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Sammanfattning 

Pedagogisk dokumentation har under senare år blivit ett populärt arbetsverktyg i förskolan. 

Med fokus på att dokumentera barnen och verksamheten krävs det också att pedagogerna 

inom förskolan kritiskt reflekterar över sitt förhållningssätt. Det vill säga gällande barnens 

inflytande, integritet och pedagogernas makt inom den pedagogiska dokumentationen. 

 
Syfte  

Syftet med vår studie är att ta del av pedagogernas resonemang kring barnens inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan 

 

Metod 

Metoden som vi valde är en kvalitativ studie där fokusgruppsamtal användes som redskap. 

Två fokusgruppssamtal med sammanlagt åtta pedagoger genomfördes. Samtalen utgick från 

några få öppna frågor.  

 

Resultat 

Resultatet tyder på att pedagogerna upplever både möjligheter och svårigheter i arbetet med 

pedagogisk dokumentation utifrån förskolans läroplan. Resultatet visar även att pedagogerna 

är medvetna om att de måste ge barnen inflytande i deras egen dokumentation men också 

svårigheten med att hantera barnens integritet och makten pedagogerna besitter när 

dokumentationen genomförs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................... 3 

2 Syfte: ........................................................................................................ 4 

2.1 Frågeställningar:.......................................................................................... 4 

3 Begreppsdefinitioner ..................................................................................... 4 

4 Bakgrund .................................................................................................... 5 

4.1 Pedagogisk dokumentation i förskolans läroplan och barnkonventionen ....................... 6 

4.2 Utvecklingen av pedagogisk dokumentation över tid .............................................. 6 

4.3 Pedagogisk dokumentation - ett synliggörande av barnens lärande ............................ 7 

4.4 Möjligheter och svårigheter med barns inflytande i pedagogisk dokumentation ............. 8 

4.4.1 Möjligheter ........................................................................................... 8 

4.4.2 Svårigheter ........................................................................................... 8 

4.5 Etiskt förhållningssätt i pedagogisk dokumentation ................................................ 9 

4.6 Pedagogernas förhållningssätt - en förutsättning för barnens inflytande i pedagogisk 

dokumentation .................................................................................................... 10 

4.7 Pedagogisk dokumentation sett ur ett vuxet barnperspektiv eller ur ett barns perspektiv

 11 

4.8 Barnens möjlighet att lära och utvecklas med hjälp av pedagogisk dokumentation ....... 11 

5 Teoretisk utgångspunkt ................................................................................ 12 

6 Metod ...................................................................................................... 13 

6.1 Kvalitativ metod ........................................................................................ 13 

6.2 Fokusgruppsamtal ...................................................................................... 14 

6.3 Urval ...................................................................................................... 14 

6.4 Genomförande .......................................................................................... 14 

6.5 Etik ........................................................................................................ 15 

6.6 Giltighet och tillförlitlighet ........................................................................... 16 

6.6.1 Giltighet ............................................................................................. 16 

6.6.2 Tillförlitlighet ...................................................................................... 16 

6.7 Analys ..................................................................................................... 16 

7 Resultat ................................................................................................... 17 

7.1 Pedagogernas resonemang och upplevelser kring den pedagogiska dokumentationen .... 18 

7.1.1 Pedagogernas upplevelser av stress och tidspress i arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete som arbetsverktyg kring den pedagogiska dokumentationen ...................... 19 

7.1.2 Syftet med pedagogisk dokumentation ........................................................ 20 

7.2 Pedagogernas reflektioner kring barnens inflytande i dokumentationsprocessen .......... 21 

7.3 Pedagogernas perspektiv på barnens integritet och makten pedagogerna besitter i 

samband med pedagogisk dokumentation ................................................................... 22 

8 Diskussion ................................................................................................. 23 

8.1 Resultatdiskussion ...................................................................................... 24 

8.1.1 Sammanfattning ................................................................................... 24 

8.2 Pedagogernas resonemang och upplevelser kring pedagogisk dokumentation .............. 24 

8.3 Pedagogernas reflektioner kring barnens inflytande i dokumentationsprocessen 25 

8.4 Pedagogernas reflektioner om barnens integritet och pedagogernas egna maktperspektiv i 

samband med den pedagogiska dokumentationen ......................................................... 27 

8.5 Metoddiskussion ........................................................................................ 28 

8.6 Didaktiska konsekvenser .............................................................................. 29 

8.7 Fortsatt forskning - maktperspektivet .............................................................. 29 

9 Tack ....................................................................................................... 30 

10 Referenser ................................................................................................ 31 

11 Bilaga 1 ................................................................................................... 32 

12 Bilaga 2 ................................................................................................... 33 

 



 

 

1 Inledning 

I den svenska förskolan blir pedagogisk dokumentation ett allt vanligare verktyg när det gäller 

att synliggöra och uppmärksamma barnen på deras utveckling och lärande samt möjlighet att 

vidare utveckla den pedagogiska verksamheten. Lenz Taguchi (2013, s. 13-16) framhåller att 

barnens lärprocesser synliggörs och syftet med dokumentationen är att föra barnens lärande 

framåt. Detta genom att pedagogerna låter barnen vara delaktiga i verksamhetens utformning 

och innehåll samt att alla barn har inflytande över sin egen lärprocess och dokumentation.  

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 Rev 2010, s. 12) beskrivs den pedagogiska dokumentation 

som ett av förskolans strävansmål. Läroplanen visar att pedagogernas uppdrag, att 

dokumentera varje barns utveckling och lärande är förstärkt. Detta påvisar vikten av 

pedagogisk dokumentation i förskolan under arbetet med barns lärande och utveckling. 

Pedagogerna ska ge barnen möjlighet att få inflytande över arbetssätt och i verksamhetens 

innehåll. Johannesen och Sandvik (2011, s. 31) beskriver att inflytande inte handlar om att 

bestämma. Det handlar om att samspela med varandra och om en gemenskap där alla ska 

inkluderas och respekteras oavsett inställningar och åsikter. Författarna menar att om några 

barn dokumenterar tillsammans eller om en vuxen och ett barn dokumenterar hade resultat 

aldrig blivit just så om inte just det barnet hade haft inflytande och varit delaktigt. 

 

Vi har valt att undersöka hur pedagoger resonerar om barnens inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen. Barnens inflytande i den pedagogiska dokumentationen ses i dag som en 

självklarhet men även en svårighet då barnens integritet och pedagogernas perspektiv på makt 

i samband med pedagogisk dokumentation blivit en allt större fråga. Utifrån en pedagogisk 

synvinkel upplever vi barnens inflytande i dokumentationen som mycket viktig. Barnen ska 

känna att de kan påverka sitt inflytande i dokumentationen utan att behöva värna om sin 

integritet. Vi har under flera år inom barnomsorgen uppmärksammat att barnens inflytande 

ofta kommit i skymundan på grund av tidspress, gamla traditioner och förväntningar från både 

pedagoger och vårdnadshavare. Av den anledningen finner vi det viktigt att göra denna 

undersökning och lyfta fram barns rätt till inflytande i sin egen dokumentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 Syfte: 

 

Syftet med vår studie är att ta del av pedagogernas resonemang kring barnens inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan. 

 

 

 

 

2.1 Frågeställningar: 

 Hur resonerar pedagogen/arbetslaget om pedagogisk dokumentation? 

 Vad menar pedagoger att barn har för inflytande i dokumentationsprocessen? 

 Hur resonerar pedagoger kring makt och barns integritet i samband med pedagogisk 

dokumentation? 

 

 

 

3 Begreppsdefinitioner 

Här följer de definitioner av begrepp som är centrala i förhållande till studien.  

 

Pedagogisk dokumentation:  

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt 

reflektionsarbete mellan barn och pedagog eller mellan förskola och familj. När 

dokumentationen leder till en medveten pedagogisk process, till reflektion, analys och en 

fortsatt utveckling av det pedagogiska arbetet blir dokumentationen pedagogisk(Svenning 

2014, ss. 28-29) 

 

Inflytande: 

Här avser vi det inflytande som berör barnens möjlighet till att påverka vad, hur och när 

dokumentationen ska genomföras. Johannesen och Sandvik(2013, s. 30-31) beskriver ordet 

inflytande som en gemenskap där alla inkluderas och respekteras oavsett inställning och 

åsikter. 

