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Sammanfattning 

I denna studie har vi valt att undersöka vilken betydelse barn har i förskolans kvalitetsarbete. 

Studien har fokuserat på vilket förhållningssätt som uttrycks och vilka grader av barns 

inflytande som synliggörs i förskolans dokumentation. Vi har valt att analysera en specifik 

förskolans dokumentation genom flera textanalyser för att få en fördjupad förståelse för hur 

begreppen barnperspektiv, barns perspektiv och barns inflytande förhåller sig till varandra i 

dokumentationen. Analysmaterialet består av två olika dokumentationsformer, varav en 

pedagogisk dokumentation och en projektmodell utformad av Uppsala kommun. I vårt resultat 

och analys framkom det att barns möjligheter till inflytande var låga i den ena dokumentationen 

men synliggjordes på en högre nivå i den andra. Det framgick även i förskolans dokumentation 

att barnperspektivet var mer framträdande än barns egna perspektiv. Emellertid uppstod en 

paradox mellan barns egna röster och vuxnas tolkningar av dessa i dokumentationen. Barn har 

stor betydelse i förskolans kvalitetsarbete eftersom barns görande ger vuxna möjligheter att 

reflektera över verksamhetens kvalitet och därmed finns också möjlighet att utveckla 

densamma. Ur en etisk synvinkel får däremot barns egna röster inte lika stort utrymme när 

själva dokumentationen produceras. Barnen blir objekt för de vuxnas dokumentation vilket 

leder till frågeställningen, vems perspektiv är det som gynnas? 
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1. Bakgrund 

Gabriella Ekelund skriver om en pedagog som försöker beskriva vad barns inflytande i 

förskolan kan innebära. En förälder utbrister: ”Hur ska min 1,5-åring veta vad han vill?”. 

Föräldern tvivlar på om det är meningsfullt att ge så små barn inflytande.  

Denna tolkning är vanligt förekommande bland vuxna och hon menar att tolkningen grundas i 

någon form av bristande förståelse för barn (2011, s. 13). 

 

När förskolan skrevs in i nuvarande utbildningsystem fick förskolan en egen läroplan likt de 

andra skolformerna. Läroplanen har påverkat det arbete som pågår i förskolan genom att den 

hjälper pedagoger att få syn på komplexiteten i förskolans uppdrag. Läroplanen ger det 

pedagogiska arbetet förutsättningar och vidgar förskolans uppdrag eftersom den lyfter fram att 

barn ska få rätt och möjlighet till utveckling och lärande inom flera kunskapsområden, 

exempelvis teknik och matematik (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009, s. 9).  

   Eftersom barn har rätt att få utvecklas inom de områden som samhället kräver skriver 

barnkonventionen i artikel 12 och 13 att barn ska få uttrycka sina egna åsikter i alla frågor som 

rör barnet i relation till dess mognad och ålder. Barn ska få möjligheter att uttrycka sig och bli 

lyssnade på. Vidare i artikel 3 står det att alla beslut som rör barn alltid ska sträva efter att utgå 

från barnets bästa (19.04.2016). I förskolans läroplan står det att barn har rätt till inflytande i 

den dagliga verksamheten i förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 12), vilket kan betraktas som en 

del av barns rättigheter att bli hörda och sedda.   

   I föreliggande studie undersöks bland annat vad barns inflytande i förskolan kan innebära. I 

artikeln Frågan är inte om utan hur, uttrycker Ingegerd Tallberg Broman att dialogen, frågandet 

och lyssnandet har fått en mer central roll i förskolans verksamhet än tidigare (19.04.2016). Vi 

finner att detta resonemang är av intresse i vår studie och vi vill därför djupare undersöka hur 

barns inflytande kan ta sig uttryck i förskolans verksamhet.  

   Vidare ur artikeln Frågan är inte om utan hur beskriver Helene Elvstrand att inflytande 

handlar om att barn får möjlighet att göra sådant som barnet själv vill göra, att bli lyssnad på 

och att bli delaktig i olika sammanhang tillsammans med andra barn. Hon framhåller vidare att 

inflytande och delaktighet ibland används synonymt, men att delaktighet handlar om att delta i 

något sammanhang som någon annan redan har bestämt utan att nödvändigtvis haft inflytande 

över det beslutet. Barn kan alltså vara delaktiga utan att få inflytande. Emellertid ses delaktighet 

som en förutsättning för att få inflytande (19.04.2016). 

   I linje med att förskolans nya läroplan har inrättats ska förskolans verksamhet arbeta med 

utvärdering, uppföljning och utveckling för att kvalitetsäkra sitt arbete. I den reviderade 

läroplanen har det tillförts ett helt nytt avsnitt som handlar om att verksamheten kontinuerligt 

och systematiskt ska utvärdera och utveckla sin verksamhet gentemot läroplanens mål och 

intentioner (Ekelund, 2011, s. 35, 38). Kvalitetsarbetet i förskolan handlar om att förstå 

läroplanens strävansmål och omsätta dessa i praktiken (Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2009, s. 9).  

   Syftet med utvärderingen av förskolans verksamhet är att skapa en förståelse för hur 

organisationens innehåll vidare kan utvecklas, för att främja varje barns förutsättning till 

utveckling, lärande, trivsel och trygghet. Möjligheten till att utveckla och påverka förskolans 

innehåll sker genom att pedagogerna i arbetslaget analyserar utvärderingens resultat (Lpfö 98, 

rev. 2010, s. 14). Utvärderingens syfte innefattar inte bara att reflektera kring det barnen och 

pedagogerna har gjort i verksamheten utan även hur barns erfarenheter främjar barnens egna 

intressen och utforskande. Utvärderingarna kopplas även kontinuerligt samman med förskolans 

läroplan för att pedagogerna ska arbeta och följa verksamhetens mål och uppdrag. Läroplanens 

intentioner pekar på att förskolan ska bedrivas utifrån ett demokratiskt förhållningssätt. Detta 

synliggör vikten av att pedagogerna arbetar med att göra barns röster hörda och ge barn 

inflytande i förskolans verksamhet (Ekelund, 2011, s. 38).  
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   För att pedagogerna ska utmana och främja barns lärande behöver de kunnighet om varje 

barns förmågor, erfarenheter, intresse och hur de ska bemöta och främja barns delaktighet och 

inflytande inom förskolans olika målområden. För pedagogerna krävs det såväl medvetenhet 

om hur barns engagemang, erfarenheter, frågor och utforskande tillvaratas i förskolan, när de 

utvecklas och när barn upplever förskolan som rolig och meningsfull. Det är upp till 

pedagogerna i förskolan att skapa goda villkor för detta. I läroplanen under rubriken 

Uppföljning, utvärdering och utveckling, står det att utvärderingen inom förskolans ramar ska 

utgå från ett tydligt barnperspektiv och att barns röster ska synliggöras (Lpfö 98, rev. 2010, s. 

14). Emellertid nämns inte begreppet barns perspektiv under denna rubrik.  Begreppet barns 

perspektiv handlar om barns egna uppfattningar av sin omvärld. Medan begreppet 

barnperspektiv innebär att vuxna gör tolkningar av det barn säger och gör. 

   I läroplanen framgår det dock, att arbetslaget ska ansvara för att dokumentera, följa upp, 

utvärdera och utveckla barns inflytande och delaktighet genom dokumentation och utvärdering. 

Det står även att barn ska få möjlighet att påverka verksamheten, därmed få veta hur deras 

utforskande, synsätt och idéer tillvaratas (Lpfö 98, rev. 2010, s. 15). 

   Vi drar slutsatsen att barns perspektiv är en viktig aspekt att ta hänsyn till inom förskolans 

ramar. En fråga som blir intressant att lyfta är om pedagoger i förskolans verksamhet kan 

utvärdera barns tankar och utforskande genom att bara inta ett barnperspektiv? Sheridan och 

Pramling menar att pedagoger måste sträva efter att inta ett barns perspektiv för att får syn på 

barns lärande. Detta innebär att pedagogen måste ta till vara på vad barn säger och gör utifrån 

deras livsvärldar (2009, s.27). 

   Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kan bli problematiskta, eftersom 

barnperspektiv är vuxnas tolkningar av barns erfarenhetsvärld. Barnperspektiv är även ett 

mångtydigt och laddat begrepp, vilket kan förstås utifrån både vetenskapliga, ideologiska och 

metodologiska synvinklar ur ett pedagogiskt sammanhang. Medan begreppet barns perspektiv 

är något komplext och begränsat eftersom det handlar om barns egen förståelse av sin livsvärld, 

vilket inte kan tokas av någon vuxen. En fråga som kan ställas är hur barns röster och inflytande 

får utrymme i förskolans kvalitetsarbete? Är det genom ett barnperspektiv, där pedagogerna i 

förskolan försöker tolka barns intentioner? Eller är det via ett barns perspektiv, där barnets egen 

röst hörs? Hur tillvaratas barns perspektiv i förhållande till pedagogernas ansvar om att 

möjliggöra och utveckla tillvaratagandet av barns tankar, idéer och synsätt? 

Ur artikeln Frågan är inte om utan hur uttrycker Tallberg Broman att pedagoger i förskolan 

bör fundera över hur de styr och inte om de styr (19.04.2016). 

   I likhet med Tallberg Bromans uttryck från artikeln Frågan är inte om utan hur (19.04.2016) 

är vi intresserade av att undersöka, vilken roll barn har i förskolans kvalitetsarbete och vilket 

förhållningssätt pedagogerna har gentemot barn i förskolans dokumentation samt vilken grad 

av inflytande får barn möjlighet till i dokumentationen? Andra frågor som är intressanta att 

ställa är, vilka perspektiv är det som synliggörs i förskolans dokumentation? Utgör de ett tydligt 

barnperspektiv eller är det enbart vuxnas perspektiv som synliggörs? Hur ser möjligheten ut för 

närmandet av barns egna perspektiv? Och vad får dessa perspektiv för betydelse när vi talar om 

barns inflytande och tvärtom? 

   Vi anser att begreppen barnperspektiv, barns perspektiv och barns inflytande är relevanta att 

undersöka i relation till förskolans dokumentation och kvalitetsarbete. Det framgår i både 

barnkonventionen och förskolans läroplan att barnperspektiv och barns perspektiv är viktigt att 

värna om. I läroplanen pekas det även på vikten av barns rätt till inflytande vilket är en 

förutsättning för att verksamheten ska upprätthålla god kvalitet.  
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1.1 Litteraturöversikt 

Nedan presenteras olika områden som är viktiga för denna studie. Först beskrivs vad förskolans 

kvalitetsarbete innebär, sedan beskrivs begreppen barnperspektiv och barns perspektiv för att 

belysa skillnaden mellan hur barns röster kan tillvaratas av pedagoger i förskolan. Slutligen 

beskrivs barns inflytande i förskolan, för att visa vilka olika grader av inflytande som barn få 

möjlighet att utöva i förskolan.  

   I denna studie använder vi begreppet barn som ett teoretiskt begrepp eftersom vi undersöker 

vilken betydelse barn har i förskolans kvalitetsarbete. Vi använder även begreppet barn utifrån 

den verkliga praktiken eftersom riktiga barn deltar i den ena dokumentationen som analyseras.          

   De källor som presenteras under litteraturöversikten är vetenskapliga artiklar, litteratur, 

läroplanen, avhandlingar och dokumentation från en förskola. Dessa är sökta genom olika 

databaser, bland annat genom Uppsala universitetsbibliotek. Vi har även fått förskolans 

dokumentation via mail.  

1.1.1 Förskolans kvalitetsarbete 

Jan Håkansson beskriver kvalitetsbegreppet inom skolväsendet som ett samlingsnamn för hur 

väl verksamheten uppfyller nationella mål, krav och riktlinjer såväl som andra riktlinjer och 

förbättringsarbeten. Det finns olika motiv varför förskolan ska bedriva ett kvalitetsarbete. Ett 

motiv är att skolverket kritiserat kommunens arbete om uppföljning och utvärdering på grund 

av brister i dokumentationen. Ett annat motiv är att det fanns ett utvecklingsintresse där staten 

vill att kvalitetsarbetet ska bidra med förbättrade verksamheter i kommunerna (2013, s. 8, 11, 

18).  

   Christian Eidevald skriver att förskolan har en lång tradition av att dokumentera, utvärdera 

och observera både barns utveckling och förskolans verksamhet. I och med revideringen av 

förskolans läroplan finns nu ett helt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. Barns 

lärande synliggörs nu på ett nytt sätt där barn ses som kompetenta, sociala och resursrika med 

rättigheter att bli lyssnade på och tagen på allvar (2013, s. 25-26). 

1.1.2 Kvalitet i förskolan 

Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson anser att en förskola av hög kvalitet 

karaktäriseras av interaktion, kommunikation och delaktighet. Barn som går i förskolor av hög 

kvalitet upplever en ökad möjlighet till inflytande än förskolorna med låg kvalitet. Det som 

anges i barnkonventionen är att barns rättigheter är en av de mest centrala indikationerna i 

småbarnsuppfostran och i processen att definiera pedagogisk kvalitet i den svenska förskolan. 

En av de viktigaste aspekterna av kvaliteten på förskolan handlar om barns upplevelser av att 

bli sedda och bekräftad (2001, s. 170, 178). Det som skiljer förskolor med hög respektive låg 

kvalitet åt är i vilken grad barn kan delta i beslutsfattande aktiviteter. Skillnaden synliggörs i 

atmosfären där förskolor med hög kvalitet är öppen för kommunikation, förhandling och 

deltagande. Barnen känner sig ofta bekräftade och att de befinner sig i situationer där de kan 

delta, förhandla och fatta beslut tillsammans med den vuxne. Det finns alltså kopplingar mellan 

förskolans kvalitet och barns upplevelser av inflytande, det vill säga att kunna påverka (ibid. s. 

185, 187-189). Barns möjligheter till inflytande över sin egen situation samt att uttrycka tankar 

och åsikter är inte bara en rättighet utan också en nödvändighet för att utveckla demokratiska 

principer och för barns inlärningsprocesser. Barns inflytande blir ett centralt kriterium för en 

förskola som definieras med hög kvalitet (ibid. s. 169-171).  

   Sheridan och Pramling Samuelsson (2001) hänvisar till tidigare verk och menar att förskolor 

med låg kvalitet tenderar i högre grad att lägga brister i kvaliteten på yttre faktorer som 

pedagogerna själva inte kan påverka, det är däremot tvärtom i förskolor med hög kvalitet. I det 

sistnämnda ser pedagogerna sin roll och sitt samspel med barnen som viktiga komponenter som 

är avgörande för förskolans kvalitet (s. 79, 81-82).  
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1.1.3 Dokumentation i förskolan 

Dokumentation har vuxit som ett betydelsefullt verktyg inom förskolans kvalitetsarbete under 

de senaste åren. Anette Emilsson och Ingrid Pramling Samuelsson menar att teorier om barns 

utveckling och lärande har genomgått ett paradigmskifte under de senaste decennierna. Den 

tidigare barnsynen omfattade barnobservationer som nu avlägsnats och har ersatts av det unika 

barnet. Den förändrade barnsynen innebär att pedagoger behöver utöka sin kompetens för att 

kunna se varje barns lärande och utveckling. Dokumentation har därmed fått en central roll i 

dagens förskolor (2012, s. 2).  

   I läroplanen för förskolan står det att dokumentation kan användas som ett sätt att följa upp, 

utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Dokumentation kan även bidra till barns utveckling 

och lärande (Elfström Pettersson, 2014, s. 11). När det gäller att använda dokumentation för att 

utvärdera förskolans kvalitet finns det ett allmänt intresse av utvärdering och bedömning i 

Sveriges skolor och förskolor. PISAs undersökningsresultat visar att svenska elever halkar efter 

hela vägen från förskolan i vissa ämnesområden (ibid.). Elfström Pettersson menar att 

lärarförbundet skriver att barn som går i förskola visar högre resultat i PISA undersökningar 

bland annat i matematik och läskunnighet, dock framkommer det att resultaten även är beroende 

av förskolans kvalitet. Ju högre kvalitet förskolan har desto bättre resultat visar PISA 

undersökningarna. Detta är en anledning till att intresset för att mäta kvalitet har ökat i Sverige. 

När det gäller att använda dokumentation som ett sätt att utveckla pedagogiska processer menar 

vissa forskare, exempelvis Dahlberg, Moss & Pence och Lenz Taguchi att dokumentation i sig 

är ett sätt att öka barns deltagande. Dokumentation kan både ses som ett sätt att utvärdera och 

utveckla förskolans kvalitet och ett sätt att öka barns deltagande (2014, s. 11-12). 

   Idag satsats det mycket på kompetensutveckling och tekniska verktyg för att främja 

pedagogers förutsättningar för arbete med dokumentation (Emilsson & Pramling Samuelsson, 

2012, s. 2). Eidevald skriver att begreppet dokumentation kan tolkas på flera sätt, att samla in 

information, att mäta barns kunskaper och att den även kan kallas för pedagogisk 

dokumentation i den mån det ingår att reflektera över materialet i syfte att synliggöra och bidra 

med förändringar (2013, s. 48).  

1.1.4 Pedagogisk dokumentation 

Emilsson och Pramling Samuelsson förklarar att det framgår att staten inte ska rekommendera 

särskilda metoder för hur dokumentation i förskolan ska utföras. Emellertid anses pedagogisk 

dokumentation vara ett verktyg i förskolans verksamhet som ska synliggöra de vardagliga 

processerna i verksamheten och vara grundläggande för bedömningen av förskolans 

kvalitetsarbete. Med andra ord innebär det att staten inte vill bestämma hur förskolans 

verksamhet ska utvärderas och följas upp, men att de föreslår pedagogisk dokumentation som 

ett sätt (2012, s. 3). Å andra sidan menar Eidevald att pedagogisk dokumentation fokuserar på 

hur barn lär sig och att pedagoger ska dokumentera barns lärprocesser utan fördefinierade mål 

(2013, s. 57, 59). 

   Elfström Pettersson skriver att pedagogisk dokumentation bland vissa forskare beskrivs som 

den bättre typen av dokumentation, men även den har fått kritik eftersom dokumentation 

generellt kan ses som en form av övervakning. Det är viktigt att reflektera över föreställningarna 

om barns synliggörande i all dokumentation eftersom det kan leda till att barn blir objekt som 

studeras, vilket inte är avsikten. När barn deltar i dokumentationen är det ofta i en begränsad 

utsträckning och dessutom förbises ibland etiska ställningstaganden (2014, s. 31-32). Elfström 

Petterson menar utifrån Taguchi att dokumentationen blir pedagogisk när den används som 

underlag för reflektion (2014, s. 21).  