 

 
Makt: 

När Foucault (2009, s. 12-35) beskriver sin definition av makt handlar den om relationer. 

Makt förutsätter att det finns en möjlighet att vägra. Makt är ett nätverk av individer, både 

utövare och underordnade. Makt går inte att ställa sig utanför. Makt blir bekämpad eller 

bejakad. 

 



 

4 Bakgrund 

Denna bakgrund syftar till att presentera tidigare forskning och litteratur om barns inflytande i 

den pedagogiska dokumentationen. Vi menar att denna bakgrund är relevant till vårt syfte och 

våra frågeställningar därför att vi saknar tidigare forskning inom detta ämne och då med fokus 

på integritet och makt. 

 

Bakgrunden inleds med pedagogisk dokumentation i förskolans läroplan och 

barnkonventionen. Därefter lyfts pedagogisk dokumentation - ett synliggörande för barns 

lärande och sedan utvecklingen av pedagogisk dokumentation över tid. Vidare lyfts 

svårigheter och möjligheter med pedagogisk dokumentation och sedan beskrivs etik och 

förhållningssätt inom pedagogisk dokumentation och vi lyfter även maktperspektivet inom 

ämnet. Avslutningsvis belyser vi pedagogers förhållningssätt - en förutsättning för barns 

inflytande i pedagogisk dokumentation och pedagogisk dokumentation sett ur ett vuxet 

barnperspektiv eller ur ett barns perspektiv. 

 

4.1 Pedagogisk dokumentation i förskolans läroplan och barnkonventionen 

Barns inflytande och rätt till att uttrycka sina åsikter tas upp i både förskolans läroplan och i 

FN.s barnkonvention. Barnets bästa ska alltid komma i första hand. 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan(Lpfö 98, rev. 2010, s. 14) beskrivs den pedagogiska 

verksamheten och hur den ska dokumenteras. Barns lärande och utveckling ska följas, 

dokumenteras och analyseras. Den pedagogiska dokumentation ska ses som ett sätt att mäta 

kvaliteten på förskolans pedagogiska verksamhet. Genom analys och utvärdering av 

dokumentationen synliggörs den pedagogiska verksamheten. Utvärderingen ska ske ur ett 

tydligt barnperspektiv där både barnens och föräldrarnas röster ska lyftas fram. I FN:s 

konvention om barnens rättigheter, Barnkonventionen (2009,§3, s. xx) framgår att barnets 

bästa ska vara utgångspunkten för all verksamhet som rör barnen. Alla barn ska ges möjlighet 

till att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne.  

 

Enligt Lpfö98 (rev. 2010, s. 15) är ett av förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett 

livslångt lärande. Verksamheten ska stimulera alla barn, deras lärande och där de ska få 

tillfälle att betrakta och reflektera över sin egen utveckling. Genom att verksamheten 

kontinuerligt dokumenteras så utvärderas också kvaliteten vilket lägger grund till att 

verksamheten utvecklas. Barnens utveckling och lärande ska dokumenteras på ett 

kontinuerligt sätt, för att pedagogerna lättare ska kunna se hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas i enlighet med läroplanen. Pedagogerna bör använda olika former av 

dokumentation och utvärderingar för att få ytterligare kunskaper om hur de kan följa barnen 

och deras kunnande inom läroplanens olika målområden. Pedagogerna ska också vara 

uppmärksamma på var barnet befinner sig i inlärningsprocessen för att på bästa sätt kunna 

följa och dokumentera deras utveckling.  

 

I Lpfö98 (rev.2010, s. 13-16) framhålls det, att alla barn ska få ett reellt inflytande på olika 

arbetssätt och verksamhetens innehåll. För att sedan kunna bistå barnen på rätt sätt, och få 

möjligheten att utmana dem i deras lärande, är det viktigt att ha kunskap om varje barns 

delaktighet, inflytande och erfarenheter inom de olika målen som läroplanen innefattar. 

Vidare redogörs det för, att arbetslaget i arbetet med den pedagogiska dokumentationen ska 

dokumentera, följa upp och analysera barnens delaktighet och inflytande i den pedagogiska 



 

dokumentationen. Barnkonventionen (2009,§13, s. xx) belyser att grundläggande för barnens 

bästa är att inhämta och beakta barnens åsikter.   

 

 

4.2 Utvecklingen av pedagogisk dokumentation över tid 

Forskning visar att dagens pedagogiska dokumentation skiljer sig från dåtidens observationer. 

Genom Reggio Emiliafilosofin fick dåtidens pedagogiska dokumentation i Sverige en helt ny 

innebörd i början på 1990-talet.   

 

Skolverket(2012) skriver att sedan 1930-talet har intresset för observationer med att observera 

barnens lek, lärande och utveckling funnits. Syftet med dessa barnobservationer skiljer sig 

dock från pedagogisk dokumentation på några avgörande sätt. Barnobservationernas främsta 

avsikt var att undersöka och bedöma barns utveckling i förhållande till det som uppfattades 

som normalt för deras ålder. Scheman upprättades och de betraktades som en vägledning för 

pedagogen för planerande av verksamheten. Dessa observationer gjorde att förskolan fick ett 

arbetssätt där det arbetades i enlighet med färdiga mallar och blev således en del av 

verksamheten. Skolverket(2012) menar att pedagogerna vid observationstillfällena skulle vara 

så gott som osynliga för att inte störa barnen i leken. Observationerna kunde ske utifrån en 

särskild observationsbox där pedagogerna fick möjlighet att observera genom en glasruta som 

inte syntes från utsidan, en så kallad one way screen. Barnobservationerna sattes sedan in i 

pärmar eller i olika arkivboxar på förskolans kontor. 

 

Skolverket(2012) beskriver att den här formen av underlag inte överensstämmer med 

läroplanens syfte. I Lpfö98(rev. 2010, s. 14) står det att förskollärare ska ansvara för att varje 

barns utveckling och lärande dokumenteras, följs upp och analyseras för att skapa goda 

villkor för lärande och utveckling. Underlagen till de föregående barnobservationerna har helt 

andra teoretiska utgångspunkter än de som ligger till grund för nutidens pedagogiska 

dokumentation Dåtidens utgångspunkter utgår från tanken på att barnen ska bedömmas efter 

allmänna normer och kriterier och på så sätt utvecklas enligt ett förutbestämt sätt. Det synsätt 

förskolan utgår från idag, är sättet att tänka om lärande och kunskap, så kallad 

konstruktionistisk teori. Det innebär att synsättet utgår från att, kunskap, världen och 

omgivningarna är föränderliga Detta är något som alla människor är med och omskapar. 

Kunskapen införskaffas genom möten, dialoger och relationer i förskolans dagliga 

verksamhet. För förskolan betyder detta synsätt att målet inte är att personalen på förhand 

bestämmer exakt vilken kunskap som ska uppstå i barnens utforskande.  

 

Enligt Dahlberg och Åsén (2012, s. 244) och Lenz Taguchi (2013, s. 18) grundar sig den 

pedagogiska dokumentationen utifrån Reggio Emiliafilosofin. Författarna belyser hur 

pedagogiken inom Reggio Emilia präglas av respekt och kunskap. Synen på lärandet inom 

Reggio Emilafilosofin har sin utgångspunkt i barnens tankar, teorier och erfarenheter. Enligt 

Skolverket(2012) är pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg en relativt ny företeelse i 

den svenska förskolan. Förskolan har i drygt 20 år intresserat sig för detta arbetsverktyg. Lenz 

Taguchi (2013, s. 16-18) beskriver att arbetsverktyget pedagogisk dokumentation 

presenterades och introducerades i början av 1990-talet av föreningen Reggio Emilia och 

professor Gunilla Dahlberg från lärarhögskolan i Stockholm. Företrädarna hävdade att genom 

att synliggöra, stimulera och fördjupa barnens och verksamhetens lärprocesser kunde dessa 

utvecklas. Gunilla Dahlberg hänvisade i texter och föreläsningar till redan genomförda projekt 

och lärprocesser som utvecklats i staden Reggio Emilia sedan 1960-talet för att kunna 

övertyga de som var tveksamma till arbetssättet. 