   Emilsson och Pramling Samuelsson menar att pedagogisk dokumentation skiljer sig från 

vanlig dokumentation eftersom syftet är att dokumentationen ska leda vidare till reflektion, 

tolkning och analys. Denna typ av dokumentation ska hjälpa vuxna att få syn på och bli 
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medvetna om barnens förmågor. Dock kräver den pedagogiska dokumentationen att den vuxne 

lär sig att lyssna och reflektera över vad barn gör och säger, för att vidareutveckla verksamheten 

och dess praktik. Själva lyssnandet kan synliggöras via dokumentation och att det i sin tur kan 

resultera vidare i en mer demokratisk praktik (2012, s. 3).  

   I relation till pedagogisk dokumentation framgår det tydligt en syn på barn som kompetenta. 

Emilsson och Pramling Samuelsson hänvisar till Kennedy som menar att den pedagogiska 

dokumentationen kan uttrycka en annan barnsyn där barnet som vid tidig ålder är en stark 

individ och med stor kapacitet vilket vuxna inte är vana vid att se. Författarna menar utifrån 

Bjervås att pedagogisk dokumentation vuxit fram likt dokumentation i linje med den nya synen 

på barn som unika och kompetenta, som tidigare i texten även beskrivits. I samband med att 

pedagogisk dokumentation blivit populärt, har även barnintervjuer och barns perspektiv blivit 

aktuellt, med intentionen att få syn på barns meningsskapande och livsvärldar (2012, s. 3).  

   Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) menar utifrån Lindgren och Sparrman att den nya 

synen på det kompetenta barnet som kan mycket, kan påverka barns egna förväntningar på sig 

själva samt de vuxnas förväntningar på barnen. Med andra ord kan förskolans dokumentation 

medföra att barn känner krav att vara på ett visst sätt i likhet med hur det generella barnet 

framställs inom utvecklingspsykologin. Där barn ska uppnå ett visst kunnande i en viss ålder. 

Att bli dokumenterad kan även betraktas som att göra intrång på barns integritet, barn exponeras 

inför andras ögon och kommentarer samt att bedömningar sker utifrån barns görande och 

prestationer. På så vis kan dokumentation få en normerande påverkan på vad som kännetecknas 

vara det kompetenta förskolebarnet (s. 4, 13-14). 

1.1.5 Projektmodellen 

Enligt Bjarnemo och Sundberg är det vård och bildning som ansvarar för att 

förskoleverksamheten i Uppsala kommun ska utveckla ett arbetsverktyg som pedagoger på 

kommunala förskolor kan använda sig av i deras arbete med pedagogisk dokumentation. 

Projektmodellen grundas i tre olika utvecklingsområden vilka är synvända, lärmiljöer och 

pedagogisk dokumentation (2015, s. 10-11). Vi har i vår studie valt att fokusera på 

projektmodellen och pedagogisk dokumentation. 

   Projektmodellen har en manual som är framtagen på uppdrag av förskolechefer i ett flertal 

områden runt om i Uppsala kommun. Bakgrunden till projektmodellen uppkomst är att alla barn 

ska kunna lyckas och att modellen bidrar med att sträva mot en likvärdig förskola med hög 

måluppfyllelse. Sedan 2012 har olika strategier utvecklats för att slutligen resultera i ett 

arbetsverktyg, projektmodellen som ska hjälpa pedagoger med pedagogisk dokumentation att 

omsätta teori till praktik. Författarna har skrivit fram delar ur skolinspektionen där det står att 

pedagoger bör få mer tid för reflektion och utveckling av sitt eget arbete med barns utveckling 

och lärande i enlighet med läroplanens intentioner. Det finns behov av strategier för 

kvalitetsarbetet ska kunna bli en naturlig del av det dagliga arbetet och för 

verksamhetsutvecklingen (Projektmodellens manual, 2014, s. 4).  

   Syftet med projektmodellen är flera, bland annat att komma igång med pedagogisk 

dokumentation, som underlag till att följa och utmana barn i deras lärprocesser, 

utvecklingssamtal men även som en del av kvalitetsarbetet. Manualen syftar bland annat till att 

beskriva begrepp och teorier som ligger till grund för projektarbeten, pedagogisk 

dokumentation och som diskussionsunderlag i arbetslag (ibid. s. 6).  

I manualen framkommer det att pedagogisk dokumentation enbart visar ett urval av förskolans 

verksamhet, där dokumentation finns i form av bilder, anteckningar och filmer m.m. Genom 

reflektion med andra görs dokumentationen pedagogisk. Barnens erfarenheter, teorier och 

funderingar beskrivs i dokumentationen för att kunna planera kommande utmaningar för barnen 

som kan bidra till deras lärande. Denna dokumentationsform fungerar som en motor som driver 

verksamheten framåt och som en strategi där barn ges reellt inflytande i verksamheten (ibid. s. 

7). Dokumentation är utvecklat i Reggio Emilia som ett arbetsverktyg som ligger till grund för 
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ett ständigt förändringsarbete. Idén bakom dokumentationen handlar om en förändrad barnsyn 

som kan bidra till en förändrad praktik (ibid. s. 8). 

   Projektmodellen bygger på ett projekterande utforskande arbetssätt, gemensamt fokus och 

pedagogisk dokumentation. Projektmodellen som verktyg ska bland annat bidra till att 

synliggöra de didaktiska valen, systematiskt följa upp, utvärdera och utveckla pedagogiska 

processer, bidra till reflektionsarbete och kritiskt tänkande, koppla samman teori med praktik 

och att se tillbaka i tiden för att kunna planera framåt (ibid. s. 10, 29).  

   Det finns även en konkret arbetsmall för projektmodellen som Uppsala kommun har tagit 

fram som stöd i arbetet med modellen som använder konkreta frågor för att bidra till reflektion 

på olika nivåer inom förskoleverksamheten. Bland annat finns projektarbetets olika faser, 

reflektionsunderlag, tankekartor, utvärdering av projekt och uppföljning (2012, s. 2, 12, 14, 16-

17). Denna arbetsmall kommer vi i vår studie benämna som projektmodellen eller modellen 

och det är denna vi anser är relevant att undersöka i vår studie. Se bilaga 1.  

   Vi har i vår studie fått tagit del av både projektmodellen och en pedagogisk dokumentation 

från en specifik förskola för att undersöka med hjälp av begreppen barnperspektiv, barns 

perspektiv och barns inflytande, vilken betydelse barn har i förskolans arbete med 

dokumentation och kvalitet.  

1.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kommer nedan att definieras och 

problematiseras utifrån litteraturen. Först redogörs en förståelse till begreppens bakgrund och 

uppkomst, vidare ges en närmare definition av begreppen utifrån olika synvinklar. Vi har valt 

att använda begreppen i vår studie, eftersom vi anser att dessa är avgörande för vuxnas 

förhållningssätt och är i sin tur avgörande för barns möjlighet till inflytande och tvärtom. I 

förskolans läroplan uttrycks det att vuxna ska inta ett tydligt barnperspektiv i deras arbete med 

förskolans kvalitet. Det står även att förskolan ska lägga stor vikt vid att främja barns egna 

röster. Därför anser vi att det är intressant att lyfta och analysera hur en vald förskola arbetar 

med att synliggöra barnperspektivet och barns egna perspektiv genom dokumentation.  

1.2.1 Barnperspektiv- ett mångtydigt begrepp 

För att ge en tydlig definition av begreppet barnperspektiv måste det först klargöras att 

barnperspektiv kan ses som ett överordnat begrepp och att det måste särskiljas från begreppet 

barns perspektiv. Halldén menar att begreppet barnperspektiv omfattar vuxnas förhållningssätt 

med fokus på barn och att det på så sätt även inkluderar begreppet barns perspektiv (2007, s. 

170). I ett barnperspektiv utgår vuxna från barns perspektiv eller barns erfarenhetsvärld och 

görande, för att själva försöka förstå och tolka barnens varande, förståelse av sin omvärld och 

utryck för mening.  

   Halldén beskriver ett sätt att skilja på begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, det 

handlar om att åtskilja vem som formulerar eller skapar perspektivet, med andra ord barnet eller 

någon som representerar barnet. Författaren pekar såväl på vikten av att framhäva barnens 

perspektiv och inte det vuxnas perspektiv. Vidare sker det en problematisering av begreppet 

barnperspektiv i relation till hur vuxna tar ställning till barns rättigheter och behov och genom 

det avgör vad ett barnperspektiv innebär (2003 s. 12-13).  Begreppet barns perspektiv kommer 

att definieras och problematiseras senare i texten. 

   Halldén beskriver begreppet barnperspektiv och menar att begreppet är ett mångtydigt 

begrepp som kan förstås utifrån olika synvinklar i anknytning till nuvarande barndomsforskning 

(2003, s. 13-14). Barnperspektiv har delvis vuxit fram inom barndomsforskningens syn på barn 

som being (Halldén, 2007, s. 171).  

   Begreppet being kan kortfattat beskrivas som ett förhållningssätt där vuxna ser barn som 

unika och kompetenta i den utveckling de befinner sig i och inte att de saknar vissa förmågor 
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som de utvecklar med åldern. Begreppet being kommer att beskrivas i relation till begreppet 

becoming längre fram i litteraturen. När begreppet barnperspektiv lyfts tillsammans med 

tidigare barndomsforskning, tolkar vi att begreppet beskrivs utifrån ett vetenskapligt 

sammanhang. 

   Halldén menar att begreppet barnperspektiv inte bara uppkommit med synen på barn som 

being utan har även påverkats av det ideologiska arbete som bedrivits och resulterat i att 

barnkonventionen blivit ett dokument som ska omfatta alla barn i världen (2007, s. 171). I 

samband med detta kan begreppet barnperspektiv förstås utifrån en ideologisk synvinkel.  

Qvarsell (2003) skriver också om barnkonventionen och lyfter fram frågan om varför det idag 

blivit så centralt att prata om barns perspektiv. Författaren menar att barns demokratiska 

rättigheter kan vara en anledning. Vidare pekar hon på att barnkonvention ska följas av såväl 

stat, kommun och organisationer vid arbete med barnfrågor.  Att inta ett barnperspektiv är ett 

sätt att värna om barn som historiskt sätt varit underprivilegierade (s. 102). Halldén lyfter att i 

barnkonventionens dokument betonas barns rätt att få möjlighet att få göra sin röst hörd samt 

att få sina åsikter uppmärksammade. I samband med implementeringen av barnkonventionens 

dokument i Sverige, har det fastställts att alla myndighetsbeslut som omfattar barn ska inkludera 

ett barnperspektiv och med omtanke att se till barns bästa (2003, s. 12). Emellertid är det inte 

bara barnkonventionens dokument som påverkat inställningen till barns villkor och att se till 

barns bästa. Qvarsell menar att styrande dokument såsom läroplaner också har påverkat 

forskningen om barn och barns villkor. I samband med detta har det vuxit fram ett behov av att 

utveckla det sociala och pedagogiska arbetet för att gynna barns bästa (2003, s. 101-102). 

Begreppet barnperspektiv har ovan beskrivits utifrån en vetenskaplig och ideologisk synvinkel. 

Begreppet kan även förstås utifrån en metodologisk synvinkel eller ur ett pedagogiskt 

sammanhang. Att förstå barnperspektivet utifrån en metodologisk synvinkel handlar om att ta 

hänsyn till praktikens betydelse. 

   En metodologisk synvinkel handlar inte bara om att undersöka vad barn gör utan det innebär 

såväl att vuxna diskuterar under vilka förhållanden barn befinner i och tala om de konsekvenser 

dessa får för barns liv.  När begreppet barnperspektiv förstås utifrån en metodologisk synvinkel 

omfattar det inte bara vuxnas tolkningar utav barns perspektiv, utan även en omtanke av de 

villkor och den miljö som omfamnar barnens liv (Halldén, 2003, s. 16-17).  

   Vi har i vår studie valt att använda oss av begreppet barnperspektiv ur ett pedagogiskt 

sammanhang, eftersom vi undersöker hur begreppet förhåller sig i förskolans dokumentation 

och kvalitetsarbete. Med andra ord kan begreppet barnperspektiv ur ett pedagogiskt 

sammanhang förstås som på vilket sätt begreppet används inom förskolans ramar och hur 

pedagogerna tolkar barns perspektiv i deras arbete. Emellertid anser vi utifrån litteraturen att 

både de ovan vetenskapliga, ideologiska och de metodologiska aspekterna kan relateras till vår 

studie och är relevanta, eftersom vi anser att dessa faktorer är avgörande för hur barns villkor 

tas tillvara på i den pedagogiska praktiken. Vi anser att dessa faktorer kan relateras till den 

barnsyn som vuxna har och hur de förhåller sig till barn.  

1.2.2 Möjligheten att närma sig barns perspektiv 

Johansson (2003) beskriver begreppet barns perspektiv samt hur vuxna kan närma sig och få 

syn på det. Författaren lyfter fram en livsvärldsfenomenologisk teori, och menar att den kan 

vara till hjälp för vuxna att förstå barns perspektiv. Hon hävdar att förståelsen av barns 

perspektiv utgår från våra egna perspektiv, oavsett om vi är pedagoger eller forskare. För att 

kunna göra barns röster hörda och kunna säga något om deras liv är det av vikt att det sker på 

barnens villkor. Syftet med fenomenologisk forskning är att oberoende av vilket fenomen som 

undersöks, är det den individuella individens uppfattning, perspektiv eller erfarenhet på 

fenomenet som är det centrala. Därför kan barns perspektiv förklaras som barnens egen syn på 

sin livsvärld, alltså deras uttryck för mening och intentioner (s. 42-43).  
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   Utifrån Johansson pekar Merleau-Ponty på vikten av att skapa och upprätthålla en bra 

interaktion med andra och menar att detta är nyckeln till att förstå andra. Det är med andra 

människor vi kommunicerar och tar del av varandras världar. Emellertid handlar inte närmandet 

av barns perspektiv om att den vuxne ska leva sig in i barnets värld och känna som den gör utan 

det innebär att förstå barnets existerande i världen. Vidare pekar Johansson på att vi inte kan 

förstå andra individer fullt ut eftersom vi inte kan placera oss in i någon annans kropp. Det finns 

alltid något hos den andre som vi inte kan få tillgång till. Möjligheten att kunna förstå ett barns 

perspektiv är därmed begränsad (ibid. s. 44 ).   

   Enligt vår förståelse kan vuxna alltså inte inta ett barns perspektiv, men genom att skapa en 

god relation till barnet ges det möjlighet att få syn på och närma sig ett barns perspektiv. 

   Johansson menar att vuxna behöver ge både fysisk och psykisk närhet till barnen för att förstå 

deras perspektiv. Utifrån Johansson beskriver Beekman att vuxna utifrån som vill närma sig 

barnets perspektiv, exempelvis forskare, måste visa engagemang för att lära känna barnen och 

bli accepterad för att få tillträde till deras världar. Det är också viktigt att visa intresse och 

öppenhet för barnens agerande och vidare tolka och inte värdera. De samtal som sker med 

barnen måste få ske på deras villkor. Det handlar om att fysiskt befinna sig nära och se det som 

barnet ser (2003, s. 44 ).  

   Vi anser att förståelsen av hur vuxna närmar sig barns perspektiv är viktig i vår studie eftersom 

det lyfter fram begreppet som komplext. Det är komplext eftersom närmandet av barns 

perspektiv är begränsat och att det är många aspekter att ta hänsyn till för att få en förståelse för 

hur vuxna kan närma sig barns perspektiv. Eftersom vi i vår studie kommer göra textanalyser 

av dokumentation kan vi egentligen inte explicit konstatera att det finns ett tydligt barns 

perspektiv, däremot kan vi utifrån litteraturen tolka vilka möjligheter dokumentation ger för 

barns perspektiv eller hur vuxna förhåller sig i dokumentationen och på så vis närmar sig barns 

perspektiv. 

1.2.3 Etiska synvinklar i relation till barns villkor 

Tidigare i litteraturen lyftes barnkonventionen och dess poängterande av barns rättigheter och 

att se till barns bästa samt att utgå från barns villkor.  Halldén menar att betydelsen av att vuxna 

intar ett barnperspektiv eller försöker förstå barns perspektiv kan förstås i relation till vuxnas 

barnsyn och förhållningssätt till barn (2003, s. 17) Med andra ord har de vuxnas syn på barn 

och deras förhållningssätt gentemot barn en avgörande betydelse för hur barnperspektiv och 

barns perspektiv möjliggörs. Detta antagande kan enligt vår mening även relateras till etiska 

synvinklar.  

   Ur en etisk synvinkel förklarar Johansson att möjligheten att få vara fysiskt och psykiskt nära 

barn inte bör vara något som vuxna tar förgivet. Att blir fotograferad kan exempelvis kännas 

integritetskränkande. Barn har inte samma erfarenheter och kunskaper om att bli 

dokumenterade som vuxna har. På så vis menar författaren att barn får en underordnad position 

gentemot vuxna (2003, s. 45).  

Utifrån Johanssons resonemang ovan blir det intressant att lyfta vuxnas förhållningssätt och 

bemötande av barns rättigheter och villkor. Enligt vår mening kan barnkonventionens 

poängterande av barns rättigheter och att utgå från barns villkor bli motsägelsefullt i den mån 

vuxna tar barns medverkan i dokumentationen förgivet. Tidigare i litteraturen beskrevs 

pedagogisk dokumentation och att den blivit allt mer populär att använda sig av i dagens 

förskolor. 

    Lindgren och Sparrman beskriver att dokumentationsformerna i förskolan är breda och kan 

vara allt från fotografier, videoinspelningar, anteckningar eller insamling av barnens egna 

skapande. Förutom att den pedagogiska dokumentationen utgör en viktig del i förskolans 

läroplan och verksamhetens utveckling, ska den även redovisa barns dagliga aktiviteter till 

vårdnadshavare och politiker. Det anses att pedagogisk dokumentation främjar ett 
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barnperspektiv, eftersom dokumentationen ger möjlighet att synliggöra individen och varje 

barns röst. Emellertid problematiserar författarna dokumentationen eftersom det kan medföra 

att vuxna tar för givet att barnperspektivet alltid gynnar barn. Barnperspektivet kan 

problematiseras eftersom barn blir tilldelade positioner när exempelvis lärmiljöer utformas 

utifrån vad som anses vara barns bästa. Ett syfte med att exempelvis dokumentera barns görande 

är att det ska främja pedagogernas och barnens förhållanden i förskolan. Dock finns det skäl att 

reflektera kring de positioner barn erhålls i samband med att vuxna dokumenterar (2003, s. 58-

59).  

   Enligt vår förståelse skulle dokumentation i förskolan kunna utgöra sådana positioner, 

eftersom det är vuxna som initierar dokumentationen med syfte att synliggöra barns lärande 

och görande för att vidare utveckla verksamheten och främja barnen i deras utveckling. 

   Lindgren och Sparrman menar att dokumentationen synliggör barns uttryck och görande 

vilket kan ses i förhållande till att den vuxne betraktar vad barnen gör. Att barnen blir betraktade 

av de vuxna kan problematiseras som maktpositioner (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 59). 