 

 

 

4.3 Pedagogisk dokumentation - ett synliggörande av barnens lärande 

När det gäller barnens lärande i samband med pedagogisk dokumentation så lyfts 

synliggörandet och samspelet fram som viktiga delar. 

 

Lenz Taguchi (2013, s. 13) menar att pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att få ett 

synliggörande av barns lärande och förskolans kvalité. Pedagogisk dokumentation är alltid 

med fokus att nå längre. Genom detta förändras och förtydligas verksamheten och barnens 

möjlighet till utveckling och lärande. Pedagogisk dokumentation har till syfte att utveckla 

pedagogiken genom reflektion och skapa förändring i det pedagogiska arbetet.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2011, ss. 18-19) beskriver att det är först när en observation har 

genomförts och något specifikt har väckt nyfikenhet som en fördjupning i en dokumentation 

kan bli till. Lenz Taguchi (2013, s. 13) betonar att dokumentationen blir pedagogisk i 

samspelet med andra. För att dokumentationen ska bli relevant bör hela arbetsprocessen 

dokumenteras. I den pedagogiska processen dokumenteras något som pedagogen vill 

synliggöra. Mc Kenna(2003, ss.161-170) belyser i sin forskning, Documenting Development 

and Pedagogy in the Swedish Preschool, att pedagogerna erhåller ny kunskap genom att vara 

delaktiga i barnens tankeprocesser i den pedagogiska dokumentationen. Det hjälper dem att 

förstå barnens perspektiv och pedagogerna ges också möjlighet att se hur verksamheten kan 

utvecklas så att barnens lärande helatiden utmanas och utvecklas. Åberg och Lenz Taguchi 

(2011, ss. 18-19) menar att genom ett samarbete mellan barn och pedagog i denna lärprocess 

skapas ny kunskap. Det medvetna valet leder till en fördjupning och i förlängningen blir 

dokumentationen till grund för reflektion. Hela tiden används materialet till att 

fortsättningsvis undersöka och observera samt dokumentera för att komma vidare i 

upptäckandet av barnets utveckling och lärande. Författarna reflekterar över pedagogers 

förhållningssätt kring synliggörandet av barnet i den pedagogiska dokumentationen. De menar 

att om pedagoger tror på barns egen förmåga att ta ansvar och påverka, så utvecklar också 

barnen sitt eget inflytande över synliggörandet i den pedagogiska dokumentationen  

 

Dahlberg och Åsén (2012, s. 257-258) och Svenning (2014, s. 103) beskriver att både barnen 

och deras föräldrar gynnas av pedagogisk dokumentation. När barnen får minnas och 

reflektera över sina egna lärprocesser främjas språkutvecklingen och barnen stärks i sin tro till 

sin egen förmåga. Barnen blir sedda för den de är. Genom synliggörandet av barnens vardag 

får föräldrarna insyn i verksamheten och dess innehåll vilket resulterar en delaktighet i 

barnens lärarande.  

 

4.4 Möjligheter och svårigheter med barns inflytande i pedagogisk dokumentation 

Nedan beskrivs några av de möjligheter och svårigheter författarna hävdar finns kring arbetet 

med den pedagogiska dokumentationen.  

 

4.4.1 Möjligheter 

Bjervås (2011, s. 57) och Lenz Taguchi (2013, s. 32) framhåller möjligheten med pedagogisk 

dokumentation som arbetsverktyg. Dokumentationen synliggör barnens lärande och hur 

verksamheten kan vidareutvecklas genom barnens inflytande. Dahlberg och Åsén (2012, s. 

245-247) menar att det är när pedagoger utvecklar ett medforskande förhållningssätt som den 



 

pedagogiska dokumentationen blir en självklar del av arbetssättet och en naturlig utveckling 

av verksamheten sker.  

 

Lenz Taguchi (2013, s. 7) lyfter fram den pedagogiska dokumentationen som ett hjälpmedel 

för pedagogerna i förskolan att nå läroplanens mer komplexa delar. Arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen ger pedagogerna en insikt och förståelse för verksamheten och 

tillsammans med barnens ökade inflytande skapas ökad kvalité, jämlikhet och jämställdhet. 

Dahlberg och Åsén (2012, s. 245-247) menar att det är genom att pedagogerna skaffar sig 

ökade erfarenheter av den pedagogiska dokumentationen som arbetsbördan blir mindre och en 

mer naturlig del av pedagogernas vardag. Författarna framhåller vikten av en medforskande 

pedagog, en vuxen som använder alla sina sinnen tillsammans med barnen samt utmanar 

barnen genom dialog och tankar. Åberg och Lenz Taguchi (2011 s. 17) menar att en viktig del 

i arbetet med den pedagogiska dokumentationen är att lyssna för att förstå.  

 

Svenning (2014, s. 40) belyser att bilden av det kompetenta barnet och barnens rättighet att bli 

lyssnad på är något som växt fram under en lång tid. Genom pedagogisk dokumentation får 

pedagogerna tillfälle att lära sig mer om hur de kan ge barnen ökat inflytande i 

dokumentationsprocessen. Den pedagogiska dokumentationen möjliggör också att barnen 

själva kan se att deras idéer tas tillvara och att deras inflytande i förskolan och i 

dokumentationen tas på allvar och följs upp (Bjervås, 2011, s. 57).  

 

Enligt Dahlberg och Åsén (2012, s. 245-247) och Lpfö98 (rev. 2010, s. 14) framhålls 

möjligheten att erhålla ett nära samarbete med föräldrarna kring dokumentationsprocessen. 

Föräldrarna ges då tillfälle att få en ökad förståelse, och ett vidgat synsätt på barnen som 

kompetenta individer. Föräldrarnas delaktighet i utvärderingen kring förskolans kvalité bidrar 

dessutom till att varje barn får de bästa förutsättningar till att utvecklas och lära. 

 

4.4.2 Svårigheter 

Bjervås (2011, s. 212) har i sin studie, Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan, observerat pedagoger i två olika arbetslag på skilda förskolor 

under två terminer. Författaren har följt arbetslagen under deras planering och utvärdering 

kring pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg. I studien framkommer det exempel på 

svårigheter i arbetet kring pedagogisk dokumentation. Bjervås beskriver att pedagogerna ofta 

problematiserar hur mycket barnen störs av en begynnande dokumentation där det ska filmas, 

antecknas eller fotograferas. Risken finns att barnen blir objekt som hela tiden ska 

dokumenteras och reflekteras över. Detta är något som också Lindgren och Sparrman (2003, 

s. 61-67) lyfter i sin forskning. De menar att pedagogerna måste bli medvetna om vilken roll 

de har och vikten av att det inte får bli barnen som blir ett forskningsobjekt utan barnens 

lärprocesser det fokuseras på.  

 

Bjervås (2011, s. 12) och Lenz Taguchi (2013, s. 146) beskriver att pedagogerna uttrycker 

svårigheter i att både bemöta och utmana barnet samtidigt som det ska dokumenteras. 

Lindgren och Sparrman (2003, s. 61-67) hävdar i sin forskning att även om närheten och 

samspelet med barnen minskar när en pedagog dokumenterar är valet att avstå att 

dokumentera inte något alternativ. En annan svårighet med den pedagogiska dokumentationen 

kan vara pedagogernas synsätt på vad som är bra och vad som är dåligt när det ska 

dokumenteras. Svenning (2014, s. 47) menar att ett alster på väggen bedöms efter utförande 

och en utomstående kan därför inte se att det ligger lika mycket entusiasm och arbete bakom 

den dokumentation som en som bedöms som finare eller bättre.  



 

 

Bratterud, Sandseter och Seland(2012, ss. 39-40) menar i deras forskning att pedagogerna 

upplever svårigheter med att ge barnen inflytande. Författarna menar att detta är på grund av 

fasta regler och rutiner som vuxna har svårt att släppa på. Detta är något som också 

Johannesen och Sandvik (2011, ss. 40-42) belyser. Författarna menar att barnen skulle få mer 

inflytande om pedagogerna släppte kontrollen och gör barnen mer delaktiga i 

dokumentationsprocessen. På detta sätt skulle barnen oftare få sin röst hörd och verksamheten 

styras mer efter barnens egna önskningar.  

 

 

4.5 Etiskt förhållningssätt i pedagogisk dokumentation 

Det etiska förhållningssättet kring den pedagogiska dokumentationen är något som för 

pedagogerna blir allt viktigare i en dokumentationsprocess. 

 

Dahlberg och Åsén (2012, s. 257) belyser vikten av etik i den pedagogiska dokumentationen. 

I dokumentationsprocessen handlar det inte bara om att det är viktigt att dokumentera av 

pedagogiska skäl utan det även handlar om viktiga värderingar. Pedagogisk och etiskt riktig 

blir dokumentationen i samförstånd mellan barn och pedagoger genom ett demokratiskt 

tänkande och handlande (Åberg & Lenz Taguchi, 2011, s. 17). Genom dokumentationen får 

både barn och vuxna uppleva verklig demokrati då likheter och olikheter synliggörs genom 

nära samtal mellan pedagoger och barn (Dahlberg & Åsen 2012, s. 257). 

 

Lindgren och Sparrman (2013, s. 65) och Svenning (2014, s. 78) framhåller några etiska 

aspekter och förskollärarens yrkesetik som finns att diskutera när man påbörjar en pedagogisk 

dokumentation i verksamheten. Pedagogerna behöver fråga sig om barn tillfrågas när 

observationen och dokumentationen görs. De behöver även reflektera över om de erbjuder 

barnen att tacka nej och vad pedagogerna sedan, medvetet eller omedvetet, väljer att 

dokumentera. Svenning (2014, s. 78) beskriver att etiken betyder mycket när det gäller 

förhållningssätt i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Ett exempel kring 

svårigheten med att dokumentera kan vara kommunikationsbrist. Om barnet inte besitter alla 

färdigheter i språket kan detta påverka barnets medverkan i dokumentationen. Författaren 

menar att även om pedagogerna tror att barnen förstår vad som berättas om dem eller vilken 

bild som visas upp, är det minst lika viktigt att göra det etiskt riktigt som med de barnen som 

behärskar språket. Det är pedagogens egen medvetenhet och förhållningssätt som präglar det 

etiska tänkandet och hur väl läroplanens syfte i förskolan kan uppnås. Gren (2012, s. 26) 

hävdar att etiken inom det pedagogiska vardagliga arbetet är oerhört viktig.  

 

4.6 Pedagogernas förhållningssätt - en förutsättning för barnens inflytande i 
pedagogisk dokumentation 

Pedagogernas förhållningssätt är av största vikt när det gäller barns inflytande och delaktighet 

i den pedagogiska dokumentationen. Enligt Arnér (2012, s. 28) kan pedagogen, genom att 

kunna ta barnets perspektiv och samtidigt hålla fast vid sitt eget, lägga grunden till ett 

betydelsefullt och meningsfullt samspel mellan barn och pedagog.  

 

Svenning (2014, ss. 59-60) menar att förskolan har ett allt mer demokratiskt synsätt när det 

gäller barnens inflytande men att det finns en brist kring inflytandet i dokumentationen. 

Begreppet inflytande som används av vuxna är något som blir svårt för barn att förstå. Barn 

tolkar sin omvärld och söker vad som är tillåtet eller inte tillåtet. För att barnen ska känna 



 

inflytande och bli inspirerade att utvecklas och lära krävs att pedagogerna tar tillvara barns 

idéer och erfarenheter. Barnen kan med hjälp av, att själva få fotografera, filma eller ta 

ljudupptagningar få mer inflytande och bli mer delaktiga i dokumentationen. Då pedagogerna 

inte alltid lägger märke till allt som sker får barnen här möjligheten att påvisa för läraren vad 

de vill ska dokumenteras. Utifrån barnens idéer och tankar blir då dokumentationen något 

som barnet bestämmer och inte utifrån vad pedagogerna bestämt ska dokumenteras(Svenning, 

2014, ss. 57-59, 79-81).   

 

Arnér (2012, s. 13) liksom Åberg och Lenz Taguchi (2011, s. 23) belyser barnens möjlighet 

till att påverka och medverka i sin egen dokumentation. Åberg och Lenz Taguchi (2011, s.23) 

menar att om barnen tillåts att aktivt medverka i dokumentationen främjar även pedagogerna 

barnens förmåga att uttrycka sig verbalt för att förmedla sina åsikter, tankar och funderingar. 

Arnér (2012, s.13) framhåller att barnens medverkan utgår från pedagogernas uppfattning om 

den enskilda individen och förmågan att känna känslor även om pedagoger och barn befinner 

sig på olika nivåer. Barnens inflytande utgår från den barnsyn pedagogerna besitter och de 

relationer som skapas mellan barn och pedagog. Barnens inflytande avgörs utifrån 

pedagogens förmåga att förstå andras känslor i tankar och rätt till åsikter att bli synliggjort. 

Svenning (2014, s. 55-57) menar att barnens åsikter och möjlighet till att påverka beror på 

barnens vuxenperspektiv, utifrån vad pedagogerna väljer att dokumentera och vilket intresse 

de visar för barnen. Blir valet som pedagogerna gör till nackdel för barnens inflytande och 

medbestämmande väljer barnen bort sin rätt till inflytande.  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2013, s. 67) belyser vikten av pedagogernas medvetenhet och 

förståelse över den makt de besitter i barns pedagogiska dokumentation på förskolan. 

Författarna hävdar att det i slutänden är pedagogerna som bestämmer vad som ska 

dokumenteras på förskolan och kan då, genom sin makt, ta ifrån barnen deras rätt till 

delaktighet och inflytande. Barnen hamnar då ofta i en beroendeställning gentemot pedagogen 

och en maktrelation skapas (Lindgren & Sparrman 2003, s. 65).  

 

4.7 Pedagogisk dokumentation sett ur ett vuxet barnperspektiv eller ur ett barns 
perspektiv 

Pedagogernas tidigare upplevelser och erfarenheter styr ofta deras barnperspektiv. Svenning 

(2014, s. 52) menar att pedagogernas utmaning ligger i utveckla perspektivet och sedan 

använda det i arbetet kring den pedagogiska dokumentationen. 

 

Svenning (2014, ss. 45-46) ställer sig frågan vad det gör för skillnad i den pedagogiska tanken 

med dokumentationen i förskolan om forskaren utgår från verkligheten och försöker se ur ett 

barnperspektiv? Författaren menar att begreppen barnperspektiv och barns perspektiv ofta 

tillämpas när en dokumentation ska påbörjas. Författaren belyser dock att det är komplicerade 

begrepp där sättet de används på har betydelse för barnens påverkan av sin egen 

dokumentation. Svenning beskriver att ovannämnda begrepp oftast kan jämföras med att 

vuxna anser sig veta vad som är bäst för barnen i olika situationer. Detta ställer författaren sig 

frågande till och menar att det vore högst intressant, att vid varje möte med ett barn, ha en 

öppen inställning till att vilja förstå och tolka just det barnets behov och vilja. Gustafsson 

(2014, s. 45) hävdar att ett barns perspektiv är svårt att få klarhet i utan att fråga varje enskilt 

barn. Som vuxen är det svårt att se världen utifrån barnets ögon och framförallt de små 

barnens perspektiv. Svenning (2014, s. 46) menar att utifrån pedagogernas tidigare 

upplevelser och erfarenheter har de tillägnat sig ett barnperspektiv som styr hur samspelet och 

relationen till barnen blir. Om pedagogerna väljer att exponera foton på barnen utan att barnen 



 

tillfrågas utgår pedagogen från att alla barnen uppskattar det. Här agerar pedagogen utifrån 

sitt barnperspektiv och inte ur barnens eget perspektiv.  