1.2.4 Vuxnas syn på barn 

Ovan i litteraturen har det beskrivits att begreppet barnperspektiv vuxit fram i samband med 

synen på barn som being inom barndomsforskningen. Det har också framkommit att 

barnperspektivet kan ses som ett förhållningssätt där vuxna fokuserar på att förstå och tolka 

barns perspektiv. Vidare har det framgått att närmandet av barns egna perspektiv är beroende 

av hur vuxna bemöter barn. 

   Enligt Halldén ger Qvortrup en närmare beskrivning av begreppet being i relation till 

begreppet becoming. Inom barndomsforskningen är det en gemensam utgångspunkt att studera 

barn som medmänniskor och som sociala aktörer i ett samhälle, som being, och inte som 

outvecklade individer påväg mot vuxenvärlden, som becoming. Med andra ord innebär 

begreppet being en syn på barn som kompetenta individer i den utveckling dem befinner sig i 

just nu. Begreppet becoming innebär istället en syn på barn som individer med outvecklade 

förmågor som de utvecklar med åldern (2003, s. 15).  

   Qvarsell menar att vuxnas synsätt på barn har en betydelse för begreppet barnperspektiv och 

dess innebörd (2003, s. 102).  

   Det blir intressant att fråga vilka synsätt på barn som främjar närmandet av barn perspektiv 

och hur vuxnas syn på barn påverkas i den pedagogiska verksamheten?  

   Johansson menar att en viss barnsyn synliggör och möjliggör närmandet av barn perspektiv 

medan en annan syn på barn kan leda till att barns perspektiv distanseras, döljs eller hämmas. 

Författaren menar också att en viss barnsyn kan gynna barns perspektiv även om den vuxne inte 

är lyhörd och följer barns perspektiv. Pedagogers uppdrag är att främja barns lärande, vilket i 

sin tur påverkar pedagogens intentioner i verksamheten. Johansson ställer frågorna vems 

intentioner barns perspektiv gynnas? Och om det alltid är rimligt att försöka förstå eller ta 

hänsyn till barns perspektiv? (2003, s. 47). 

   Johansson lyfter fram tre olika synsätt på barn, barn är medmänniskor, vuxna vet bättre, barns 

intentioner är irrationella. Termen barn är med människor handlar om att pedagogerna 

förhåller sig till barnet som en individ med vilja, önskningar, behov och skilda förmågor. 

Pedagogen tar hänsyn och bemöter barnets villkor och försöker skapa en instinkt om barnets 

erfarenhetsvärld. Genom denna syn på barn försöker den vuxne värna om barns intentioner och 

uttryck vilket möjliggör barns perspektiv. I detta synsätt framgår det även att pedagogen 

kompromissar med barnet. Med andra ord kan pedagogen ge förutsättningar för barns 

perspektiv utan att följa barns intentioner fullt ut. Det är sällan som pedagogerna agerar explicit 

gentemot barns vilja. Istället brukar de vuxna resonera, samtala, lyssna på samt att försöka 

komma överens med barnen. Att ge barn möjligheten att uttrycka sina egna tankar och ta beslut 

samt att ge barnet kontroll över det som sker. Genom detta synsätt på barn och förhållningssätt 
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från den vuxne blir maktförhållandet en ömsesidig process och det sker ingen konflikt mellan 

pedagogens intentioner och barnets perspektiv (ibid. s. 48-49).  

   I termen Vuxna vet bättre är det utmärkande att de vuxna agerar utifrån sitt perspektiv, om 

vad de anser är det bästa för barnet. Förhållningssättet behöver inte innebära att pedagogerna 

saknar förståelse för barns perspektiv. Liksom i den tidigare termen barn är medmänniskor, är 

pedagogerna i detta synsätt medvetna om barns röster men det är de vuxnas tankar om vad som 

är barns bästa som går före barns egen förståelse av en situation. Det är inte av största vikt att 

följa barns perspektiv vilket heller inte möjliggörs. Detta förhållningssätt kan relateras till det 

pedagogiska uppdrag som den vuxne har exempelvis att den vuxne vill att barnen ska lära sig 

att kunna ta motgångar. I detta synsätt framgår det att pedagoger anser att det är nyttigt och 

viktigt att barn och deras perspektiv får möta andras perspektiv. Kontrasten mellan vuxna och 

barns synsätt anses utgöra en viktig del i det pedagogiska uppdraget. Mot denna bakgrund 

menar författaren att det inte alltid är gynnsamt för barn att de vuxna följer och förstår barnens 

perspektiv. Med andra ord främjar detta synsätt barnens förutsättningar att lära sig av den 

vuxnes erfarenheter (ibid. s. 49-52). 

   Till skillnad från de ovan beskrivda synsätt har termen Barns intentioner är irrationella, ingen 

avsikt att komma nära barns perspektiv i relation till det pedagogiska uppdraget. Pedagogernas 

egna perspektiv tas för givet och vuxna ser barn som motstridiga när de utmanar verksamhetens 

normer. I detta synsätt anses barn sakna rationell mening. Maktperspektivet tillhör den vuxne 

tills det att barnet motsätter sig den vuxnes intentioner. Barns perspektiv blir med andra ord ett 

hinder för den vuxnes pedagogiska uppdrag, exempelvis att kvarhålla regler i verksamheten 

(ibid. s. 52).  

   Johansson beskriver att pedagoger ofta förhåller sig till alla dessa synsätt, även om ett synsätt 

är dominerade hos en viss pedagog. Pedagoger intar olika synsätt på barn beroende på kontexten 

och det pedagogiska uppdragets ändamål (ibid. s. 48, 53). 

1.3 Barns inflytande 

Nedan presenteras olika förståelser av vad barns inflytande i förskolan kan vara, vilka 

möjligheter det finns för att öka deras inflytande, pedagogers förhållningssätt till barn, barns 

rätt till inflytande samt olika faktorer som kan försvåra barns inflytande. I föreliggande studie 

kommer begreppen delaktighet och inflytande förstås som synonymer, vi väljer dock att 

fokusera på begreppet inflytande.  

   Enligt Elisabeth Arnér (2006) skriver Forsberg att begreppet inflytande har olika betydelser i 

olika sammanhang. Forskning kring barns inflytande har främst varit inriktad mot skolan och 

inte mot förskolan, vilket innebär att barns inflytande i förskolan inte är särskilt beforskat (s. 

26). På grund av lite forskning kring inflytande i förskolan väljer vi att inkludera förskola vid 

användning av begreppet skola nedan i texten. 

Arnér förklarar vidare att begreppet inflytande ofta skrivs synonymt med delaktighet även i 

forskarsammanhang. Begreppet inflytande handlar om att ge barn möjlighet att påverka sin 

vardag på ett påtagligt sätt, vilket innebär att barn kan bidra med förändringar i deras vardag i 

förskolan. Begreppet delaktighet innebär att barn får ta del av något som någon annan redan har 

bestämt (2006, s. 26). 

   Elfström Pettersson har en annan uppfattning om hur begreppen skiljer sig åt och beskriver 

delaktighet som ett överordnat begrepp, vilket inkluderar både socialt deltagande och inflytande 

(2014, s. 34). I läroplanen (Lpfö98, rev. 2010, s. 12) finns det ett helt avsnitt om barns inflytande 

men inget avsnitt om barns delaktighet trots att barns inflytande och delaktighet är 

grundläggande värden i förskolan.  

   Elfström Petterson problematiserar begreppen inflytande och delaktighet. Det kan uppfattas 

som att delaktighet är underordnat begreppet inflytande i läroplanen, eftersom inflytande har 

fått ett eget avsnitt i läroplanen. I barnkonventionen står det inte uttryckligen om barns 

delaktighet, utan den lyfter snarare fram en omskrivning av barns rätt att uttrycka sig och att bli 
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lyssnade på. Detta kan förstås som att läroplanen lägger större vikt vid det kompetenta barnet, 

som kan vara med och påverka verksamheten jämfört med fokus på barns rättigheter, som 

präglar barnkonventionen (2014, s. 12-13). Delaktighet och inflytande är mänskliga rättigheter, 

därför bör barn få möjlighet att aktivt delta i olika beslutsfattande processer. För att förskolan 

ska kunna säkerställa barns inflytande måste de sträva efter att forma våra framtida medborgare 

på ett sätt som samhället kräver idag (ibid. s. 13). Enligt remissyttrande över betänkandet är 

skolans verksamhet och personal viktig för att kunna ge förutsättningar för barns inflytande. 

Vidare skrivs det att inflytande handlar om unga människors rätt till delaktighet (1996, 2.1). 

Pramling Samuelsson och Sheridan menar att barns inflytande i förskolan måste ses ur ett 

demokratiskt- och lärandeperspektiv. Det innebär att vuxnas förhållningssätt dels utgår från ett 

barnperspektiv och dels riktas mot lärande (2003, s. 81). 

Harts delaktighetsstege beskriver de olika nivåerna och dess kriterier på stegen. Han beskriver 

att steg 1 till 3 inte ger någon möjlighet för barns delaktighet (1992, s. 9). Steg 1. Manipulation, 

kallas det när barn inte får någon förståelse för en händelse och därmed inte förstår deras egna 

handlingar. Ibland utför vuxna manipulativa handlingar eftersom de är omedvetna om barns 

förmågor. Vuxna måste därför bli mer medvetna om detta. Manipulation innebär att vuxna 

låtsas att orsaken är inspirerad av barn. Hart tar upp ett exempel där barn har rådfrågats om 

designen av en lekplats. Detta har gjorts genom att 

barnen har fått göra teckningar på hur de vill att 

lekplatsen ska se ut. Dock fick barnen inte någon 

respons på hur deras idéer tillvaratogs. 
 

Bildkälla: hämtad från Children´s participation - from tokenism to 

citizenship: 

http://www.unicefirc.org/publications/pdf/childrensparticipation.pdf (11.03.2016) 

 

Steg 2. Dekoration, handlar om att barn används för att stärka vuxnas åsikter på ett relativt 

indirekt sätt. Det kan handla om att barn deltar i ett sammanhang, men inte får någon 

uppfattning om vad sammanhanget det handlar om av de vuxna och heller ingen möjlighet till 

att påverka. Steg 3. Symboliska åtgärder, beskriver att barn har en röst, men ges få möjligheter 

att kunna uttrycka egna yttranden. Symboliska åtgärder är ett sätt att beskriva hur barn används 

i sammanhang där de få liten eller ingen förberedelse i ämnet de representerar. Barn får ingen 

möjlighet att bli delaktiga på ett genuint sätt (ibid. s. 9-10).  

   Hart beskriver vidare att steg 4 till 8 ger möjlighet till genuin delaktighet. Steg 4. Tilldelad 

men informerad, handlar om de flertal kriterier som ska uppfyllas för att barn ska vara genuint 

delaktiga i en aktivitet. Barnen ska vara införstådda med intentionerna i aktiviteten, de vet vem 

http://www.unicefirc.org/publications/pdf/childrensparticipation.pdf


   16 

 

som tog beslutet om deras engagemang och varför, de har en meningsfull roll samt att de deltar 

frivilligt i aktiviteten efter att de informerats om förutsättningarna. I ett exempel framkom det 

att barn blev tilldelade en roll i ett viktigt sammanhang, som de kände sig stolta över att få delta 

i. De vuxna valde ut barnen för att det var lämpligt och inte för att barnen skulle representera 

en viss åsikt (ibid. s. 11). Steg 5. Rådfrågas och informeras, beskrivs som att barn ibland 

fungerar som konsulenter för vuxna. Aktiviteten drivs av vuxna men barn får förståelse för 

processen och att deras åsikter tas på allvar. Tvbolaget Nickelodeon utformar ibland tvprogram 

i samråd med barn, när programmet är färdigt får barnen titta på det och ge kritik, därefter 

ändras programmet och visas återigen för samma expertpanel av barn.  Steg 6.  Vuxna initierar 

gemensamma beslut med barn, definieras som att barn får möjlighet till reellt deltagande 

eftersom aktiviteten och beslutsprocessen som initierats av vuxna delas med barnen (ibid. s. 

12). Steg 7. Barn visar tydliga initiativ, detta steg exemplifieras utifrån ett exempel när barn 

initierade ett samhällsprojekt som pågick under flera månader. Här förstod läraren värdet av att 

stödja barns aktiviteter och initiativ samt att tro på barnens komptenser. Dock hade vuxna ofta 

svårt för att svara på barns initiativ för att samtidigt inta en mer observerande roll. Steg 8. 

Barnens initiativ handlar om att deras beslut delas med vuxna. För att uppnå detta steg krävs 

det att lärare ger rätt stöd och uppmuntran, exempelvis genom olika förslag på förbättringar för 

att barn ska kunna ta egna initiativ till aktiviteter eller förändringar. Det är dock sällsynt att 

uppleva aktiviteter där denna möjlighet till delaktighet erbjuds (ibid. s. 14).    

   I föreliggande studie kommer Harts delaktighetsstege vara vår inspirationskälla, men istället 

för att använda oss av begreppet delaktighet kommer vi att använda stegen för att tala om olika 

grader av barns inflytande. Harts delaktighetsstege har inspirerat oss till utformandet av våra 

åtta egenskapade analysfrågor, varje analysfråga motsvarar ett av Harts steg på stegen. Se våra 

analysfrågor (s.21) 

1.3.1 Vuxnas förhållningssätt 

Ur publikationen Ds 2003:46 lyfts en ny barnsyn, som vuxit fram under 1900-talet, det 

kompetenta barnet. Detta har tidigare i texten beskrivits, men definieras utifrån publikationen 

som en syn på barn med förmågan att själva kunna uttrycka sina egna åsikter och kunna påverka 

i samhället. Sedan 1960-talets slut har barns rätt till inflytande debatterats i skolan. Idag är det 

ganska vanligt att barn erbjuds att uttrycka sina åsikter kring en viss fråga. När barn medverkar 

utan vuxnas hänsyn till deras mognad och ålder blir inflytandet ofta skenbart. Idag förekommer 

en vanlig uppfattning om att barn i förskolan varken ska eller kan påverka i verksamheten. Det 

är dock vanligt förekommande att personalen i förskolan är överrens om att barn ska få 

inflytande, men att det är svårt att veta i vilken grad barnen kan tillåtas få det (2003, s. 11-12). 

Vidare skriver publikationen Ds 2003:46 att ett ökat inflytande hos barn skulle vara positivt för 

både barns lärande, förskolan och hela samhället eftersom flera undersökningar visar att barn 

önskar att få ett större inflytande än de redan får (2003, s. 12).  

   Kommunikation är det viktigaste redskapet för att information ska kunna bearbetas och 

därmed ge förutsättningar för handling och inflytande. Den kommunikativa förmågan som 

krävs innefattar både att lyssna på andra samt att kunna motivera för sina egna åsikter. För att 

en sådan utveckling ska bli möjlig måste tid avsättas för både reflektion och samtal. Exempelvis 

skulle en tidsplanering kunna öka förutsättningarna för barns inflytande (ibid. s. 60-61). Som 

vi tidigare nämnt i litteraturöversikten kan pedagogisk dokumentation hjälpa pedagoger att få 

syn på nya saker, planera och utveckla verksamheten. 

   Emilsson skriver att barns inflytande är begränsat i den pedagogiska praktiken, ofta som ett 

resultat av pedagogernas förhållningssätt, regler och makt (2007, s. 16). Elfström Pettersson 

håller med om att barns inflytande är begränsat (2014, s. 44). Emilsson menar att barn ges få 

tillfällen att utöva inflytande när lärarkontrollen är stark. En stark lärarkontroll styr både 

aktivitetens innehåll och metod (2007, s. 20-21). Lärarkontroll upprätthålls av regler och rutiner 
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där det är den vuxnes perspektiv som dominerar planeringen av aktiviteter. Sheridan och 

Pramling Samuelsson beskriver vilka tillfällen barn får bestämma i förskolan. Barn kan få 

bestämma över sina egna aktiviteter och tillhörigheter alternativt de tillfällen när vuxna talar 

om för barnen att de får bestämma. Barns känsla av inflytande uppstår när vuxna bejakat deras 

frågor (2001, s. 184).  

   Vuxna kan utveckla sin förmåga att öka möjligheten för barns inflytande genom deras syn på 

barn, kunskap och lärande samt genom att bli medvetna om sina egna förhållningssätt gentemot 

barn (ibid. s. 79).  I likhet med Pramling Samuelsson och Sheridan uttrycker Emilsson att 

vuxnas barnsyn bestämmer vilken grad av inflytande som barn får möjlighet till (2007, s. 16). 

Pramling Samuelsson och Sheridan skriver att vuxnas förhållningssätt handlar om deras egen 

kompetens att kunna möjliggöra för barns inflytande samt att kontinuerligt utveckla sin egen 

kunskap och syn på barn, tillsammans med barnen (2003, s. 80). Å ena sidan handlar inflytande 

om pedagogers förhållningssätt att ge barn utrymme för deras röster och initiativ, å andra sidan 

handlar det om barns egna initiativ att ta de möjligheter till inflytande som erbjuds (Arnér, 2006, 

s. 12).  

   När vuxna har ett kommunikativt förhållningssätt i förskolan är reglerna i verksamheten ofta 

mer outtalade (ibid. s. 15, 22), där erbjuds barn större möjligheter att utöva inflytande.  

Publikationen Ds 2003:46 skriver att barn ska få möjlighet till inflytande men att det krävs att 

pedagogerna intar ett barnperspektiv för att kunna erbjuda den möjligheten. Det finns dock en 

skillnad mellan att inta ett barnperspektiv och att försöka närma sig ett barns perspektiv (2003, 

s. 10). Enligt vår mening är pedagogers förhållningssätt avgörande för möjliggörandet för barns 

inflytande och är i sin tur även kopplat till förskolans kvalitet.   

1.3.2 Inflytande är en rättighet i förskolan 

Enligt läroplanens mål har barn rätt till inflytande i förskolans dagliga verksamhet (Lpfö 98, 

rev. 2010, s. 12). Enligt Arnér skriver John Dewey att utbildning och fostran är 

grundförutsättningar för att skapa ett samhälle där varje människa har en röst och samtidigt kan 

göra sin röst hörd. För att samhället ska fungera måste varje individ ansvara för sina egna 

handlingar och dess konsekvenser. För att möjliggöra detta krävs utbildning i demokratiska 

frågor för alla människor i samhället. Utbildningen ska börja med den yngsta generationen, i 

deras dagliga liv i förskolan eller i skolan för att barnen ska känna sig betydelsefulla och kunna 

utöva inflytande (2006, s. 21). Om barn har rätt till något, betyder det även att någon annan har 

en skyldighet att tillgodose barnets rätt (ibid. s. 24). Sheridan och Pramling Samuelsson skriver 

att eftersom barns åsikter ska ligga till grund för pedagogers planering, måste förskolan se till 

att barn får möjlighet att utöva inflytande. Barn behöver också få möjlighet till att ta ansvar och 

handla i enlighet med samhällets demokratiska principer genom att delta i olika former av 

beslutsfattande aktiviteter (2001, s. 172). 

   Enligt publikationen Ds 2003:46 finns det olika motiv för att barns inflytande är viktigt och 

betydelsefullt inom förskolan. Det främsta motivet till varför inflytande ska diskuteras är att det 

är en mänsklig rättighet. Förskolans uppdrag handlar om att förmedla och levandegöra de 

grundläggande värderingarna som finns i läroplanen. Dessa handlar bland annat om att arbeta 

med barns inflytande och människors rättigheter. Likt Arnérs tolkning av Dewey ovan framgår 

det också i publikationen att formandet av demokratiska medborgare kräver att barn redan i 

förskolan ges möjligheter till inflytande genom att kunna påverka sin situation och förskolans 

innehåll. Läroplanen ställer krav på den pedagogiska verksamheten att undervisning ska 

bedrivas under demokratiska arbetsformer och kan ses som en förberedelse för det kommande 

samhällslivet som barn förväntas vara en aktiv del av (2003, s. 10). För att stärka och utveckla 

förskolans verksamhet behöver barns inflytande tydliggöras och betonas. Läroplanens 

inflytandemål måste stärkas för att få en förskola av hög måluppfyllelse och kvalitet (ibid. s. 

58-59).  
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   Många vuxna säger att barn är det viktigaste vi har, de är vår framtid, då blir barns inflytande 

och deras röster viktiga frågor. Dock finns det många olika uppfattningar bland vuxna om hur 

bemötandet av barn ska gå till (Arnér, 2006, s. 93). Enligt Arnér skriver skolverket samt Zackari 

och Modigh att i början av 1990-talet i samband med läroplanens uppkomst lanserades 

begreppen värdegrund och värdegrundsarbete. Till stor del handlar begreppen om pedagogers 

förhållningssätt till barn vilket inkluderar pedagogers sätt att bemöta och samtala med dem. 

Syftet med värdegrundsarbetet är att synliggöra och stärka de värden som förskolans 

verksamhet vilar på. Värdegrunden handlar om individens integritet och frihet, människans 

okränkbarhet och människans lika värde (2006, s. 22). I läroplanen står det att utrymme ska ges 

för att barn ska kunna utvecklas till självständiga individer som kan utöva inflytande och fatta 

beslut, både för sig själv och andra (Lpfö98, rev. 2010, s. 4). Arnér hänvisar till hennes tidigare 

verk med Tellgren där de menar att kommunikation mellan barn och vuxna ska ha en central 

plats i verksamheten, där barnens egna perspektiv får möjlighet att påverka och att deras röster 

tas på allvar (2006, s. 22).  

   Arnér skriver att det finns olika faktorer som kan försvåra för barns inflytande och initiativ. 

Det framgår bland annat att det kan handla om att vuxna inte bejakar barnens idéer samt att 

verksamhetens regler kan vara en påverkande faktor (2006, s. 11).  Det framgår såväl att 

pedagoger i förskolan kan uppleva andra faktorer som hindrar deras möjliggörande av barns 

inflytande. Det kan handla om för lite tid, för få personal och för stora barngrupper (ibid. s. 15). 

Emellertid handlar det största hindret kring barns inflytande om pedagogers syn på barn eller 

kring verksamhetens organisation (ibid. s. 15-16).  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte  

Forskning visar att den förändrade synen på barn som being och det kompetenta barnet har 

påverkat uppkomsten av begreppet barnperspektiv. Utifrån en ideologisk synvinkel har den nya 

barnsynen bidragit till barnkonventionens uppkomst som poängterar vikten av att värna om 

barns egna perspektiv och rättigheter. I läroplanen för förskolan poängteras även vikten av att 

barn får inflytande i verksamheten och detta är i sin tur en förutsättning för att upprätthålla en 

god kvalitet i förskolan. Vi anser att alla begreppen är viktiga när vi talar om barn, förskola och 

förskolans kvalitetsarbete. Utifrån forskning är det dock svårt att säga hur begreppen 

barnperspektiv, barns perspektiv och barns inflytande kan relateras till varandra. Därför är det 
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relevant att undersöka om och hur förskolan utgår från ett barnperspektiv, barns perspektiv eller 

möjliggör för barns inflytande i förskolans dokumentation. Det är också intressant att ta reda 

på hur dessa begrepp kan relateras till varandra. Detta undersöks i den dokumentation som 

skrivs i förskolans kvalitetsarbete.  

 

Våra frågeställningar består av en övergripande frågeställning följt av två underfrågor som 

ämnar besvara den första frågan. 

 

Vilken betydelse har barnen i förskolans kvalitetsarbete? 

- Vilket förhållningssätt till barn uttrycks i förskolans dokumentation? 

- Vilken grad av barns inflytande uttrycks i förskolan dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metod 

I vår studie har vi fått tillgång till dokumentation från en specifik förskola. Dokumentationen 

består av projektmodellen samt en pedagogisk dokumentation. Projektmodellen finns som 

Bilaga 1. Vi har tidigare i litteraturöversikten (s. 8-9) beskrivit pedagogisk dokumentation och 

projektmodellen. Nedan kommer vi att presentera vår analys som vi gjort av dokumentationen 

i relation till våra begrepp barnperspektiv, barns perspektiv och barns inflytande. Vi kommer 

beskriva studiens metod, vilket inkluderar textanalyser och analysfrågor. Vidare presenteras 

vårt urval och avgränsning, reliabilitet och validitet, ansvarsfördelning samt etiska 

överväganden. 
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3.1 Textanalys 

Vi har i vår studie valt att använda oss av textanalyser eftersom denna metod är relevant för att 

kunna undersöka dokument. Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys för att kunna fördjupa 

vår förståelse för innehållet i dokumentationen i relation till våra valda begrepp barnperspektiv, 

barns perspektiv och barns inflytande.  

   Textanalyser handlar om att undersöka och identifiera olika delar av en text (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 24). Kvalitativ textanalys beskrivs av Esaisasson et al. som en noggrann 

läsning av textens helhet, delar och kontext som den ingår i. För att kunna analysera och 

synliggöra innehållet i en text krävs noggrann läsning. Det handlar om att aktivt läsa och ställa 

olika frågeställningar till texten för att vidare kunna säga om läsarens frågor kan besvaras eller 

inte. Texten bör alltså läsas på olika sätt och flera gånger för att få förståelse för textens innehåll. 

Detta anses utgöra det mest centrala i en kvalitativ textanalys (2012, s. 210). 

   Vårt analysmaterial består av dokumentation som inkluderar både text och bild, vi anser att 

bilderna ger en större förståelse för sammanhanget. Vi har dock valt att enbart göra våra 

analyser av texterna eftersom vi av etiska skäl inte vill exponera bilder på barn. 

   Bengtström och Boréus skriver att ett grundläggande begrepp inom textanalys är begreppet 

tolkning. När det görs en textanalys tolkas texten av läsaren. Det finns ett flertal olika 

tillvägagångssätt att analysera texter men oavsett vilken textanalys som används, är tolkningen 

grundläggande för närmandet av texten. Emellertid handlar komplexiteten i textanalysen om 

forskarens frågeställning och textens karaktär. Givetvis kan tolkningsproblem uppstå beroende 

på hur forskarens syfte är utformat i relation till det som textanalysen fokuserar på (2012, s. 

30). 

   Esaiasson et al. anser att textanalyser ska besvara en övergripande problemställning utifrån 

väl preciserade frågorställningar som ställs till textmaterialet. Svaret på problemet ska finnas 

med hjälp av en kvalitativ textanalys, där svaret på frågorna är lösningen på problemet (2012, 

s. 215). 

   Vi har i vår studie valt att ha en övergripande frågeställning, vilken betydelse har barnen i 

förskolans kvalitetsarbete? och ytterligare två underfrågor som ämnar besvara den första, vilket 

förhållningssätt till barn uttrycks i förskolans dokumentation? Vilken grad av barns inflytande 

uttrycks i förskolan dokumentation? 

 

Vår användning av analysmetoden  

Bergstöm och Boréus skriver att tillvägagångssätt för analyser måste väljas utifrån vad som 

anses vara mest lämpligt i varje enskild studie. Med andra ord måste de allra flesta metoder 

modifieras för att anpassas till den specifika undersökningen (2012, s. 40-41). 

   I föreliggande studie har vi välformulerade frågeställningar som besvaras genom vårt resultat 

och analys. Vi har valt att utgå från våra begrepp barnperspektiv, barns perspektiv och barns 

inflytande för att kunna säga något om vilken betydelse barn har i förskolans kvalitetsarbete. 

Vi kommer att göra flera textanalyser som innefattar tre olika analyssteg. I analyssteg 1 och 2 

analyseras samtliga av våra begrepp utifrån skapade analysfrågor. I analyssteg 3 utgår vi endast 

från begreppen barnperspektiv och barns perspektiv.  

   I analyssteg 1 analyseras den pedagogiska dokumentationen utifrån åtta analysfrågor, som vi 

utformat med inspiration från Harts delaktighetsstege. Analysfrågarna motsvarar det innehåll 

som finns i Harts delaktighetsstege. Se Harts delaktighetsstege (s. 15). Under analyssteg 2 

använder vi oss av samma analysfrågor som under analyssteg 1. Vi undersöker 

projektmodellens frågor och svar noggrant för att kunna utläsa hur modellen möjliggör för olika 

grader av barns inflytande. I analyssteg 2 fokuserar vi enbart på begreppet barns inflytande. 

   I analyssteg 3 utgår vi inte längre från våra åtta analysfrågor. Vi har istället valt att undersöka 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv utifrån den pedagogiska dokumentationen, för 

att se hur dessa perspektiv framställs i den. 
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Dokumentationen kommer att läsas flera gånger för att säkerställa att inte missa något i 

analysen. En mer detaljerad beskrivning av alla analysstegen kommer att presenteras under 

resultat och analys (s. 25-26) 

 

3.2 Våra analysfrågor 

Analysfråga 1: Tillfrågas barnen om deras åsikter, visuellt eller i ord, utan att deras idéer 

tillvaratas? 

Analysfråga 2: Deltar barnen i sammanhang utan vetskap om vad det handlar om, eller 

möjlighet att påverka? 

Analysfråga 3: Ges barnen få möjligheter att uttrycka sig och förbereda sig i ämnet? 

Analysfråga 4: Förstår barnen intentionerna med aktiviteten? Vet de vem som tog beslutet om 

deras deltagande och varför? Har de en meningsfull roll? Deltar de frivilligt i aktiviteten efter 

att de informerats om förutsättningarna? 

Analysfråga 5: Driver den vuxne aktiviteten? Ges barnen förståelse för processen och känner 

att deras åsikter tas på allvar? 

Analysfråga 6: Initieras aktiviteten och beslutsprocessen av vuxna? Delas det med barnen? 

Analysfråga 7: Tar barnen egna initiativ? Stödjer den vuxne barnens initiativ och samtidigt intar 

en mer observerande roll? 

Analysfråga 8: Tar barnen egna initiativ till aktiviteter eller förändringar, medan den vuxne 

uppmuntrar och ger förslag på förbättringar? 

 

3.3 Urval och avgränsning 

Vi var från början generellt intresserade av att undersöka och lära oss om förskolans 

kvalitetsarbete. Men i sambandet fanns det även engagemang att undersöka barnens roll i 

kvalitetsarbetet. Efter att vi båda tagit del av pedagogisk dokumentation och Uppsala kommuns 

projektmodell under vår verksamhetsvårlagda utbildning växte intresset för att undersöka dessa. 

Tidigare i litteraturöversikten beskrev vi att projektmodellen grundas i flera 

utvecklingsområden, lärmiljöer, pedagogisk dokumentation och synvända. I vår studie har vi 

valt att begränsat oss till att endast fokusera på projektmodellen och den pedagogiska 

dokumentationen som vi fått ta del av från en specifik förskola. Detta är intressant eftersom 

pedagogisk dokumentation har vuxit starkt de senaste åren som dokumentation- och 

reflektionsverktyg för pedagogerna inom den svenska förskolan. Likaså har projektmodellen 

blivit en gemensam modell inom Uppsala kommun för att stödja och driva det pedagogiska och 

kvalitativa arbetet framåt.  

   För att undersöka vilken betydelse barn har i förskolans dokumentation och kvalitetsarbete, 

anser vi att begreppen barnperspektiv, barns perspektiv och barns inflytande är relevanta.  

Vi anser att våra val av begrepp är relevanta att undersöka i relation till förskolans 

dokumentation och kvalitetsarbete. Det framgår i både barnkonventionen och förskolans 

läroplan att barnperspektiv och barns perspektiv är viktiga att värna om. I läroplanen framgår 

även vikten av barns rätt till inflytande som även är en förutsättning för att verksamheten ska 

upprätthålla god kvalitet.   

   Vi anser att det är relevant i vår studie att både undersöka projektmodellens frågor och svar 

och den pedagogiska dokumentationens innehåll. I projektmodellen har vi valt att enbart 

fokusera på modellens frågor och svar för att titta på hur dessa är ställda och besvarade. Den 

pedagogiska dokumentationen användas som underlag till projektmodellen och tvärtom.  

   Våra vetenskapliga artiklar är sökta via olika databaser som DiVA, Eric, Ebsco, Swepub och 

Uppsala Universitetsbiblioteks egen databas.  De sökord vi har använt oss av är, barnperspektiv, 

barns perspektiv, barns inflytande i förskolan, children´s influence in preeschool, children´s 
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particulation. Artiklar som handlar om barns inflytande i förskolan är få, därför har vi valt att 

utgå från de artiklar som vi anser är mest relevanta för förskolan och tittat i deras referenslistor 

för att hitta ytterligare litteratur. Forskare som Anette Emilsson, Birgitta Qvarsell, Elisabeth 

Arnér, Gunilla Halldén, Ingrid Pramling Samuelsson, Sonja Sheridan och Roger Hart är ett 

urval av de som är relevanta för vår studie.  

3.4 Reliabilitet och Validitet 

Judith Bell (2006) beskriver begreppen reliabilitet och validitet som är vanliga inom 

forskningen. Reliabilitet som också benämns som tillförlitlighet kan förklaras som ett mått. 

Reliabilitet mäter i vilken uträckning val av metod tenderar att ge ett likvärdigt resultat vid ett 

annat tillfälle under samma förutsättningar. I exempelvis intervjuer kan det vara nödvändigt att 

formulera en konkret frågeställning som avser att ge samma svar oberoende av situation. 

Validitet eller giltighet anses vara ett mer komplicerat begrepp, eftersom det delvis syftar till 

att mäta i vilken grad forskarens frågeställning beskriver det som den ska besvara. Validitet 

handlar också om hur trovärdigt resultatet är i relation till forskarens egna slutsatser.  

Begreppen reliabilitet och validitet måste förstås i förhållande till varandra. Om frågan inte är 

reliabel, finns det heller ingen validitet. Dock behöver exempelvis inte validiteten vara högre 

än reliabiliteten. Med andra ord kan en frågeställning ge likvärdigt resultat vid olika tillfällen 

men ändå inte besvara frågan som den är avsedd att besvara (s. 117-118). 

   För att uppnå en hög reliabilitet är det viktigt att formulera enkla och konkreta frågeställningar 

och göra en noggrann och genomtänkt avgränsning av de områden som ska undersökas (ibid.).  

   Vi har läst på om olika typer av textanalyser för att kunna välja en lämplig metod för vår 

studie. Det framkom att en kvalitativ textanalys är mest relevant för att besvara våra 

frågeställningar i studien. Vi har också tagit hänsyn till etiska överväganden som 

rekommenderas av vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Läs under rubriken etiska 

överväganden (s. 23). 

Vi är medvetna om att den dokumentationen vi fått tillgång till inte kan generaliseras till andra 

förskolor utan enbart i denna specifika studie. Det är ett medvetet val att endast undersöka en 

specifik förskolans dokumentation. Om vi hade valt att undersöka fler en än förskola hade vi 

fortfarande inte kunnat generalisera resultaten till andra förskolor. Vi anser därför att det är 

relevant att endast undersöka en specifik förskola eftersom vi är intresserade av att kunna säga 

något om barns betydelse i förskolans kvalitetsarbete. Vi är inte intresserade av att undersöka 

en generell sanning av hur det faktiskt är i Sveriges förskolor. Vi är heller inte intresserade av 

att göra någon jämförelse mellan förskolor, vilket antagligen hade varit ett måste om flera 

förskolor var inblandade. Vi tycker även att det är relevant i vår studie att undersöka en specifik 

förskolans dokumentation eftersom vi är intresserade av att djupdyka i dokumentationen och 

undersöka val av begrepp utifrån flera dimensioner. En annan aspekt som kan lyftas är tid. På 

grund av att detta är en mindre studie med begränsad tid, är vi medvetna om att användandet av 

flera metoder skulle kunna ge ett annat resultat. Mängden empiri är också ett medvetet val i vår 

studie. Vi anser att mer empiri inte skulle stämma överens med vårt val av metod och den 

tidsram som är avsatt för vår studie.  

3.5 Ansvarsfördelning 

Studiens övergripande frågeställning, vilken betydelse har barnen i förskolans kvalitetsarbete? 

utgör studiens gemensamma referensram. 

Vi har dock valt att ansvara för varsitt begreppsområde. Ylva Thyrén fokuserar på begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv i relation till frågeställningen, vilket förhållningssätt till 

barn uttrycks i förskolans dokumentation? Malin Hassellund ansvarar för begreppet barns 

inflytande i relation till frågeställningen, vilken grad av barns inflytande uttryck i förskolans 

dokumentation?   
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   De valda begreppen kan ses som nyckelord i vår studie och kan på många sätt relateras till 

varandra. Emellertid drar vi slutsatsen att barns inflytande är något som erbjuds, tas emot och 

utövas. Medan barnperspektiv handlar om den vuxnes förhållningssätt och synsätt på barn. 

Barnperspektiv är vuxnas tolkningar och förståelser av barns egna perspektiv. Begreppet barns 

perspektiv handlar om barnets egen förståelse av sin erfarenhetsvärld. Vi anser att samtliga av 

våra begrepp kan problematiseras med den vuxnes förhållningssätt och syn på barn. Begreppen 

kan relateras till varandra och i relation till de positioner som barn tilldelas och befinner sig i.  

   Under resultat och analys kommer både Malin Hassellund och Ylva Thyrén att utgå från våra 

analysfrågor under analyssteg 1 och 2. Malin Hassellund har utformat analysfrågorna med 

inspiration från Harts delaktighetsstege. I analyssteg 1 undersöker Malin Hassellund vilka olika 

grader av barns inflytande som uttrycks i dokumentationen. Ylva Thyrén tittar på hur begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv förhåller sig till våra analysfrågor för att kunna säga något 

om hur begreppen relateras till Malin Hassellunds resultat om olika grader av barns inflytande. 