 

4.8 Barnens möjlighet att lära och utvecklas med hjälp av pedagogisk 
dokumentation 

Barn utvecklar sitt lärande i samspel med andra och genom pedagogisk dokumentation får 

barnen möjlighet att kommunicera sina tankar med både barn och pedagoger. 

Lenz Tuguchi (2013, ss. 74-76) ser på pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att 

synliggöra barns utveckling både individuellt och i grupp. Den pedagogiska dokumentationen 

ger förståelse för barnens kunskap och för att pedagogerna tillsammans vidare ska kunna 

utmana barnen till nya erfarenheter och lärprocesser. Detta gör att pedagogerna hela tiden 

behöver förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten. Författaren belyser också 

vikten av att låta barnen lära av varandra genom pedagogisk dokumentation. Åberg och Lenz 

Taguchi (2011, s. 130) menar att genom att låta barnen använda sig av andra barns 

kompetenser och erfarenheter utvecklar barnen en förståelse för andra barns kunskaper.  

Sheridan, Pramling och Johansson (2010, ss. 11-12) belyser att förskolans läroplan utgår från 

ett sociokulturellt teoretiskt tankemönster där barn utvecklas och lär i samspel med andra 

människor. Det är hela barnet som lär, alla barnens sinnen och sociala utveckling påverkas av 

den miljö som förskolan erbjuder och det synsätt som pedagogerna har inför barns utveckling 

och lärande. Den sociokulturella teorin är grunden i läroplanen och bygger på samspelet 

mellan pedagoger och barn med tydliga strävansmål på utveckling och lärande. Lenz Taguchi 

(2013, ss. 74-76) menar att barnen genom pedagogisk dokumentation får en möjlighet att 

kommunicera sina tankar och ge uttryck för erfarenheter mellan barn och vuxna. Det ger även 

pedagogerna möjlighet att återkomma till barnens tankar och driva kommunikationen vidare 

för att på så sätt ge barnen möjlighet att reflektera och återkoppla till sina egna tankar.   

 

Säljö (2000, ss. 66-67) beskriver det sociokulturella perspektivet och dess utgångspunkt kring 

lärandet som ett socialt samspel där tanke och handling är det ena och individens utveckling 

och lärande det andra, som blir grundläggande för människans utveckling. De erfarenheter vi 

skaffar oss är beroende av andra och sker i ett utbyte av erfarenheter. Genom dessa möten 

med olika individer i vår omvärld blir världen begriplig för oss som människor att tolka.  

 

5 Teoretisk utgångspunkt    

Vi har valt att utgå i från Michel Foucaults teori om makt eftersom den är relevant i relation 

till vårt syfte, som är att ta del av pedagogernas resonemang kring barns inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan. Med makten i fokus kring pedagogisk 

dokumentation kan pedagogers synsätt och åsikter ifrågasättas när den kopplas till förskolan 

som institution. 

 

Hermann (2004, ss. 83-84) beskriver att Michel Foucaults (1926-84) grundläggande teman 

innefattar subjektivitet, makt och vetande.  

 

Hermann (2004, ss. 84-88) menar att det subjekt Foucault koncentrerar sitt intresse på är 

människan. Foucault beskriver att det handlar om hur människan ser på sig själv, sin 

omgivning och hur man förstås och ses av andra människor. Foucault menar att människan 

kan vara olika subjekt samtidigt beroende på de relationer och normer som omger den. Han 

hävdar att subjektet, som i detta fall är människan, inte är något fast och permanent. Detta 



 

beskriver han som “essentiellt mänskligt” något som växlar mellan olika historiska tidpunkter. 

Vidare beskriver författaren också Foucaults syn på självreglering. Med detta uttryck menar 

Foucault att människan, subjektet, genom sin yttrandefrihet, bör kunna styra och anpassa sig 

själv till de rådande normer och relationer som samhället styrs av. 

 

Hermann (2004, ss. 83-88) belyser att Foucault framhåller att det inom förskolan figurerar 

makt genom barnens beroendeställning till de vuxna. Författaren menar att Foucault hävdar 

att pedagogerna påverkar barnen genom sina egna värderingar och sin uppfattning och 

tidigare erfarenheter om världen. Pedagogerna besitter makten genom att kontrollera 

förskolans struktur och utveckling oavsett barnens möjlighet och inflytande till att påverka. 

Foucault beskriver också att pedagogernas makt kommer till uttryck i relationen med barnen 

och det är när kunskap produceras som ett maktutövande sker genom ledarkonst. Även 

barnens ålder har en betydelse för maktförhållande och inflytandet i förskolan. Här besitter 

pedagogerna alltid makten till att styra verksamheten och ta tillvara barnens möjlighet till 

inflytande.  

 

Enligt Foucaults uppfattning av vad makt innebär kan den delas in i tre olika delar så som: 

Pastoral, reglerande och disciplinär. Med reglerande makt menas den makt som styrs av högre 

instanser med mandat att bestämma över befolkningens sätt att leva. Detta görs genom lagar 

och förordningar som bestäms utifrån olika regeringsformer. Makten är här totaliserande det 

vill säga att den berör alla individer i samhället (Foucault 2009, ss. 213-214). 

 

Med disciplinär makt menar Foucault (2009, ss. 138-140) att makten riktar sig mot kroppen 

och den enskilde individen. Den disciplinära makten är överordnad subjektet och individen 

blir här målet för makten. Människan fostras att följa regler, lagar och samhällets normer i 

likhet med exempelvis förskolan och skolans normer.   

 

Den pastorala makten är den makten som kräver en aktiv individ där kontrollen ligger hos just 

individen själv. Det är när individen har kontroll som pastoral makt kan utövas. Den pastorala 

makten får individen att bli ett subjekt i sig som leder till självstyrning, här har individen själv 

kontrollen (Foucault, 2009, ss. 180-183).   

 

Hermann (2004, ss. 83-88) beskriver Foucaults uppfattning om vetande. Enligt Foucault är 

makt och vetande starkt sammankopplade. Foucault menar att när kunskap produceras om ett 

barn så uppstår en form av sanning om barnet och sanningen kan få ett starkt inflytande. För 

att förstå hur denna kunskap uppstår och vilka maktprocesser så måste man se till dess 

historiska kontext. 

 

Hermann (2004, ss. 84-88) hävdar att Foucault belyser maktens inverkan på individen i det 

dolda och symboliseras av stora auktoriteter vilket synliggörs genom produktion av kunskap 

som det maktutövandet riktar sig mot. Vidare skriver författaren att Foucault ser denna 

produktion kopplad till det offentliga rummet och det pedagogiska i synnerlighet såsom 

förskolan och skolan men även hemmet och familjen.  

 

 

 



 

6 Metod 

I följande kapitel presenteras metoden vi utgått från i vår studie. Först en kort sammanfattning 

av kvalitativ metod. Därefter fokusgruppsamtal som metod, urvalet, genomförandet och de 

forskningsetiska principerna. Sedan redogör vi för studiens tillförlitlighet och giltighet. 

Avslutningsvis beskrivs analysen och bearbetningen av det insamlade materialet. 

 

6.1 Kvalitativ metod  

Då vi är ute efter pedagogernas mer djupgående tankar har vi valt en kvalitativ metod med ett 

fokusgruppsamtal som redskap då denna metod är mest relevant för vårt syfte. En kvalitativ 

metod försöker beskriva hur, vad och varför saker och ting sker och tolkas utifrån dess 

sammanhang. Vidare framhåller Bryman att forskaren i en kvalitativ studie strävar efter en 

nära relation till de respondenter som intervjuas. Forskaren vill på detta sätt komma nära 

respondentens tankar och upplevelser för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt av sin 

undersökning (Bryman, 2013, s. 340-341, 371) 

6.2 Fokusgruppsamtal 

Davidsson (2012, s. 64-68) beskriver fokusgruppsamtal som en konversation där det är 

diskussionen kring ett förutbestämt ämne mellan deltagarna som är det väsentliga. Enligt 

Davidsson kan denna metod vara mindre utpekande än en intervju där det är en intervjuare 

och en respondent. Författaren menar att respondenterna i fokusgruppen kan delta mer på sina 

egna villkor. Individen är ej så utsatt och vågar öppna sig mer. Forskaren som i detta 

sammanhang kallas moderator sköter intervjun men utan att vara styrande (Bryman, 2013, s. 

447). 

Fördelen med denna metod som vi ser det är att vi kan få de små personliga kommentarerna 

som vi inte skulle fått om vi använt oss av enkäter i en kvantitativ studie. Vi tror att vår 

undersökning blir mer levande och att vårt resultat får ett bredare perspektiv med ett 

fokusgruppsamtal. Bryman (2013, s. 447) menar att forskaren genom fokusgruppsamtal 

använder sig av två metoder i en, gruppintervju och fokussamtal. Studiens ämne och vad 

intervjun syftar till bestämmer vilka och hur många som ska delta. En bra storlek är mellan 

fyra och sex personer (Davidsson, 2012, ss. 67-68).  
 

Då vi som pedagoger, med många års erfarenhet, vet vikten av konstruktiva diskussioner 

kollegor emellan, tror vi att pedagogerna tillsammans, genom fokusgruppsamtalen, får tillfälle 

att se nya möjligheter och utmaningar. 

6.3 Urval 

Ett viktigt kriterium vid valet av respondenter var att de pedagoger som deltog i studien 

arbetar i ett arbetslag där man aktivt arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete avseende 

pedagogisk dokumentation. Här har vi valt att göra ett strategiskt urval. Enligt Bryman (2013, 

s. 392) är detta ett mer målstyrt urval där respondenternas förståelse av en specifik social 

företeelse är fokus för forskarens mål med studien. Detta dels för att få en djupare kunskap 

inom forskningsområdet men också för att få en ökad trovärdighet för resultatet. Urvalet 

består av två arbetslag och åtta pedagoger som arbetar inom kommunal förskoleverksamhet. 

Pedagogerna arbetar i två olika stadsdelar i en lite större västsvensk stad.  

 



 

I fokusgrupp 1 arbetar Peter, Elisabeth, Ulrika och Lena. De har alla mångårigt arbete inom 

förskolan och arbetar med 1-5 åringar. Alla är utbildade förskollärare. De är sammanlagt 3,5 

heltidstjänster på 21 barn. 

 

Fokusgrupp 2 består av Majvor, Maj-Lis, Shanuz och Monica. Detta arbetslag arbetar med 

barn 1-5 år. Det är två barnskötare och två förskollärare i arbetslaget. Gruppen består av 18 

barn och 3,5 heltidstjänster 

 

6.4 Genomförande 

Inför våra planerade fokussamtal gick vi ut med förfrågan till de berörda respondenterna om 

deras vilja och möjlighet att delta i studien sex veckor innan våra planerade träffar. Alla 

respondenter fick ett missivbrev (bilaga 1) en dryg vecka innan samtalen skulle äga rum. 

 

I det första fokussamtalet medverkade fyra pedagoger. Samtalet ägde rum i förskolans 

personalrum. I personalrummet fanns inget annat än sådant som var avsatt för vila och rast. 

En kaffevagn och tidskrifter fanns placerade bredvid soffan och två mindre fåtöljer stod mitt 

emot soffan. Samtalet genomfördes i en L-formad soffa och vi som samtalsledare placerade 

oss på var sin fåtölj mitt emot vilket gjorde att alla såg och hörde lika bra under samtalet. 

Fokussamtalet pågick i drygt en timma. 

 

Det andra fokussamtalet genomfördes i förskolans personalrum med fyra stycken pedagoger. 

Rummet används även som arbetsrum med ett placerat skrivbord och bokhylla i ett av hörnen. 

I rummet fanns också ett konferensbord med tillhörande stolar och två soffor placerade mitt 

emot varandra. Samtalet genomfördes vid konferensbordet vilket även här gjorde att alla 

kunde se och höra lika bra. Fokussamtalet pågick i en timma och femton minuter. 

 

Inför våra fokusgruppsamtal inledde vi med att berätta vad en fokusgruppsmetod innebär och 

vad vårt syfte med samtalet skulle leda till (Bilaga 2). Både fokusgrupp 1 och 2 har själva fått 

bestämma tid och plats för gruppsamtalet för att så lite som möjligt störa den pedagogiska 

verksamheten. Båda fokusgrupperna hade fördelen av att kunna ta hjälp av andra avdelningar 

så att samtalen gick att genomföra. 

Fokussamtalen genomfördes av två intervjuare. Detta för att öka möjligheten att ta till oss 

diskussionerna som fördes och för att få en djupare förståelse. En av oss styrde diskussionerna 

och den andra observerade och förde anteckningar. Davidsson (2012, s. 65) benämner dessa 

två roller som moderator och observatör. Davidsson menar att det är bra att dela på rollerna så 

att den ena kan fokusera på vad som sägs och den andra kan observera vad som sker i 

gruppen. Detta gav oss möjlighet till en djupare analys och sammanställning av svaren genom 

att vi båda, genom respektive roller, gick igenom vad som sagts under intervjuerna. 

 

Bryman(2013, s. 450) menar att det är lätt att missa vad respondenterna egentligen säger om 

det under samtalet enbart fördes anteckningar. Bryman hävdar också vikten av att 

inspelningsutrustningen är av god kvalité för att kunna urskilja respondenternas olika röster. 

Under fokusgruppsamtalen använde vi oss av inspelningsfunktionen på en läsplatta och av 

våra mobiltelefoner. För att säkerställa att allt under samtalen spelades in placerade vi 

inspelningsutrustningen på olika delar av borden. När transkriberingarna sedan genomfördes 

använde vi detta som komplement till de anteckningar som fördes under samtalen.  

 

 



 

6.5 Etik 

I Vetenskapsrådet för god forskningsed (2002, ss. 7-14) lyfts de etiska aspekterna i 

forskningsetiken vilket vi iakttagit på följande sätt. Vi skickade ett missivbrev (bilaga 1) till 

deltagarna för att uppfylla informationskravet och för att informera dem om studiens syfte. I 

missivbrevet förklarade vi att den personliga informationen kommer att avkodas. Vi 

informerade även om att deltagandet i studien är frivillig och att all insamlad data endast 

kommer användas till denna studie. Allt detta i enlighet med konfidentialitets, samtyckets och 

nyttjandekravet.   

 

Då vi arbetat med en kvalitativ studie där syftet är att ta reda på hur pedagoger inom förskolan 

beskriver sina tankar angående den pedagogiska dokumentationen, är det viktigt att vilja och 

försöka förstå hur pedagogerna tänker. Etiken blir här väldigt viktig därför att forskaren 

förväntas att vara opartisk, ta hänsyn till alla deltagande och att forskaren gör sitt bästa 

(Hermerén, 2012, s. 12). Under fokusgruppsamtalen gjordes också ett aktivt val att inte 

diskutera ordet makt. Vi anser att det är ett laddat och känsligt ord i detta sammanhang då 

kränkning till barnet genom den makt pedagogerna innehar ligger nära till hands.  

 

Vi har valt att kalla arbetslagen för fokusgrupp 1 och 2. Pedagogerna har fingerade namn för 

att de ska kunna bibehålla deras anonymitet (Vetenskapsrådet för god forskningsed (2002, ss. 

7-14) 

 

6.6 Giltighet och tillförlitlighet 

Bryman (2013, s.49-50) hävdar att om en studie ska ha en hög kvalitet krävs det att den ska ha 

hög tillförlitlighet och giltighet. Med tillförlitlighet menar författaren att vi mäter det som är 

relevant i sammanhanget medan giltighet avser att vi mäter på ett tillförlitligt sätt.   