I analyssteg 2 granskar Ylva Thyrén projektmodellens frågor och svar utifrån våra analysfrågor. 

Detta för att kunna säga något om hur olika grader av barns inflytande möjliggörs i de innehåll 

som framskrivs i projektmodellen. I analyssteg 3 har Ylva Thyrén undersökt den pedagogiska 

dokumentationen för att kunna utläsa hur dokumentationen synliggör barnperspektivet och 

barns perspektiv. 

   I diskussionen lyfter vi de resultat vi fått fram och besvarar studiens frågeställningar. Ylva 

Thyrén besvarar frågeställningen, vilket förhållningssätt till barn uttrycks i förskolans 

dokumentation? Malin Hassellund besvarar frågeställningen, vilken grad av barns inflytande 

uttrycks i dokumentation? Avslutningsvis besvarar vi vår övergripande frågeställning 

tillsammans, vilken betydelse har barn i förskolans kvalitetsarbete? 

3.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden blir relevant att diskutera eftersom det handlar om att säkerställa skydd 

till dem som deltar i undersökningen (Bell, 2006, s. 55). I vår studie har vi tagit hänsyn till 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer när vi fått ta del av empirin.  Dessa principer tog vi 

hänsyn till och informerade om när vi kontaktade förskolan.      

   Vetenskapsrådets forskningsetiska principer består av fyra krav. Informationskravet innebär 

att informera de personer som deltar i studien om undersökningens syfte och att deltagandet är 

frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna får bestämma över sin egen medverkan. 

Konfidentialitetskravet innebär att utomstående inte ska kunna identifiera deltagarna i studien 

och att forskarna förvarar materialet på ett oåtkomligt sätt. Nyttjandekravet handlar om att 

uppgifterna som forskare får ta del av endast får användas i forskningssammanhang (2002, s. 

7-14). 

Efter att vi fått bekräftelse att ta del av empiri från förskolan skrevs en medgivandeblankett ut 

som deltagaren fick godkänna.  

   Bell skriver att handledaren för studien ofta vet vilka etiska överväganden som behöver göras 

(2006, s. 53) Vi diskuterade därför i samråd med vår handledare om blankettens utformning 

innan deltagaren tog del av den och signerade. Vi kom fram till att det inte var nödvändigt att 

få tillstånd av barnens föräldrar för att vi skulle få tillgång till dokumentationen eftersom vi 

anser att materialet inte är etiskt känsligt och att vi inte heller skulle bedöma barn på något sätt. 

Vi fokuserar endast på dokumentationens text och inte på bilderna av barnen med hänsyn till 

konfidentialitetskravet. 
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4. Resultat och analys 

I följande del presenteras våra textanalyser och de resultat vi fått fram i förhållande till vårt 

syfte och våra frågeställningar. Vi har valt att göra fyra olika analyser som besvarar våra 

frågeställningar på ett nyanserat sätt. Vi anser att det är relevant att göra flera analyser eftersom 

våra begrepp är komplexa och kräver därför att analyseras utifrån olika vinklar och 

dimensioner. Det är intressant att undersöka och relatera begreppen till varandra för att kunna 

se hur de förhåller sig till varandra men också skiljer sig åt i förskolans dokumentation. Empirin 

som analyserats består av två dokument. Den ena är en pedagogisk dokumentation och den 

andra är projektmodellens arbetsmall med frågeställningar och pedagogernas svar.  Det är 

relevant att både studera den pedagogiska dokumentationen och projektmodellen, eftersom 

pedagogisk dokumentation är en del av projektmodellen och kan ses som ett resultat av det som 

projektmodellen möjliggör för. Med andra ord kan de två dokumenten förstås som beroende av 

varandra eftersom den pedagogiska dokumentationen används som underlag när det 

dokumenteras i projektmodellen och tvärtom.  
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Vi har valt att strukturera resultatet och analyserna i tre analyssteg: 

 

Analyssteg 1: Analysfrågorna, barns inflytande, barnperspektiv, barns perspektiv i den 

pedagogiska dokumentationen 

Analyssteg 2: Analysfrågorna, barns inflytande i projektmodellen 

Analyssteg 3: Barnperspektiv och barns perspektiv i den pedagogiska dokumentationen. 
 

Det första analyssteget handlar om våra analysfrågor, barns inflytande, barnperspektiv, barns 

perspektiv i den pedagogiska dokumentationen och består av två analyser. Båda analyserna 

utgår från Harts stege, som vi har inspirerats av och som resulterat i åtta analysfrågor. Se Harts 

stege i texten (s. 15) i litteraturen och vår ombearbetning av den (s. 21). Vi har valt att presentera 

resultatet av analyserna tillsammans under varje analysfråga. I den ena analysen undersöks den 

pedagogiska dokumentationen utifrån våra åtta analysfrågor. I den har vi enbart tittat på vilken 

grad av inflytande barn får möjlighet till i dokumentationen. Denna analys kopplar vi samman 

med vår frågeställning i studien, vilken grad av barns inflytande uttrycks i dokumentationen? 

Och som i sin tur besvarar vår frågeställning, vilken betydelse har barn i förskolans 

kvalitetsarbete?  I den andra analysen har vi placerat in begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv under varje analysfråga, för att kunna undersöka hur begreppen förhåller sig till olika 

grader av barns inflytande. Vi har därefter granskat föregående analys för att kunna säga något 

om hur begreppen barnperspektiv och barns perspektiv förhåller sig till barns inflytande. 

Analysen om barnperspektiv och barns perspektiv ämnar besvara vår frågeställning om, vilket 

förhållningssätt till barn uttrycks i förskolans dokumentation? Och som i sin tur säger något 

om, vilken betydelse har barn i förskolans kvalitetsarbete? 
 

I det andra analyssteget presenteras en analys som omfattar våra analysfrågor och barns 

inflytande i projektmodellen. I denna analys har vi granskat projektmodellens dokumentation 

och analyserat de utformade frågororna och svaren som pedagogerna angivit i denna. Vi har 

valt att undersöka projektmodellens frågor för att kunna se hur dessa förhåller sig till och 

möjliggör för barns inflytande. I analysen har vi tittat på hur frågorna är ställda och hur 

pedagogerna svarat på dessa. Vidare har vi relaterat frågorna och svaren i modellen till våra åtta 

analysfrågor för att kunna beskriva hur projektmodellens frågor möjliggör för olika grader av 

barns inflytande. Vi anser att det är intressant att undersöka vilka möjligheter till inflytande som 

projektmodellen ger eftersom detta beskriver vilken roll barnen har och får i dokumentationen. 

Det är också intressant att få en övergripande förståelse för hur projektmodellen är utformad 

och hur den påverkar det pedagogiska arbetet. Analysen besvarar samtliga frågeställningar i vår 

studie vilka är, vilket förhållningssätt till barn uttrycks i förskolans dokumentation? Vilken grad 

av barns inflytande uttrycks i dokumentation? Och på så vis besvaras vår fråga, Vilken betydelse 

har barn i förskolans kvalitetsarbete? 

 

I det tredje analyssteget har vi undersökt den pedagogiska dokumentationen och enbart tittat på 

hur begreppen barnperspektiv och barns perspektiv synliggörs i denna.   

   Nu lämnar våra åtta analysfrågor och lutar oss mot Johansson (2003), Qvarsell (2003), 

Halldéns (2003) förståelse av begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. 

   Vi har alltså enbart fokuserat på vår litteraturöversikts beskrivning och vår tolkning av 

begreppens betydelse. Under detta analyssteg har vi gjort en analys av den pedagogiska 

dokumentationen. Vi har granskat hur den vuxne förhåller sig till barn i denna och vilken syn 

på barn som framgår. Detta är relevant för att kunna utläsa ett barnperspektiv eller hur 

närmandet av barns perspektiv ser ut i dokumentationen. Vi anser att det är relevant och 

intressant att enbart undersöka begreppen utifrån vad vår litteratur säger och hur vi tolkat 

begreppen för att särskilja begreppen från barns inflytande. Vi menar att det är viktigt att 
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särskilja begreppen från barns inflytande, eftersom det annars inte går att avgöra vilken relation 

de har eller inte har till varandra. I denna analys besvaras frågeställningarna, vilket 

förhållningssätt till barn uttrycks i förskolans dokumentation? Vilken betydelse har barn i 

förskolans kvalitetsarbete? 

4.1 Analyssteg 1  

Analysfrågorna, barns inflytande, barnperspektiv, barns perspektiv i den pedagogiska 

dokumentationen 

 

Nedan presenteras vårt resultat under respektive analysfråga utifrån de analyser som gjorts av 

den pedagogiska dokumentationen. Begreppen barns inflytande, barnperspektiv och barns 

perspektiv har studerats i relation till våra åtta analysfrågor. Analysfrågorna kan förstås utifrån 

stigande grad av inflytande, vilket närmare definieras under respektive resultat av den andra 

analysen, Barnperspektiv och barns perspektiv i relation i barns inflytande. Allt resultat från 

den pedagogiska dokumentationen under analysfrågorna 1 till 3 är utskrivet det som finns, 

medan resultatet från dokumentationen under analysfrågorna 4 till 8 representerar endast ett 

urval som blir relevant för vår studie.   

 

Analysfråga 1. Tillfrågas barnen om deras åsikter, visuellt eller i ord, utan att deras idéer 

tillvaratas? 

 

Analysfråga 2. Deltar barnen i sammanhang utan vetskap om vad det handlar om, eller 

möjlighet att påverka? 

 

Barns inflytande 

De två första analysfrågorna visade ingen dokumentation där barn får möjlighet till dessa grader 

av inflytande.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i relation till barns inflytande 

Vi upptäckte att begreppet vuxenperspektiv blev relevant att placera in under analysfrågorna 1 

och 2 och tillsammans med begreppet barnperspektiv under analysfråga 3 och 4. I 

litteraturöversikten framgår inte begreppet vuxenperspektiv, utan det är något som vi anser har 

framkommit under analysen när vi skulle förstå och placera in begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv under våra analysfrågor. I relation till våra analysfrågor tolkar vi begreppet 

vuxenperspektiv som att det är vuxna som bestämmer och bedriver dokumentationen utan att 

ta hänsyn till eller försöka tolka barns perspektiv. Ett vuxenperspektiv blir relevant att lyfta 

eftersom vi tolkar att analysfrågorna 1 till 4 kan förknippas med detta perspektiv. 

Analysfrågorna är utformade på ett sätt som kan tolkas att barn blir objekt för de vuxnas beslut. 

Dock gick det inte att utläsa något resultat av barns inflytande under analysfråga 1 och 2 i 

dokumentationen, vilket gör att det inte går att avgöra hur relevant det ett vuxenperspektiv är i 

förhållande till dessa grader av inflytande i dokumentationen.  

 

Analysfråga 3. Ges barnen få möjligheter att uttrycka sig och förbereda sig i ämnet? 

 
Jag kommer att dokumentera barnens intresse för mönster (pedagogisk dokumentation, s. 2) 

 

Barns inflytande 

Det finns ett uttryck i dokumentationen som beskriver att det är den vuxne som dokumenterar, 

vilket kan tolkas som att barnen få ett litet utrymme för egna åsikter. Å ena sidan kan uttrycket 

tolkas som att det är den vuxne som dokumenterar barns intresse i syfte att planera för barns 
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inflytande men å andra sidan kan det förstås som att barnen inte får något inflytande alls. Det 

står inte i dokumentationen att barnen har intresse för mönster, utan det står skrivet att det är de 

vuxna som har tolkat barnens aktiviteter och deras intresse för mönster.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i relation till barns inflytande 

Analysfråga 3 kan enligt vår mening delvis relateras till ett vuxenperspektiv men också ett 

barnperspektiv. Ett vuxenperspektiv är relevant beroende på hur den vuxne tar ställning till 

barns röster. Antingen så är det ett vuxenperspektiv där den vuxne inte tar hänsyn till barns 

röster eller ett barnperspektiv om den vuxne försöker tolka barns röster. Barnen får under denna 

analysfråga antingen en liten eller ingen förberedning i ämnet den ska representera och får 

därmed ingen kontroll över sammanhanget. Vi anser därför att ett barns perspektiv inte är 

relevant under denna analysfråga. I resultatet och analysen av barns inflytande under 

analysfråga 3, synliggörs det inte att barn får möjlighet att själva uttrycka sig. I 

dokumentationen framgår det att den vuxne har tolkat barnens aktiviteter och deras intresse för 

mönster. Detta kan relateras till ett barnperspektiv, eftersom den vuxne har tolkat barnens 

uttryck. Enligt vår mening är det svårt att veta om ett vuxenperspektiv är relevant i 

dokumentationen, eftersom det framkommer att den vuxne har tolkat barnens intressen.  

 

Analysfråga 4: Förstår barnen intentionen med aktiviteten? Vet de vem som tog beslutet om 

deras deltagande och varför? Har de en meningsfull roll? Deltar de frivilligt i aktiviteten efter 

att de informerats om förutsättningarna? 

 
Barnen fick i uppgift att teckna ett löv på ett stort papper, därefter fick barnen tillsammans med 

den vuxne gå ut på gården för att samla in olika löv från träd och buskar. Barnen satt 

tillsammans med den vuxne och artbestämde alla löv från gården, sedan fick barnen skriva 

artens namn och lägga lappen bredvid respektive blad. Barnen och den vuxne pressade löven 

tillsammans för att kunna använda de i nästa aktivitet (pedagogisk dokumentation, s. 4) 

 

Barnen fick i uppgift att göra snäckor i ståltråd, detta för att barnen ska få testa ett material 

som de inte är så van vid. Det var ganska svårt, men barnen klarade det och fick sedan teckna 

av sin snäcka på ett papper (ibid. s. 24) 

 

 

 

Barns inflytande 

Det framgår att barnen vid ett flertal tillfällen får uppgifter av den vuxne som barnen sedan ska 

lösa. Alla barn vill delta i aktiviteterna utifrån vad som kan utläsas i dokumentationen. Den 

vuxne har tydliga syften med aktiviteterna och bestämmer aktiviteternas innehåll men intar 

samtidigt en roll som upptäckare tillsammans med barnen. Den vuxne ger förslag på nästa steg 

i aktiviteten och barnen ger sitt samtycke. Barnen tilldelas en roll som upptäckare och 

problemlösare, dock deltar de frivilligt. Det framkommer i den pedagogiska dokumentationen 

att barnen får många möjligheter till inflytande under denna analysfråga.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i relation till barns inflytande 

Analysfråga 4 kan enligt vår mening relateras till både ett vuxenperspektiv och ett 

barnperspektiv. Under denna analysfråga är barn medvetna om förutsättningarna att delta i 

aktiviteten. Barnen har en meningsfull roll och kan frivilligt delta. Dock är det den vuxne som 

har skapat aktiviteten och tilldelar barnen uppgifter. Likt analysfråga 3 är ett vuxenperspektiv 

respektive ett barnperspektiv relevant beroende på hur den vuxne tar hänsyn till barns röster. I 

resultatet och analysen av barns inflytande framgår det att den vuxne har skapat aktiviteten men 

att barnen är införstådda vad aktiviteten handlar om, de har tilldelas en roll och de få ge 
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samtycke och frivilligt delta. Det framgår att ett barnperspektiv är aktuellt att tala om. Det är 

den vuxne som har kommunicerat med barnen och försökt tolka deras samtycke. Det är även 

relevant att tala om ett barnperspektiv eftersom det framgår i dokumentationen att barnen har 

tilldelats en viktig roll och att den vuxne ser barnen som kompetenta. Ett vuxenperspektiv kan 

även vara relevant att belysa i relation till resultatet under analysfråga 3. Enligt vår tolkning är 

det den vuxne som har tagit beslutet och skapat aktiviteten och det är den vuxne som påverkar 

möjligheten till barns inflytande.  

 

Analysfråga 5. Driver den vuxne aktiviteten? Ges barnen förståelse för processen och känner 

att deras åsikter tas på allvar? 

 
Aktiviteten började med en gruppreflektion där barnen och den vuxne diskuterade vad de hade 

hittat för olika löv förra gången. De lade sedan tillsammans löven på ljusbordet. Ett barn 

uttryckte att det lyser genom lövet, man ser små prickar. Därefter togs förstorningsägget fram 

för att kunna se löven på nära håll (pedagogisk dokumentation, s. 5).  

 

Barnen och den vuxne funderade på om snäckorna såg med sina ögon (ibid. s. 21) 

 

Barnen och den vuxne diskuterade hur snäckorna kunde se ut inuti, ett barns uttryckte tidigare 

att man kunde se musklerna, denna gång uttryckte ett barn att det nog var slem i skalet eller att 

snäckans fot är slem. Några barn fantiserade om att det fanns tv och säng i snäckans skal (ibid. 

s. 25) 

 

Barns inflytande 

Genom en gruppreflektion visar den vuxne sitt intresse för barnens åsikter. Den vuxne vill att 

barnens intresse ska ligga till grund för projektet. Den vuxne och barnen samtalar om vilka 

erfarenheter barnen hade gemensamt för att kunna synliggöra dessa för alla barn i gruppen. Vid 

flera tillfällen framkommer det att aktiviteten börjar med en gemensam reflektion för att minnas 

vad barnen tidigare hade gjort. Barnen ges utrymme för egna uttryck, åsikter och fantasifulla 

tankar. Vid ett flertal tillfällen finns det skrivet i dokumentationen att barnen påverkar 

aktivitetens riktning, genom att uttrycka önskningar som den vuxne sedan försökte uppfylla. 

Det framkommer i den pedagogiska dokumentationen att barn får fler möjligheter till inflytande 

under denna analysfråga än under analysfråga 4. 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i relation till barns inflytande 

Analysfråga 5 kan enligt vår mening relateras till ett barnperspektiv och ett delvis barns 

perspektiv. Ett vuxenperspektiv är enligt vår mening inte längre relevant utifrån denna grad av 

inflytande. Under analysfråga 5 ges barnen inflytande genom att de får förståelse för aktiviteten 

och att barnens åsikter är intressanta för den vuxne. Det ges alltså möjlighet till barns perspektiv 

men det begränsas av den vuxne eftersom det är den vuxne som utformar aktiviteten. Under 

resultatet och analysen av barns inflytande är det inte relevant att lyfta ett vuxenperspektiv, 

eftersom det enligt vår tolkning framgår att den vuxne tar hänsyn till barnens åsikter och 

involverar dem i aktiviteten. Barnperspektivet framgår tydligt eftersom den vuxne samtalar 

tillsammans med barnen om deras erfarenheter. Det innebär också att det lämnas utrymme för 

barns perspektiv i aktiviteten men att det framgår ett barnperspektiv i dokumentationen 

eftersom det är den vuxne som har tolkat samtalen med barnen och dokumenterat detta. Barnens 

åsikter är betydelsefulla för den vuxne men det är fortfarande den vuxne som initierar 

aktiviteten och driver den vidare.  