 

6.6.1 Giltighet 

För att få giltighet till vår studie ställde vi relevanta frågor utifrån vårt valda syfte. Roos 

(2014, s. 55) menar att giltighet handlar om att finna en lämplig metod eller passande frågor 

för att undersöka det vi avsett att undersöka. Kihlström (2008, s. 231) menar också att 

giltighet handlar om trovärdighet som kan öka genom att forskaren är bra på den metod 

forskaren använder för sin datainsamling.  

 

Vi strävade hela tiden efter att förhålla oss till studiens syfte och frågeställningar och på så 

sätt öka studiens giltighet. För att studien skulle hålla en så hög giltighet som möjligt lät vi vår 

handledare kontinuerligt läsa och handleda oss. 
 

6.6.2 Tillförlitlighet 

Kihlström (2008, s. 232) benämner risken med att enbart anteckna svaren under 

fokusgruppsamtalet. Svårigheten är att inte få med vad det är respondenterna egentligen säger 

utan att forskaren istället gör sina egna tolkningar av samtalet. För att öka tillförlitligheten 

spelade vi in våra gruppsamtal och förde samtidigt anteckningar. Genom denna metod fick vi 

en bredare dokumentation av samtalet som vi sedan kunde återkomma till och analysera 

djupare. Bryman (2013, s. 51) hävdar att genom forskarens förståelse för respondenternas 

perspektiv och deras förtrogenhet i ämnet ökar studiens tillförlitlighet. Genom att vi medvetet 

valde arbetslag som vi på förhand visste arbetade aktivt med systematiskt kvalitetsarbete 

kring pedagogisk dokumentation tror vi studiens tillförlitlighet ökade.   



 

 

Vi har under hela vår studie kritiskt granskat, kontrollerat och ifrågasatt den lärdom vi fått till 

oss. Dessutom har vi har hela tiden ställt oss frågan om det funnits alternativa svar och 

tolkningar. Då vi båda varit verksamma inom barnomsorgen sedan många år tillbaka anser vi 

oss ha en djup förståelse för vårt forskningssyfte. Under fokussamtalen har vi därför medvetet 

försökt att sätta våra egna värderingar åt sidan för att sedan under analysen kunna vara så 

objektiva som möjligt. 

 

 

6.7 Analys 

Analysen av gruppsamtalen började med att vi transkriberade det inspelade materialet. 

Därefter lyssnade vi tillsammans igenom materialet ett flertal gånger och kompletterade de 

anteckningar vi gjort under respondenternas diskussioner. Vi lyssnade aktivt efter skillnader 

och likheter i samtalen som fördes för att försöka få en djupare förståelse i det respondenterna 

svarade. Bryman (2013, s. 523-525) beskriver vikten av kodning i arbetet med den kvalitativa 

studien. Kodning kallas det när forskaren bryter ner insamlad data och information i olika 

delar. Forskaren arbetar aktivt med datan genom att organisera, bryta ner och koda den för att 

därefter systematiskt leta efter likheter och skillnader. 

 

Efter de båda fokusgruppsamtalen var genomförda transkriberade vi materialet för att sedan 

analysera och bearbeta den insamlade datan. Vi började med att koda genom att söka efter 

nyckelord i samtalen. Därefter strukturerade vi upp samtalet utifrån vad respondenterna gav 

uttryck för genom att skriva ner citat på olikfärgade papper. Vi jämförde det transkriberade 

materialet med det antecknade för att leta efter nyanser som kom fram och få en djupare 

förståelse för det insamlade materialet. Materialet gick vi igenom ett flertal gånger och lät det 

också vila mellan gångerna för att lyssna och läsa med “nya” ögon och öron varje gång. Allt 

detta för att vara säkra på att vi inte missat något. 

 

Bryman (2013, ss. 523-525) framhåller vikten av att börja med kodningen redan när studien 

påbörjas och fullfölja den kontinuerligt under skrivandets gång. Detta för att öka förståelsen 

av det vi upptäcker. Genom att utgå från en frågeställning i taget tematiserade vi materialet 

utifrån vad respondenterna gav uttryck för under samtalet. Under kodningen av det 

transkriberade materialet delade vi in de olika teman under rubriker. På så vis kunde vi då få 

en klarare bild av vad respondenterna förmedlade. Allt som inte var relevant för vårt 

intresseområde togs bort. Därefter jämförde vi de olika resultaten av de båda fokussamtalen vi 

haft. Utifrån vår förståelse av de svar vi fick försökte vi utgå från individernas perspektiv på 

de diskussionsfrågorna vi använt oss av. Genom detta kan vi då knyta vår insamlade data till 

syfte, teori och tidigare forskning. 

 

De resultat vi kom fram till presenterar vi i resultatdelen nedan. 

 

 

 

 

 



 

7 Resultat 

 

I det här avsnittet presenteras resultatet utifrån tre teman som börjar med pedagogernas 

resonemang och upplevelser kring pedagogisk dokumentation. Inom första temat tas också 

tidspress och stress i samband med pedagogisk dokumentation och syftet med den 

pedagogiska dokumentationen upp. Därefter presenteras barnens inflytande i 

dokumentationsprocessen och pedagogernas resonemang kring barnens integritet och 

pedagogens syn på makt i samband med pedagogisk dokumentation. 

 

7.1 Pedagogernas resonemang och upplevelser kring den pedagogiska dokumentationen 

Pedagogerna beskriver arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet i samband med 

pedagogisk dokumentation som tidskrävande och stressande. Trots detta ser de ändå 

fördelarna med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och vilket syfte det har. 

Barnens lärande och den pedagogiska verksamheten synliggörs i samspel mellan barn och 

pedagog vilket leder till att både barnen och verksamheten utvecklas.   

 

7.1.1 Pedagogernas upplevelser av stress och tidspress i arbetet med systematiskt 
kvalitetsarbete som arbetsverktyg kring den pedagogiska dokumentationen 

Båda fokusgrupperna har fått utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet, SKA. Detta 

material är ett hjälpmedel och arbetsverktyg utvecklat av skolverket som används vid 

pedagogisk dokumentation. Fokusgrupp 1 tycker att arbetet med dokumentationen tar mycket 

tid men hoppas att det blir mer lättarbetat när de känner att de behärskar materialet fullt ut.  

 
Ulrika: Jag tycker materialet är lite krångligt. Det kommer nog att ta tid innan det känns 

helt naturligt att arbeta fullt ut med det systematiska kvalitetsarbetet(F1) 
 

Peter: Pedagogisk dokumentation handlar för mig bara om stress. Ändå vet jag att det 

måste uppfyllas eftersom det är tydligare angående dokumentationen i läroplanen 

nu.(F1) 
 

Fokusgrupp 2 berättar att deras utbildning i det systematiska kvalitetsarbetet har gett dem 

nya insikter men att det hela tiden är en fortlöpande lärprocess. 

 
Shanuz: Vi har lärt oss att tänka på ett annat sätt nu och jag känner att jag nu fått nya 

perspektiv på hur vi kan arbeta med detta(F2) 
 

Monica: Vi har i alla fall lärt oss att det inte behöver vara svårt och krångligt om vi 

använder detta sätt när vi dokumenterar(F2) 
 

Både Peter och Ulrika uttrycker att de känner sig tyngda av arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet. De menar att uppdraget från läroplanen är till för att följas men att hela 

upplägget är väldigt krångligt och generar i stress och otillräcklighet. Fokusgrupp 2 ser 

möjligheterna istället för hinder i detta arbete. De menar att det handlar om att prioritera 

vad som ska dokumenteras och använda sig av det nya materialet och den fortbildning de 

har fått. De tycker själva att de fått ett nytt medvetet kritiskt tänkande kring pedagogisk 

dokumentation. 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete


 

Monica: Ibland är man så snabb med att dokumentera att man glömmer bort varför vi gör 

det. Det är alltför lätt att bara sätta upp en bild eller en teckning bara för att vi alltid gjort 

så. Därför tycker jag det är jättebra med det här materialet. Då vet jag varför jag gör det(F2) 
 

Majvor: Ja det är lätt att dokumentera som man gjorde av gammal vana. Nu tänker jag 

alltid en gång extra och diskuterar med mina kollegor innan jag dokumenterar något.(F2) 
 
Pedagogerna nämner tidspress som ett stort hinder för att genomföra dokumentationen på ett 

tillfredsställande sätt där syftet är att leda till pedagogisk utveckling. De benämner vikten av att 

planera och få tid till planering för att genomförandet ska vara möjligt. Pedagogerna uttrycker 

svårigheter med att prioritera om vardagen då många rutinsituationer tar tid vilket gör att tiden 

med barnen blir begränsad. Svårigheten ligger i att hitta tid till att dokumentera enskilda barn. 
 