 

Analysfråga 6. Initieras aktiviteten och beslutsprocessen av vuxna? Delas det med barnen? 
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Barnen och den vuxne reflekterade tillsammans och därefter fångade den vuxne upp barnens 

intresse och deras valda material, lera (pedagogisk dokumentation, s. 3) 

 

Den vuxne och barnen gjorde en ny tankekarta tillsammans utifrån barnens valda intresse, 

utifrån vad barnen redan vet om snäckor sedan tidigare (ibid. s. 15) 

 

Den vuxne tillsammans med barnen beslutade att de skulle bygga ett bo till snäckorna (ibid. s. 

17) 

 

Barnen och den vuxne letade snäckor i rabatten, men det verkade tomt, därefter tittade de 

tillsammans under blad och löv, där fanns det snäckor (ibid. s. 18) 

 

Barnen och den vuxne tog tillsammans fram förstoringsägget igen och tittade på snäckorna, de 

tittade på skalet, antennerna och under skalet (ibid. s. 21) 

 

Barns inflytande 

Den vuxne startar aktiviteten med en reflektion med barnen för att därefter fånga upp barnens 

åsikter och verkställa dessa. Den vuxne och barnen diskuterade tillsammans om barnens 

tidigare erfarenheter för att ta reda på i vilken riktning projektet var på väg mot. Den vuxne 

synliggjorde barnens gemensamma kompetens inom området genom en tankekarta. Barnen och 

den vuxne diskuterade fram att barnen ville leta snäckor och bygga bon till snäckorna. Den 

vuxne letade tillsammans med barnen i rabatter efter snäckor utan resultat, därefter letade de 

under löven och där hittade de snäckor. Efter att ett barn ställt en fråga tog barnen och den 

vuxne fram ett förstoringsägg för att undersöka om de kunde komma på svaret på frågan. Den 

vuxne är lyhörd för barnens åsikter och uttryck genom att ta reda på vad barnen vill och försöker 

hela tiden se till att barnens önskningar uppfylls.  Emellertid framkommer det i den pedagogiska 

dokumentationen färre uttryck för inflytande under denna analysfråga än under analysfråga 5.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i relation till barns inflytande 

Under analysfråga 6 anser vi att ett barnperspektiv kan identifieras eftersom aktiviteten initieras 

av den vuxne men grundar sig i barnens önskningar. Barns röster är viktiga under denna grad 

av inflytande och vi anser att det även är relevant att tala om barns perspektiv. I resultatet och 

analysen av barns inflytande framgår ett barnperspektiv eftersom det är den vuxnes tolkningar 

av aktiviteten som dokumenteras. Ett barns perspektiv möjliggörs i aktiviteten eftersom den 

vuxne reflekterar, diskuterar och beslutar tillsammans med barnen. Enligt vår tolkning får barns 

röster utrymme i aktiviteten. Det är dock den vuxnes förståelse av det barnen gör som 

framträder och det går därför inte avgöra hur barns perspektiv synliggörs i dokumentationen. 

Det är därför relevant att lyfta ett barnperspektiv i relation till denna grad av inflytande i 

dokumentationen.  

 

Analysfråga 7. Tar barnen egna initiativ? Stödjer den vuxne barnens initiativ och samtidigt intar 

en mer observerande roll? 

 
Barnen plockade fram olika slags material de ville använda för att trycka mönster, de använde 

fasta former och gjorde egna mönster. Den vuxne stöder barnens beslut genom att låta barnen 

bestämma vilka material som de ville testa att trycka i leran (pedagogisk dokumentation, s. 3) 

 

Ett barn försöker själv fånga ljudet av vind ute på gården, då träden börjar röra på sig ropar 

han, NU!(ibid. s. 7) 

 



   30 

 

Barnen tog eget initiativ till att undersöka snäckorna med lupp och förstoringsglas. Barnen sa 

att snäckorna var prickiga, randiga och rutiga. Ett barn uttryckte att hennes snäcka var rosa – 

hon tittade på snäckan genom en rosa plastskiva (ibid. s. 19) 

  

Barnen upptäckte att snäckorna har fyra antenner. Ett barn trodde att snäckorna använde de 

minsta antennerna att äta med. Ett barn uttryckte att de skulle kolla upp svaret på Google, den 

vuxne och barnen gjorde det tillsammans och det visade sig att snäckorna såg med sina ögon 

(ibid. s. 21) 

 

Ett barn gjorde lite annorlunda, en snäcka med en bebis i magen (ibid. s. 25) 

 

Barns inflytande 

Barnen får uttrycka sina åsikter och önskningar. Barnen kommer ofta med förslag på hur de kan 

gå tillväga för att lösa ett problem eller ta reda på ett svar. Barnen visar tydligt vad de vill och 

hur kompetenta de är att göra egna beslut. Barnen ställer egna hypoteser och ger förslag på 

teorier för hur ett problem kan lösas. Det finns möjlighet för alla barn att bidra med egna förslag 

och fantasier. När barnen tar initiativ får de stöd av den vuxne genom att den vuxne låter barnen 

själva får undersöka svaret på frågan de ställer sig eller att den vuxne ställer öppna 

frågeställningar till barnen som kan leda till nya funderingar. Barnens initiativ bekräftas av den 

vuxne genom att den vuxne tar ett steg tillbaka och intar en mer observerande roll. Vid ett flertal 

tillfällen försökte ett barn själv att fånga ljudet av vinden på en iPad. Barnet försökte flera 

gånger ända tills han lyckades. Det skrivs också fram att barnens olika erfarenheter tillvaratas 

och får utrymme för att visa på att man kan tänka på många olika sätt. Barnens initiativ leder 

aktiviteten framåt till ytterligare nyfikenhet och upptäckarglädje hos barnen. Under denna 

analysfråga framkommer det att barnen i den pedagogiska dokumentationen får flest 

möjligheter till inflytande.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i relation till barns inflytande 

Under analysfråga 7 anser vi att barns perspektiv kan synliggöras. I denna grad av inflytande 

anser vi att det ges stort utrymme för barns egna perspektiv eftersom den vuxne intar en mer 

observerande roll och låter barnen få ta egna initiativ och driva aktiviteten framåt. Det framgår 

i litteraturöversikten att det krävs mycket tid för att närma sig barns perspektiv. Vi vill peka på 

vikten av att barns perspektiv handlar om barnens egna uppfattningar av sin omgivning och 

deras förståelse av sina erfarenheter. I resultatet och analysen av barns inflytande framgår 

tendenser till barns perspektiv i dokumentationen, eftersom den vuxne har dokumenterat 

barnens uttryck. Dock är det svårt att tolka om det är barnens egna uttryck eller den vuxnes 

förståelse av barnens uttryck som framgår.  I dokumentationen framträder också ett 

barnperspektiv eftersom det delvis är den vuxnes tolkningar av aktiviteten som har 

dokumenterats.  

 

Analysfråga 8. Tar barnen egna initiativ till aktiviteter eller förändringar, medan den vuxne 

uppmuntrar och ger förslag på förbättringar? 

 
Ett barn uttryckte att en snäcka var död. Barnen tyckte att snäckan skulle begravas, den vuxne 

gav sitt stöd genom att ge förslag på relevanta frågor, vad gör man på en begravning? Barnen 

svarade att man sjunger sorgliga sånger. Den vuxne gav förslag på ytterligare frågor som, hur 

kan man veta att det finns en grav där? Barnen bestämde att de skulle göra ett kors, de försökte 

några gånger, men beslutade senare att de räckte med en pinne istället (pedagogisk 

dokumentation, s. 17) 

 

Barnen byggde snäckbon av duplo och snäckor av plusplus. Barnen berättade att det skulle 

vara mat till snäckorna och började samtala om mördarsniglar. Ett barn hade problem med 
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antennerna men beslutade att strunta i dem. Barnen samtalade om vad snäckorna skulle heta. 

Två barn gjorde en snäckbåt där snäckorna fick bo. Två barn ritade snäckor och gjorde en egen 

bok som de döpte till Zooboken (ibid. s. 26) 

 

Barnen berättade för den vuxne om deras nya kunskaper kring snäckor som sedan skrevs ner 

på den tidigare tankekartan de hade gjort i rött. Den ursprungliga tankekartan var skriven i 

svart, vilket gjorde det lätt för barnen att se vad det kunde sedan tidigare och vad de hade lärt 

sig (ibid. s. 36) 

 

Barns inflytande 

Det syns tydligt att barnen själva tar initiativ som får stöd av den vuxne i form av relevanta 

frågor som leder barnens tankar vidare. Den vuxne har tagit ett steg tillbaka och låter barnen 

undersöka det som är viktigt för dem. När barnen leder och initierar aktiviteter utmanar den 

vuxne barnen med förslag på funderingar som kan vara relevanta för att fortsätta eller utöka 

utforskandet. Barnen använde sin fantasi och arbetade tillsammans för att göra olika delar av 

snäckan. Barnen gick vidare med att diskutera vad snäckorna skulle heta och därefter gjorde 

två barn en bok om snäckor. Barnen delade med sig av sina beslut till den vuxne genom att 

berätta vad de gör. Uttrycket när barnen berättade för den vuxne om deras nya kunskaper är ett 

bra exempel på att barnen tog initiativ till att berätta för den vuxne. Den vuxne gav sitt stöd 

genom att hjälpa barnen att skriva på tankekartan och då upptäckte barnen mer konkret att de 

har fått nya kunskaper i ämnet. Denna analysfråga är inspirerad av Hart steges högsta steg och 

innebär den största möjligheten till inflytande. Det finns bara ett fåtal uttryck under denna 

analysfråga i den pedagogiska dokumentationen som visar denna grad av inflytande, vilket kan 

tolkas som att det är svårt att ge barnen denna möjlighet. Uttrycken i den pedagogiska 

dokumentationen visar att barnen tar möjligheten till inflytande när den erbjuds, därför blir 

barnens roll mycket viktigt under analysfråga 8.  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i relation till barns inflytande 

Under analysfråga 8 handlar det om att barnen får ta egna initiativ och att den vuxne deltar i 

barnens aktiviteter på barnens villkor.  Den vuxne stödjer och uppmuntrar barnet, ger förslag 

och utmanar barnet i aktiviteten. Enligt vår tolkning finns det utrymme för både barnperspektiv 

och barns perspektiv under denna grad av inflytande. Barns perspektiv får stort utrymme 

eftersom aktiviteten sker på barnens villkor. Det är barnen själva som berättar och delar sina 

tankar och erfarenheter med den vuxne. Ett barnperspektiv är relevant eftersom den vuxne i 

denna grad av inflytande stödjer barnens aktivitet med sin tankar och erfarenheter, exempelvis 

genom utmanande frågor. I resultatet och analysen av barns inflytande framgår det att det är 

den vuxne som dokumenterar vad barnen säger och gör. Dock är det den vuxne som beskriver 

barnens uttryck och görande, vilket enligt vår mening är en tolkning av barns perspektiv. Alltså 

går det inte att avgöra att barns egna röster får utrymme i dokumentationen under denna 

analysfråga. Däremot framgår det tydligt att den vuxne lämnar stort utrymme för barns 

perspektiv i aktiviteten. Enligt vår mening synliggörs alltså ett barnperspektiv i den skrivna 

dokumentationen i relation till denna grad av inflytande.  

4.2 Analyssteg 2  

Analysfrågorna, barns inflytande i projektmodellen 

 

Under detta analyssteg presenteras resultat och analys utifrån den gransknings som gjorts av 

projektmodellens dokumentation. Vi har analyserat de frågor som ställs i modellen samt de 

svar som pedagogerna angivit i dokumentationen. Vi har undersökt hur frågorna och svaren i 

projektmodellen kan relateras till våra analysfrågor eftersom vi är intresserade att ta reda på 

hur modellen möjliggör olika grader av barns inflytande. Begreppen barnperspektiv och barns 
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perspektiv kommer inte att lyftas i denna analys, eftersom vi enbart vill fokusera på hur barns 

inflytande möjliggörs i modellen. Resultatet och analysen kommer inte att presenteras som 

analyserna ovan utan istället som en summering där vi lyfter fram de analysfrågor vi anser 

relevanta i denna analys. I resultatet exemplifierar vi ett urval av de frågor och svar som vi 

anser är relevanta att lyfta utifrån modellen. Förskolans gemensamma fokus handlar om språk 

och kommunikation och möten med ”värden”.  

 

Fråga: Vilka mål i läroplanen förhåller vi oss till? 

Svar: Att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna 

uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Vi ser att det är en mängd olika 

läroplansmål som kan komma att bli aktuella. Det gäller att se var barnen befinner sig. 

Fråga: Vilka förmågor skall barnen få möjlighet att utveckla? 

Svar: Att ha tilltro till sin egen förmåga, att tänka själv, att lyssna, reflektera och ge uttryck för 

egna uppfattningar, solidaritetskänsla och förmåga att respektera varandra 

Fråga Hur organiserar vi verksamheten under inventeringsfasen; tid, grupper, barn, 

pedagoger? 

(Inget svar finns) (Bilaga 1, s. 8). 

 

Analysfrågorna, barns inflytande i projektmodellen  

Frågornas syfte handlar enligt vår mening om pedagogernas förberedelser i arbetslaget för det 

kommande projekt som förskolans ska arbeta med. Det framgår tydligt att frågorna är utformade 

utifrån förskolans läroplan och de ämnar synliggöra pedagogernas tankar om barnens förmågor, 

strävansmål och möjligheter till utveckling i verksamheten. Utifrån våra analysfrågor tolkar vi 

att frågorna i modellen kan relateras till den grad av inflytande som beskrivs i analysfråga 2, 

vilket handlar om hur barnen får delta och påverka de aktiviteter som vuxna förutbestämt. I 

dokumentationen kan det tolkas som att barnen blir objekt för de vuxnas dokumentation, 

eftersom frågorna är riktade till de vuxna och handlar om att lyfta pedagogernas tankar och 

förståelse för hur de ska främja barnens utveckling. Barnen kan förstås som deltagare i 

dokumentationen, eftersom den berör barnen själva. Barnen är inte medvetna och kan inte 

påverka hur frågorna ställs eller de svar som angivits i dokumentationen.  

 

 

Fråga: Vad är det barnen intresserar sig för och återkommer till? Vilka frågor tror vi att de 

undersöker/ställer sig? 

Svar: Gott och ont.  Star Wars. Bygga. Vilken teknik ska användas för att bygga en specifik sak. 

Fråga: Vilka läroprocesser tror vi att barnen är inne i? 

Svar: Att planera sitt bygge. 

Fråga: Vad av det barnen återkommer till är möjligt att utforska? Och vad är inte möjligt att 

utforska? 

Svar: Vad har barnen för tankar kring gott och ont. Samtala med barnen om ont och gott, Star 

Warsrum 

Fråga: Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla? 

(finns inget svar) (Bilaga 1, s. 15). 

 

Analysfrågorna, barns inflytande i projektmodellen  
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Frågorna lyfter pedagogernas tolkningar och förståelse för barns intressen och lärande. Det kan 

också tolkas som att frågorna är utformade utifrån läroplanens intentioner för att synliggöra 

pedagogernas förståelse av barns lärande och utveckling. Frågorna är även här riktade till 

pedagogerna och hur de ska arbeta med barns intressen och främja deras lärande. Analysfråga 

2 och 3 kan relateras till projektmodellens frågor ovan eftersom frågorna är ställda på ett sätt 

som framställer barn som objekt för dokumentationen och för barnen inte är medvetna eller kan 

påverka det som uttrycks i den. Analysfråga 3 är relevant eftersom svaren till frågorna i 

modellen visar att pedagogerna är medvetna om barns röster, även om inte barnens egna röster 

uttrycks i modellen. Frågorna i modellen främjar de vuxnas tankar och förståelse av barns 

intressen för att vidare relatera det till förskolans gemensamma fokus och mål. 

 

             Fråga: Vilka nya erfarenheter har barnen gjort kopplat till lpfö98/10? 

Svar: Barnen har befunnit sig i läroplansmålen kring naturvetenskap, matematik, skapande, 

bygg och konstruktion samt reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar 

Fråga: Vilka nya erfarenheter har barnen gjort kopplat till förskolans gemensamma fokus? 

Svar: Barnen har reflekterat och samtalat kring förskolans värdegrund, vi har gjort om i 

miljöerna och vår skrivhörna har fått en mer centralplats. Barnen har börjat skriva på datorn. 

Barnen har haft många tillfällen till samarbete i sina grupper och i den fria tiden 

Fråga: Vad har vi lärt oss om barnens delaktighet och inflytande? Vad är våra styrkor och 

utvecklingsområden? Hur går vi vidare? 

Svar: Barnen har reflekterat och samtalat kring förskolans värdegrund, vi har gjort om i 

miljöerna och vår skrivhörna har fått en mer centralplats. Barnen har börjat skriva på datorn. 

Barnen har haft många tillfällen till samarbete i sina grupper och i den fria tiden  

(Bilaga 1, s. 17). 

 

 

 

Analysfrågorna, barns inflytande i projektmodellen  

De frågor som ovan exemplifieras utifrån modellen handlar om att synliggöra och utvärdera 

terminens pedagogiska verksamhet. De frågor som ställs belyser vilka nya erfarenheter som 

barnen gjort i relation till läroplanen och förskolans gemensamma fokus. Det betyder att det 

läggs fokus på vilka förmågor barnen har och fått möjlighet att utveckla under terminen. Enligt 

vår mening tolkar vi att det är ett fokus på det kompetenta barnet. Det kompetenta barnet 

synliggörs både genom hur frågorna ställs och genom de svar som framskrivits. Under de sista 

två frågorna som lyfts fram i modellen, har vi haft svårt att tolka vilket svar som tillhör vilken 

fråga. Vi har därför valt att placera samma svar under båda frågorna eftersom vi menar att det 

som skrivits fram skulle kunna vara svar på båda frågorna. Vi anser att innehållet i svaret både 

kan relateras till förskolans gemensamma fokus och barnens delaktighet och inflytande. 

Emellertid är detta fortfarande en oklarhet vilket gör det svårt att avgöra vilken analysfråga som 

är relevant.  

   Utifrån en tolkning så besvaras inte frågan om barns inflytande och delaktighet i modellen. 

Utan det skrivna svaret besvarar istället frågan om vilka erfarenheter barnen gjort i relation till 

förskolans gemensamma fokus. Genom den tolkningen anser vi att analysfråga 2 är relevant. 

Pedagogerna är medvetna om barnens förmågor men barnen kan fortfarande beskrivas som 

objekt för dokumentationen. I denna tolkning framgår det alltså inte vad de vuxna tänker om 

barns inflytande och delaktighet utan fokus läggs på att synliggöra barnens förmågor och hur 

pedagogerna ska arbeta vidare för att främja det.  
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   Ur en annan tolkning kan det svar som framkommer placeras in under frågan om barns 

inflytande och delaktighet. I denna tolkning är analysfråga 2 och 3 relevanta. Vi anser i denna 

tolkning att barnen fortfarande är objekt för de vuxnas dokumentation. Emellertid besvarar 

pedagogerna i denna tolkning frågan kring barns inflytande och delaktighet i dokumentationen, 

vilket synliggör de vuxnas medvetenhet och tankar kring barns inflytande och delaktighet.  

4.3 Analyssteg 3 

Barnperspektiv och barns perspektiv i den pedagogiska dokumentationen 

 

Nedan presenteras vårt resultat av den analys som gjorts av den pedagogiska dokumentationen 

i relation till begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. I analysen har vi undersökt hur 

barnperspektiv och barns perspektiv framträder i dokumentationen. Vi har inte utgått från våra 

analysfrågor i denna undersökning utan enbart fokuserat på Johansson (2003), Qvarsell (2003) 

och Halldéns (2003) förståelse av begreppen. Det är relevant att undersöka begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv utan att koppla dem till olika grader av barns inflytande 

för att få en förståelse för hur begreppen inte kan relateras till barns inflytande. Det är också 

relevant att ta reda på och hur begreppen synliggörs i den pedagogiska dokumentationen i 

jämförelse med begreppet barns inflytande. Vi anser även att det är betydelsefullt för oss att 

undersöka begreppen för att kunna säga något om hur vuxnas förhållningssätt gentemot barn 

ser ut och därmed vilken betydelse barn har i dokumentationen. Vi har valt att presentera ett 

urval från den pedagogiska dokumentationen som vi anser är relevant för denna analys. Vi 

presenterar analysen i en kortare sammanställning för att belysa de vi anser är viktigt för vår 

studie.   

 

 

 

 

 

 

 

Hur låter löven? 

Vi gick sedan ut med vår Ipad för att försöka fånga löven ljud. Det var mycket ljud från 

bilar och svårt att inte prata men barnen till slut lyckades de fång ljudet från löven. 

Vad är det som gör att löven låter? 

Vind! 

 

Vid det här tillfället så satt barnen i vår kub som var klädd i vita lakan. Vi projicerade 

bilder med lövträd på lakanet och lyssnade på vinden som blåste i träden.   

Vad är det som låter? 

Vinden! Havet! Träden ! 

Hur låter vind? 

Sch sch! 

 

Ett barn försöker att spela in ljudet från lövet och när han tittar på trädet och ser att 

grenarna börjar röra på sig ropar han, nu! 

 

(Pedagogisk dokumentation, s. 7) 

 

Efter vår upplevelse av att känna på löven så tog vi fram leran. Barnen kavlade ut leran 

och försökte sedan föra över lövets mönster till leran. När leran blev för tunn var det 
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väldigt svårt att ta upp den från bordet utan att den gick sönder. Barnen gjorde flera 

försök lyckades till slut och mönstren blev tydliga i leran. 

 

(ibid, s. 9) 

 

Varför skiljer sig bilderna åt? 

 

När vi hade år återkopplande reflektion över bilderna på 

löven så fick barnen frågan varför bilderna som de 

tecknade sist skilde sig så mycket från de bilder de 

tecknade först? 

 

Ett barn svarade där hade jag inte sett lika mycket hur ett 

löv ser ut men där hade jag det. 

 

Ett barn sa när vi ritade den första bilden så hade vi inte 

jobbat så mycket med löv. Det hade vi när vi ritade den 

andra. 

 

(ibid, s. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv i den pedagogiska dokumentationen 

Det framgår att både ett barnperspektiv och ett barns perspektiv synliggörs i dokumentationen. 

Enligt vår tolkning är det den vuxne som antecknar eftersom det ställs frågor till barnen och 

beskrivs vad barnen har sagt och gjort i dåtid. Detta synliggör ett barnperspektiv med andra ord 

den vuxnes förståelse av barnens görande. Frågorna som ställs är i relation till nuvarande 

projekt vilket handlar om löv. Vi drar slutsatsen att den vuxne ställer frågorna i ett pedagogiskt 

syfte för att få barnen att reflektera över sitt eget görande, lärande, intressen samt för att lyfta 

barnens egna tankar.  Svaren på frågorna är enligt vår tolkning barnens, vilket innebär att 

barnens egna perspektiv synliggörs i dokumentationen. I dokumentationen framgår det 

reflektion kring en aktivitet där de hade gått ut för att lyssna på hur löven låter, och att det var 

svårt för de stördes av ljud från bilar. Vid ett annat tillfälle arbetar de med lera. Det beskrivs att 

leran var för tunn och att det på så vis blev svårt att få upp den från bordet utan att den gick 

sönder. Det är svårt att avgöra om det är den vuxnes reflektion eller om det är bara är barnens 

eller den vuxnes och barnens gemensamma reflektion. Vidare i arbetet med leran beskrivs det 

att barnen lyckades till slut göra mönster tydligt i leran efter flera försök. Enligt vår förståelse 

är det den vuxnes tolkning av barnens görande som framgår, vilket synliggör ett barnperspektiv. 

   I helhet drar vi slutsatsen att det är den vuxnes beskrivande av barns görande som framgår i 

dokumentationen och inte lika mycket citat från barnens egna uttryck. Utifrån resultatet 

konstaterar vi att ett barnperspektiv är mer framträdande än barns egna perspektiv i den 

pedagogiska dokumentationen.  
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5. Diskussion 

I följande del kommer det först att presenteras en metoddiskussion, vidare kommer en 

diskussion utifrån våra resultat i relation till vår litteraturöversikt samt våra egna konklusioner. 

Vi kommer att problematisera studiens centrala begrepp i relation till varandra. Avslutningsvis 

presenteras en kortare sammanfattning av vår diskussion och förslag på vidare forskning. 

   I denna studie har följande syfte ämnat undersöka hur förskolan utgår från ett barnperspektiv 

respektive barns perspektiv och hur barns inflytande ser ut i förskolan. Detta har vi valt att 

undersöka i den dokumentation som skrivs i förskolans kvalitetsarbete. Våra frågeställningar 

är, vilken betydelse har barnen i förskolans kvalitetsarbete? Vilket förhållningssätt till barn 

uttrycks i förskolans dokumentation? Vilken grad av barns inflytande uttrycks i förskolans 

dokumentation? 

5.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vårt metodval var relevant för studien eftersom en kvalitativ textanalys avser en 

djupdykning av empirin, vilket vi var intresserade av. Vi valde att göra flera analyser vilket gav 

oss mycket resultat. Emellertid kan flera analyser parallellt påverka varandra och oss som 

analyserar. I själva fallet fann vi att detta inte var ett problem eftersom vi skapade tydliga ramar 

med stöd av vår litteraturöversikt. Genomförandet av textanalyserna var ett omfattande arbete 

som delvis pågick parallellt men också en efter en. Å ena sidan gav djupdykning i texterna en 

förståelse för våra frågeställningar och begrepp utifrån flera dimensioner. Å andra sidan kunde 

skillnader och likheter mellan begreppen urskiljas på ett tydligt sätt. En styrka i vårt metodval 

var att den gav stort utrymme för tolkning. Genom tolkningens funktion kunde vi få syn på 

begreppens komplexitet. Detta öppnade upp våra ögon och bidrog till nya intressanta sätt att se 

på begreppen ur andra perspektiv. När vi bestämde oss för att analysera flera gånger, gav det 

även möjlighet för oss att vidga våra uppfattningar om och hur dessa begrepp kunde relateras 
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till varandra. Varje analys gav oss en djupare insikt om begreppens innebörder och relation, 

vilket kan kännas som att vi har fått ett nytt sätt att tänka om dessa.      

   Vi var intresserade av att undersöka fysisk dokumentation, eftersom vi en dag ska skriva den 

i vår framtida yrkesroll. Utifrån våra frågeställningar och intressen var textanalys en av få 

metoder för att ta reda på svaren på dessa.  Vi är dock medvetna om att en annan metod 

eventuellt skulle kunna ge ett rikare och fylligare resultat, fast på ett annat sätt. Vi ser iallafall 

att andra metoder skulle kunna komplettera vår metod för att kunna ta reda på vilka tankar som 

ligger bakom dokumentationen. En nackdel med att göra en textanalys är att tolkningen kan ses 

som subjektiv, eftersom varje människa tolkar utifrån sina egna erfarenheter och synsätt. Detta 

bidrar till att tolkningarna kan varierar beroende på vem som läser texten. En annan nackdel 

med textanalys är att det är forskaren som bedriver studien som själv måste avgöra när analysen 

anses vara färdig. Med andra ord kan en textanalys bedrivas hur länge som helst och de 

framkommer hela tiden nya fenomen. Detta innebär att forskaren måste vara medveten om det 

kvarstår ovisshet kring ytterligare information efter avslutad analys.  

5.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuterar vi vårt resultat i anknytning till litteraturöversikten och våra frågeställningar. 

Se syfte och frågeställningar på (s. 19). 

 

Vilket förhållningssätt till barn uttrycks i förskolans dokumentation?  

I det resultat vi fått fram av den pedagogiska dokumentationen och projektmodellen, har det 

framkommit många olika faktorer som går att diskutera i relation till begreppen barnperspektiv 

och barns perspektiv. Den nya synen på barn som kompetenta kan enligt vår förståelse förklaras 

som en barnsyn som påverkar vuxnas förhållningssätt till barn. Emilsson och Pramling 

Samuelsson (2012) beskriver att den pedagogiska dokumentationen har vuxit fram i linje med 

den nya synen på barn som kompetenta. Det framgår att den pedagogiska dokumentationen i 

sig kan synliggöra det kompetenta barnet (s. 3). På så vis kan den pedagogiska dokumentationen 

även beskrivas som ett förhållningssätt eftersom den möjliggör en barnsyn där barn är 

kompetenta. 

   I resultatet under analyssteg 1 framgår det i den pedagogiska dokumentationen en tydlig syn 

på barn som kompetenta. I den pedagogiska dokumentationen tas barnens intressen, 

erfarenheter och tankar tillvara av den vuxne. Under analysfråga 4 tilldelas barnen en viktig roll 

och under analysfråga 5 tas barnens åsikter på allvar. Under analysfråga 6 initierar den vuxne 

aktiviteten utifrån barnens önskningar och under analysfråga 7 och 8 sker aktiviteterna på 

barnens villkor. I förhållande till det drar vi slutsatsen att synen på barn som kompetenta 

framgår i den pedagogiska dokumentationen. Detta kan dock diskuteras i relation till vem som 

har skrivit dokumentationen och hur skicklig den som skrivit är på att se barns kompetenser, 

bemöta deras kompetenser, ge barnen utrymme åt att ta egna beslut och vidare framskiva detta 

i den pedagogiska dokumentationen.  

   Förutom att pedagogisk dokumentation kan ses i relation till synen på barn som kompetenta, 

menar Emilsson och Pramling Samuelsson att dokumentationen även influerat betydelsen av 

att vuxna intar ett barnperspektiv för att värna om barns egna perspektiv (2012, s. 3).  Halldén 

menar dock att barnperspektivet är ett förhållningssätt, där barnet står i centrum och vuxna 

förhåller sig till barns perspektiv (2007, s. 170). I analyssteg 1 framkom det i den pedagogiska 

dokumentationen att analysfråga 3 till 8 identifieras. Vi ansåg att analysfråga 1 och 2 inte kunde 

identifieras i relation till dessa grader av barns inflytande. Vi kunde därför inte säga något om 

relationen till begreppen barnperspektiv och barns perspektiv under dessa grader av inflytande. 

När vi placerade in begreppen barnperspektiv och barns perspektiv under analysfrågorna och 

olika grader av barnsinflytande, framkom det dock att inte bara begreppen barnperspektiv och 

barn perspektiv kunde identifieras utan även begreppet vuxenperspektiv. Utifrån vårt resultat 
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kan begreppet vuxenperspektiv problematiseras eftersom det strider mot läroplanens intentioner 

samt att pedagogernas arbete med dokumentation, uppföljning, utvärdering och utveckling ska 

utgå från ett tydligt barnperspektiv och synliggöra barns egna röster (Lpfö 98, rev. 2010, s. 14).  

   I analyssteg 2, barns inflytande i projektmodellen kan resultatet relateras till analysfråga 1 till 

3 inom olika grader av inflytande.  I den analysen fokuserar vi enbart på att identifiera vilka 

grader av inflytande som kan identifieras i modellen i relation till våra analysfrågor. I efterhand 

konstaterar vi att resultatet av barns inflytande i projektmodellen kan problematiseras i relation 

till begreppen barnperspektiv och barn perspektiv men också ett vuxenperspektiv. Eftersom 

resultatet i analyssteg 1 visar att vuxenperspektiv är relevant under både analysfråga 2 och 3, 

kan det antas att även projektmodellen utgör ett tydligt vuxenperspektiv som endast utgår från 

vuxnas tankar med utan hänsyn till barns förståelse för det som dokumenteras. I sambandet 

väcker det tankar om vilken barnsyn som förmedlas i projektmodellens dokumentation 

respektive den pedagogiska dokumentationen.  

   Å ena sidan beskriver Halldén att begreppet barnperspektiv är ett förhållningssätt där vuxna 

lägger fokus på barns perspektiv (2007, s. 170). Å andra sidan pekar Halldén på att vuxnas 

barnsyn och förhållningssätt är avgörande för hur barnperspektivet och närmandet av barns 

perspektiv möjliggörs. Författaren menar att begreppet barnperspektiv måste förstås i relation 

till hur vuxna ser till barns rättigheter och behov (2003, s. 12-13, 17).  

   Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv kan diskuteras i relation till våra analysfrågor 

7 och 8. Analysfrågorna handlar om hur olika grader av barns inflytande kan definieras. Vi har 

prövat att placera in begreppen barnperspektiv och barns perspektiv under analysfrågorna för 

att ta reda på vilken relation begreppen har till barns inflytande. Vi anser att detta är 

problematiskt eftersom analysfrågorna inte ämnar besvara hur den vuxne kan närma sig barns 

perspektiv. Utifrån detta antagande menar vi att barns inflytande inte kan förstås i relation till 

begreppet barnperspektiv och barns perspektiv, eftersom inflytande är något som den vuxne ger 

och barnen tar. Barnperspektivet är snarare ett förhållningssätt och handlar om att vuxna tar 

hänsyn till barns villkor och försöker tolka barns meningar och uttryck. Barns perspektiv är 

barnens egen förståelse av sina meningar och uttryck. Utifrån analyssteg 1 kan det konstateras 

att det är mer aktuellt att tala om ett barnperspektiv än ett barns perspektiv i den pedagogiska 

dokumentationen.  

   I resultatet från analyssteg 3, barnperspektiv och barns perspektiv i den pedagogiska 

dokumentationen fokuserar vi enbart på att undersöka begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv i relation till den pedagogiska dokumentationen. Resultatet från analyssteg 3 visar 

också likt resultatet från analyssteg 1, att det ges mer utrymme för barnperspektivet än barns 

perspektiv i den pedagogiska dokumentationen. Emellertid framgår barns perspektiv tydligare 

i analysen barnperspektiv och barns perspektiv i den pedagogiska dokumentationen än i 

analysen från analyssteg 1, barnperspektiv och barns perspektiv i relation till barns inflytande. 

Utifrån ovan beskrivda resultat kan det enligt vår mening konstateras att begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv skiljer sig från begreppet barns inflytande.  

   Utifrån våra analysfrågor 7 och 8 blir det dock intressant att problematisera närmandet av 

barns perspektiv. Analysfråga 7 ger den näst största möjligheten till inflytande, och analysfråga 

8 ger den största möjligheten till reellt inflytande. En intressant fråga vi ställer oss är om det är 

analysfråga 7 eller 8 som ger störst möjlighet att närma sig barns perspektiv?  

   Johansson beskriver att det är viktigt att det finns en bra interaktion och relation mellan vuxna 

och barn för att vuxna ska kunna få möjlighet att närma sig barns världar. Det är av betydelse 

att den vuxne visar öppenhet, engagemang och intresse för barnens görande och vidare bara 

tolka och inte lägga någon värdering i barns uttryck. Det handlar om att den vuxne måste 

befinna sig psykiskt och fysiskt nära. Det framgår att engagemang och närhet till barnet är 

viktigt men att det också krävs tid (2003, s. 44-45). Utifrån Johanssons förståelse menar vi att 

närmandet av barns perspektiv utifrån en synvinkel, skulle kunna vara större under analysfråga 
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7 än 8 i relation till tid. Under analysfråga 7 intar pedagogen en mer observerande roll samtidigt 

som den stödjer barnens aktiviteter. I analysfråga 8 är pedagogen mer delaktig i barnens 

aktiviteter även om den är det på barnens villkor. Om kriterierna för analysfråga 7 även skulle 

inkludera mer tid, kanske en ny dimension av inflytande kan diskuteras. Att pedagogen intar en 

mer observerande roll och stödjer barns initiativ under en längre tid skulle det kunna ge stora 

möjligheter att närma sig barns perspektiv. I detta samband får pedagoger möjlighet att följa 

barns uttryck och meningar på ett annat sätt än om de deltar i barnens aktivitet.  Utifrån en 

annan synvinkel kan närmandet av barns perspektiv ses större i relation till analysfråga 8. Under 

denna analysfråga är pedagogen delaktig i barnens aktivitet och utmanar, uppmuntrar samt visar 

engagemang för barnens vidare utforskande. Detta kan främja goda relationer mellan barn och 

pedagoger vilket är en viktig förutsättning för att komma nära barns perspektiv.  

 

Vilken grad av barns inflytande uttrycks i förskolans dokumentation? 

Under denna rubrik lyfts endast ett urval av vårt resultat och analys fram samt andra aspekter 

som vi finner relevant att lyfta under diskussionen. Först diskuteras analyssteg 1 följt av 

analyssteg 2 i relation till barns inflytande och sedan problematiseras relationen mellan 

analyssteg 1, som omfattar resultatet av barns inflytande med analyssteg 2, som omfattar 

förutsättningarna för barnens inflytande. 

 

Analyssteg 1 

Utifrån resultat och analys från analyssteg 1 i relation till barns inflytande blir det relevant att 

lyfta analysfrågorna 1, 2, 3, 7 och 8 som särskilt intressanta. Under analysfråga 1 och 2 

framkommer inget resultat av barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen, vad kan 

det bero på? Här finns ett stort utrymme för tolkningar. Det kanske är svårt att avläsa och 

analysera de lägre kriterierna av barns inflytande från dokumentationen. Den vuxne som har 

skrivit dokumentationen kanske medvetet eller omedvetet valt bort att dokumentera de tillfällen 

där barn fick inflytande under de lägre kriterierna, eftersom vid dessa tillfällen anser inte hen 

att barn får inflytande. Det skulle också kunna bero på att den pedagogiska dokumentationen 

inte syftar till att beskriva barns inflytande och är därmed riktad mot ett annat håll.  

   Under analysfråga 3 finns det endast ett exempel i empirin som beskriver att det är den vuxne 

som dokumenterar barnens intresse för mönster. Uttrycket öppnar upp för en mängd frågor för 

vad detta kan innebära. Får barnen fota eller välja bilder till dokumentationen eller är barnen 

inte alls med och bestämmer innehållet i den? Får barnen ta del av den färdigställda 

dokumentationen och kunna påverka eller ändra den i efterhand? Vad tycker barnen om att bli 

dokumenterade av en vuxen eller över huvudtaget? Uttrycket ger oss fler frågor än svar, därför 

lämnas denna analysfråga öppen för tolkning. I Harts delaktighetsstege framgår det inte att barn 

får möjlighet till delaktighet under steg ett till tre (1992, s. 9). Eftersom vi inspirerades av Harts 

stege när vi skapade våra analysfrågor framgår det inte heller i den pedagogiska 

dokumentationen att barnen fick inflytande under analysfrågorna 1 till 3. Detta kan bekräftas 

genom att den vuxne som dokumenterar i dokumentationen kanske inte anser att barnen får 

inflytande inom de kriterier som finns för de lägre analysfrågorna. Vad pedagogen tänker vet 

vi ju inte, då vi inte har intervjuat dem. Vi anser ändå att det är relevant att spekulera om vad 

de har valt att dokumentera och varför de väljer att dokumentera vissa saker och utesluta andra.  

   Enligt publikationen Ds 2003:46 skriver skolverket att kommunikation är det viktigaste 

redskapet för att ge förutsättningar för inflytande (2003, s. 60-61). Eftersom vi i vår analys inte 

kan se att den vuxne kommunicerar med barnen på ett sätt som gör att barnen är införstådda 

med aktivitetens syfte under analysfrågorna 1 till 3 blir det heller inte relevant att diskutera 

inflytandet under de lägre graderna.  

   Analysfråga 7 blir intressant att lyfta eftersom de flesta uttryck för inflytande i 

dokumentationen hamnade under denna analysfråga som handlar om när barnen själva tar 
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initiativ och att den vuxne då intar en mer observerande roll.  När barnen själva tar initiativ i 

aktiviteten och söker svaret på en fråga som de själva ställer, kan möjligheten för större 

engagemang och nyfikenhet öka. I dokumentationen läggs stor vikt vid barnens initiativ och att 

den vuxne ger utrymme för barnens kompetens att själva ta beslut. Det kan tolkas som att den 

vuxne erbjuder barnen utrymme att ta initiativ och att barnen är kompetenta nog att ta tillfället 

när det erbjuds. Enligt Harts delaktighetsstege under steg 7, framkommer det att vuxna ska 

stödja barnens initiativ och att de vuxna ska tro på barnens kompetenser. Steg 4 till 8 ger 

möjlighet till reell delaktighet, där även steg 7 inkluderas (1992, s. 11, 14), vilket vi anser 

motsvarar analysfråga 7 som betyder att barnen får möjlighet till reellt inflytande. Arnér anser 

att reellt inflytande handlar om att barn ska få möjlighet att påverka sin vardag på ett påtagligt 

sätt, vilket innebär att barnen ska kunna bidra med förändringar i vardagen (2006, s. 26).  

   Vi vill problematisera analysfråga 7 och 8 i relation till barns inflytande. Analysfråga 8 

handlar om barnens egna initiativ, där den vuxne ställer utmanande frågor till barnen för att få 

dem att utveckla aktiviteten ytterligare. Kan det inte vara så att barnen får högre inflytande 

under analysfråga 7 eftersom att barnen själva styr aktiviteten som de har startat och att den 

vuxne intar en mer observerande roll? Kan det vara så att den vuxnes inblandning under 

analysfråga 8 begränsar barnens möjlighet till inflytande enligt de högsta kriterierna? När 

barnen själva styr aktiviteten utan att någon vuxen lägger sig i kan barnen själva upptäcka vad 

som är viktigt för dem. Eller är det så att barnens inflytande utvecklas mer när den vuxne ställer 

utmanande frågor som göra att barnens aktivitet vidgas?  

   Under alla analysfrågor handlar det om att den vuxne erbjuder olika grader av inflytande, men 

under de högre analysfrågorna exempelvis 7 och 8, kan det även utläsas att barnen själva måste 

vara aktiva att tillvarata den vuxnes erbjudande om högt inflytande. Samtidigt som den vuxne 

måste erbjuda barnen möjlighet till inflytande behöver barnen själva även ta det erbjudandet. 

Detta kallar vi en paradox mellan att ge och ta inflytande. I läroplanen står det att arbetslaget 

ska se till att varje barn ska få utveckla sin förmåga att utöva inflytande i förskolan (Lpfö 98, 

rev. 2010, s. 12). Detta kan endast ske genom att pedagogerna i förskolan erbjuder barnen 

möjligheter till inflytande.  

 

Analyssteg 2 

Under analyssteg 2 har projektmodellens frågor och även pedagogernas svar analyserats. Denna 

analys blir viktig att lyfta eftersom den ger förutsättningarna för barnens inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen. Analyssteg 1 svara på vilken grad av inflytande barn får i 

förskolans dokumentation, medan analyssteg 2 beskriver vilka förutsättningar som ges för 

barnens inflytande. Eftersom projektmodellen är skriven av och för vuxna, riktar den sig inte 

alls till barn vad vi kan utläsa, därmed kan barn inte heller få möjlighet att påverka det som 

skrivs i modellen. Detta göra att barns reella inflytande inte kan diskuteras, vilket motsvarar 

analysfråga 4 till 8, eftersom barnen inte aktivt kan påverka innehållet i projektmodellen. 

Däremot anser vi att de frågor som ställs i modellen och pedagogernas svar möjliggör för de 

lägre kriterierna för barns inflytande, analysfråga 1 till 3. Eftersom sättet som frågorna är ställda 

på och de svar som pedagogerna ger inte inkluderar barns reella inflytande, utan endast riktar 

sig till vuxna. 

   Projektmodellen lyfter ett helhetsperspektiv som omfattar barns lärande och utveckling, 

pedagogernas arbete och verksamhetens organisation. Den är inte skapad för att ge barn 

inflytande, utan att den är till för att de vuxna ska arbeta för att driva det pedagogiska arbetet 

framåt. Generellt är frågorna i modellen skrivna på ett sätt som ska synliggöra det pedagogiska 

arbetet i verksamheten. Frågorna är tänkt att bidra till barns lärande och utveckling, hur miljön 

ska främja lärandet hos barn samt hur pedagogerna kan arbeta för att utveckla deras arbete på 

förskolan. Flera frågor ställs med fokus på läroplanen och förskolans gemensamma fokus, detta 
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relaterar vi till den grad av inflytande som beskrivs i analysfråga 2, eftersom barnen blir objekt 

för de vuxnas beskrivningar i dokumentationen.  

   I projektmodellen fanns det frågor som inte var besvarade av pedagogerna, vilket vid ett 

tillfälle gjorde oss lite förvirrade kring vilket svar som hörde till vilken fråga. Vilka nya 

erfarenheter har barnen gjort kopplat till förskolans gemensamma fokus? Och vad har vi lärt 

oss om barnens delaktighet och inflytande? Vad är våra styrkor och utvecklingsområden? Hur 

går vi vidare? Vi valde att svara med samma svar i analyssteg 2 på dessa frågor för att vi inte 

kunde enas om vilket svar som hörde till vilken fråga, eller om den senare frågeställningen ovan 

hade besvarats eller inte. Barnen har reflekterat och samtalat kring förskolans värdegrund, vi 

har gjort om i miljöerna och vår skrivhörna har fått en mer centralplats. Barnen har börjat 

skriva på datorn. Barnen har haft många tillfällen till samarbete i sina grupper och i den fria 

tiden. Vi anser att detta svar både kan relateras till förskolans gemensamma fokus, som handlar 

om språk och kommunikation samt möten med värden och även till barns inflytande. 

 

Relationen mellan analyssteg 1 och 2 

Det finns en stor klyfta mellan projektmodellens möjligheter (analyssteg 2) och de resultat som 

framkom ur den pedagogiska dokumentationen inom barns inflytande (analyssteg 1). Generellt 

ger projektmodellen möjlighet för barns inflytande inom de tre lägsta kriterierna för inflytande, 

de som Hart kallar att barnen inte är reellt delaktiga (1992, s. 9). Medan den pedagogiska 

dokumentationen hamnade nästan enbart inom analysfrågorna 4 till 8, med flest uttryck för 

inflytande under analysfråga 7. Den pedagogiska dokumentationen ger alltså större möjlighet 

till barns inflytande än projektmodellen ger förutsättningar för. En fråga som kan vara relevant 

att ställa sig är, vad kan det bero på?  

   Det kan ligga något i att projektmodellen består av frågeställningar och pedagogers svar, 

medan den pedagogiska dokumentationen inte består av enbart frågor och svar utan kan ha ett 

eller fler andra fokus. Projektmodellen riktar sig till vuxna medan den pedagogiska 

dokumentationen riktar sig mot barnens görande och aktiviteter. Projektmodellen är mer som 

en planering för hur verksamheten, pedagogerna och barnen kan utvecklas, medan den 

pedagogiska dokumentationen mer handlar om barnens dagliga praktik som dokumenteras. Det 

kanske inte går att skapa ett dokument som ska ligga till grund för en praktisk verksamhet. 

Kanske kan det vara så att dokument måste redigeras efter den praktiska verksamheten och dess 

kontext för att kunna användas? Det kanske är lite som att teorier inte alltid går att omsätta 

direkt i en praktik eftersom teorier inte alltid tar hänsyn till praktikens omständigheter. I likhet 

med detta skriver Emilsson att inflytande är begränsat i den pedagogiska praktiken, som ett 

resultat av olika omständigheter (2007, s. 16). 

 

Vilken betydelse har barnen i förskolans kvalitetsarbete? 

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson finns det samband mellan barns upplevelser av 

inflytande och förskolans kvalitet. Detta samband handlar om i vilken grad barn kan delta i 

beslutsfattande aktiviteter, att barn känner sig bekräftade och att barn kan fatta beslut 

tillsammans med vuxna (2001, s. 185, 187-189). Barns möjligheter att få bestämma över sin 

egen situation är en rättighet och det är nödvändigt för barns inlärningsprocesser. Därför blir 

inflytande ett viktigt kriterium för hög kvalitet i förskolan (ibid. s. 169-171). Den viktigaste 

faktorn på kvalitet i förskolan handlar om barns upplevelser av att bli sedda och hörda (ibid. s. 

170, 178). Begreppet inflytande handlar om att vuxna ger barn möjlighet till olika grader av 

inflytande, vilket enligt vår mening delvis besvarar vår frågeställning vilken betydelse har 

barnen i förskolans kvalitetsarbete. Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv bli även 

relevanta för att svara på frågeställningen i relation till barns inflytande. För att barnen ska 

känna sig sedda och hörda krävs det att den vuxne förhåller sig till ett barnperspektiv och 

försöker förstå barnens egna perspektiv. Genom detta argument kan vi också förklara hur 
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begreppen barnperspektiv, barns perspektiv och barns inflytande hänger samman. Genom 

vuxnas förhållningssätt, ett barnperspektiv, möjliggörs inflytande vilket också ger utrymme för 

barns egna perspektiv. Åter igen vill vi peka på att vuxnas syn på barn och deras förhållningssätt 

är betydelsefullt för hur barns perspektiv får utrymme och tas hänsyn till.  

   Emellertid kan det ifrågasättas om det alltid är läge att närma sig barns perspektiv, vem som 

gynnas av det och vilken intention det finns bakom det? 

   I litteraturöversikten beskrevs tre olika synsätt på barn, barn som medmänniskor, vuxna vet 

bättre och barns intentioner är irrationella. Det framgår att dessa barnsyner är avgörande för 

hur vuxna kan närma sig barns perspektiv. Dock framgick det i relation till det pedagogisk 

uppdraget att barns perspektiv även kan gynnas utan att den vuxne lyssnar på barnen och följer 

deras önskningar. Pedagoger har som uppdrag att främja barnens lärande vilket i sin tur inverkar 

på pedagogens intentioner (Johansson, 2003, s. 48-49). Enligt vår tolkning kan barns perspektiv 

problematiseras i relation till det pedagogiska uppdraget. Vi tolkar det som att pedagoger har i 

uppdrag att stimulera barns lärande. Om pedagoger enbart fokuserar på att försöka närma sig 

barnens perspektiv finns det risk att det pedagogiska uppdraget åsidosätts, eftersom fokus riktas 

mot barns intentioner istället för att utmana barnens lärande. Detta kan diskuteras i relation till 

vår frågeställning, vilken betydelse har barnen i förskolans kvalitetsarbete? 

   I vårt resultat och analys kan det konstateras att projektmodellens dokumentation ämnar 

främja det pedagogiska uppdraget samt barns lärande och utveckling. I projektmodellen 

synliggörs inte barns perspektiv, men andra ord kan det enligt vår tolkning innebära att 

modellen inte avser att ta tillvara på barnens förståelse kring sitt lärande. Istället synliggörs 

pedagogernas tankar och förståelse för hur dem kan utveckla och främja barnens lärande utifrån 

deras intressen. Vi drar slutsatsen att varken barnens egna perspektiv eller barns inflytande har 

någon betydelse i projektmodellens dokumentation eftersom det är vuxnas förståelse av barnens 

uttryck som är avgörande för det som framskrivs i dokumentationen. I den pedagogiska 

dokumentationen är det däremot tydligt att barnen har en större betydelse för det som 

dokumenteras. I den synliggörs både barns inflytande och barns perspektiv. Dock är det mer 

relevant att benämna ett barnperspektiv i dokumentationen eftersom det är de vuxnas tolkningar 

av barns perspektiv som framgår. Därför kan det konstateras att barn har en stor betydelse för 

det som framställs i den pedagogiska dokumentationen, även om barnen inte får inflytande i att 

själva vara med och dokumentera.   

   Vi har tidigare i litteraturöversikten beskrivit att den pedagogiska dokumentationen och 

projektmodellen är beroende av varandra i förskolans kvalitetsarbete. På så vis kan det även 

förstås att barnen utgör en viktig roll i projektmodellens dokumentation. 

   Även om det framgår att barnen har en stor betydelse i förskolans dokumentation visar den 

att barnen inte har en direkt betydelse för det som dokumenteras. En fråga som blir relevant att 

ställa i relation till barns betydelse i förskolans kvalitetsarbete är hur dokumentationens 

intentioner tar hänsyn till barns villkor och rättigheter? Det blir relevant att problematisera 

barnperspektivet och barns perspektiv utifrån både ideologiska, metodologiska och etiska 

synvinklar. Förskolans kvalitetsarbete har intentioner likt läroplanen, pedagogerna i förskolan 

och barnen själva. Utifrån en ideologisk synvinkel lyfter Halldén fram barnkonventionens vikt 

av barns rätt att få göra sin röst hörd och att få sina åsikter uppmärksammade. Alla 

myndighetsbeslut som inkluderar barn ska se till barnens bästa och omfatta ett barnperspektiv 

(2003, s. 12). Det framgår i läroplanen att barn ska få rätt till inflytande i verksamheten. Det 

står även i utvärderingen för förskolan att pedagogerna ska förhålla sig till ett barnperspektiv 

och synliggöra barnens egna röster (Lpfö 98, rev. 2010, s. 12, 14).  

   Den ideologiska synvinkeln i relation till barnperspektivet och barns perspektiv handlar om 

barns villkor och rättigheter. Detta kan enligt vår mening även relateras till en metodologisk 

och etisk synvinkel. I en metodologisk synvinkel handlar det inte bara om vad barnen gör utan 

även vilka förhållanden barn befinner sig inom och de konsekvenser dessa utgör (Halldén, 
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2003, s. 16-17). Enligt vår tolkning tilldelas barn olika positioner vilket påverkar barnens sätt 

att vara på. Förskolans dokumentation skulle kunna utgöra en sådan position eftersom barnen 

blir betraktade, dokumenterade och därmed objekt för något som gagnar pedagogernas 

intentioner och förskolans kvalitetsarbete. Vidare kan den ideologiska och metodologiska 

synvinkeln ses i relation till den etiska synvinkeln, eftersom den också omfattar barns 

rättigheter.  

   Johansson beskriver att barn inte har samma kunskaper som vuxna om vad det innebär att bli 

dokumenterad. Vilket innebär att det skapas maktpositioner mellan vuxna och barn. Att bli 

fotograferad kan exempelvis upplevas integritetskränkande, eftersom barn inte alltid är 

medvetna eller tillfrågade om att bli fotograferade (2003, s. 45). Utifrån ovan beskrivna 

aspekteter måste barns betydelse i förskolans kvalitetsarbete även förstås utifrån hur vuxna tar 

hänsyn till barns rätt att göra sina röster hörda, vilka positioner barn erbjuds samt hur vuxna tar 

hänsyn till barns integritet. Med andra ord kan det tolkas som att barns rättigheter och integritet 

inte har särskild stor betydelse i förskolans dokumentation och kvalitetsarbete. Utifrån vårt 

resultat och analys framgår det tydligt att det är de vuxna som dokumenterar. Dock går det inte 

att avgöra vilket inflytande barnen får vid val av bilder och texter i dokumentationen. Det går 

heller inte att avgöra vem som tagit bilderna och om barnen är medvetna om dessa. Därför kan 

vi i relation till de ideologiska, metodologiska och etiska synvinklarna inte besvara vilken 

betydelse barns integritet och rätt att uttrycka sina åsikter har i förskolans dokumentation och 

kvalitetsarbetet.  

   Avslutningsvis kan det konstateras att vuxnas barnsyn och förhållningssätt är avgörande för 

hur barnperspektivet, barns perspektiv och barns inflytande möjliggörs. I förskolans 

pedagogiska dokumentation synliggörs det att barn får hög grad av inflytande i de aktiviteter 

som har dokumenterats än i själva framställandet av dokumentationen. I projektmodellens 

dokumentation får barnen inte något inflytande över innehållet och det som skrivs fram. I den 

pedagogiska dokumentationen kan barnperspektivet identifieras mer än barns egna perspektiv. 

Vi drar slutsatsen att barn har stor betydelse i förskolans kvalitetsarbete och att barnen ger de 

vuxna stora möjligheter att synliggöra och utveckla det pedagogiska arbetet. Å andra sidan får 

barns egna röster inte särskilt stor betydelse i dokumentationen, vilket enligt vår mening skulle 

kunna öppna upp för ännu större möjligheter för både vuxna och barn att utvecklas och lära sig 

inom förskolans praktik.  

   Vi anser att det vore intressant och relevant att vidare undersöka hur barn själva ser på sitt 

deltagande i förskolans dokumentation. Det skulle även kunna vara relevant att undersöka hur 

barn kan få större inflytande i det som framställs i förskolans dokumentation.  
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