Maj-Lis: Jag känner mig ofta stressad att inte hinna med. Barngruppens storlek gör att 

dokumentationen ofta kommer i kläm. Känns som att jag sviker både barnen och mig själv 

när jag väljer att göra annat. Vardagen handlar ju ofta om prioriteringar och då gör jag alla 

måsten först(F2). 
 

Pedagogerna känner alla av stressen med den pedagogiska dokumentation men de 

finner olika sätt att hantera den på. Pedagogerna menar att arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen kan ta mycket tid vilket gör att de alltid måste prioritera vilket som är 

viktigast för stunden. 

 
Ulrika: Visst önskar jag att vi hade mera tid för planering och reflektion men man får 

inte glömma bort att det positiva med! Tänk vilken resa vi får vara med på tillsammans 

med barnen!(F1)  
 

 

Shanuz upplever att det blivit svårare och mer tidskrävande att dokumentera 

sen de startade arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet.  

 
Shanuz: Jag måste säga att efter att vi aktivt börjat arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet och fått fördjupning kring pedagogisk dokumentation så har det blivit 

svårare att dokumentera. Inte för att vi inte kan, nu kan vi så mycket och är så medvetna 

att det blir svårt att göra det helt rätt. Dessutom vill man ju göra rätt så chefen ser att 

man kan.(F2) 
 

Shanuz berättar att nu när de vet hur de ska arbeta med det systematiska 

utvecklingsarbetet känns det som att de har en större press på sig från förskolechefen att 

allt ska bli rätt i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Monica menar att de 

blivit mer medvetna om kraven utifrån läroplanen angående dokumentationen men 

berättar att de i arbetslaget funnit bra verktyg att dokumentera med vilket gör att de 

upplever arbetet mer stimulerande. I och med detta kan de möta kraven utifrån 

läroplanen på ett annat sätt än innan. 

 
Monica: För mig känns dokumentationen mycket roligare nu när vi hittat ett sätt att enkelt 

dokumentera på. Vi använder oss av en app på läsplattan vilket gör allt enklare. På detta sätt 

anser jag att vi får in hela läroplanens syfte med pedagogisk dokumentation.(F2) 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tidspressen och stressen kring arbetet 

med den pedagogiska dokumentationen är något som tynger pedagogerna. 



 

Pedagogerna i fokusgrupp 2 upplever dock att de med hjälp av det systematiska 

kvalitetsarbetet kan se vilka möjligheter dokumentationen ger verksamheten. De 

menar att det hela tiden är en fortlöpande process. Fokusgrupp 1 beskriver att de 

upplever materialet som krångligt men att de hoppas att det kommer bli mer 

lättarbetat desto mer de behärskar materialet. 

 

7.1.2 Syftet med pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna diskuterar också syftet med dokumentationen. Syftet består i att utveckla 

verksamheten och synliggöra barnens utveckling och lärande genom att de systematiskt 

observerar, dokumenterar och reflekterar. Pedagogerna menar att de bidrar till att 

barnens utveckling synliggörs genom pedagogisk dokumentation.  

 
          Lena: Pedagogisk dokumentation är ett bra redskap för att synliggöra lärandet för barnen 

själva. För oss som pedagoger blir det ett verktyg för att utvärdera och driva verksamheten 

framåt.(F1) 
 

Pedagogerna menar att den pedagogiska dokumentation trots tidspress och stress som 

tidigare nämnts, är ett fantastiskt verktyg att arbeta utifrån. Genom den pedagogiska 

dokumentationen utvärderas verksamheten kontinuerligt och barnens lärande kommer i 

fokus.  

 
           Elisabeth: Barnen måste ju vara delaktiga i sitt eget lärande. Det blir på så sätt tydligare 

vad vi behöver utveckla i vår verksamhet. Det är ju det som pedagogisk dokumentation 

handlar om.(F1) 
 

Pedagogerna uttrycker att barnens utveckling synliggörs genom pedagogisk 

dokumentation. Genom att synliggöra barnens lärprocesser och deras utveckling 

tillgodoser pedagogerna barns olika utvecklingsfaser och behov. Fokusgrupp 2 menar 

att om verksamheten utvärderas och uppdateras kontinuerligt utifrån det som 

framkommer i den pedagogiska dokumentationen utvecklas barn och verksamheten 

hela tiden. 

 
Maj-Lis: Det handlar ju lite om att finna nya utvecklingsmöjligheter för barnen och 

verksamheten. En liten sak att dokumentera menar jag kan göra att verksamheten eller 

barnens lärande tar ett stort steg framåt(F2) 
 

           Pedagogerna diskuterade även vem den pedagogiska dokumentationen egentligen är till 

för. Monica berättar att hon ibland glömmer bort för vem hon egentligen dokumenterar 

 
Monica: Alltså jag känner ju att vi dokumenterar lika mycket för föräldrarnas och 

chefens skull som för barnens, vår egen och verksamhetens skull. Dumt egentligen. Vi 

får ju aldrig glömma för vems skull vi är här(F2) 
         

         Monica uttrycker att det är svårt att bortse från kraven de känner i samband med 

dokumentationen från vårdnadshavare och chefer. Svårigheten ligger i att bara fokusera 

på barnens utveckling och vara en närvarande pedagog. Lena beskriver att hennes 

tankar kring pedagogisk dokumentation är att få arbeta med barns lärande och samtidigt 

få vara en del av barnens vardag. 

 
Lena: Jag har ju valt detta yrke för att vara med barnen i deras vardag. Att utmana dem i 

tanken och vara deras medforskare. Jag vill bolla tankar och idéer med dem. Själva 



 

resan fram till att dokumentationen blir pedagogisk och när du ser att barnen synliggör 

sitt eget lärande då får man ju en bekräftelse på att man gjort något rätt!(F1) 
 

Lena menar att hennes fokus ligger på att vara en medforskare till barnen.  

 

Pedagogerna diskuterar också att det är så många uppdrag att uppfylla vilket gör att 

man lätt glömmer bort det lilla i vardagen när man fokuserar för mycket på förskolans 

uppdrag i stort. 

 
Elisabeth: Vi får ju inte glömma bort barnen. Detta med dokumentation och reflektion är 

ju bara ett av alla våra uppdrag. Tryggheten och omsorgen känner jag är det viktigaste 

av allt(F1)  
 

Resultatet här visar att pedagogerna i båda fokusgrupperna är överens om att 

pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg är fantastiskt att arbeta utifrån. 

Pedagogerna menar att synliggörande av barnen och lärandet kommer i fokus 

och att verksamheten hela tiden ges möjlighet till utveckling.  Dock upplevde 

pedagogerna att de ibland glömde bort vem de egentligen dokumenterade för 

då de kände krav från både vårdnadshavare och chefer. Trots allt var 

pedagogerna överens om att barnens behov av trygghet och omsorg måste 

komma i första hand. 

 

7.2 Pedagogernas reflektioner kring barnens inflytande i 
dokumentationsprocessen 

Pedagogerna säger sig ha ett medvetet förhållningssätt i dokumentationen och 

barns inflytande ser de som självklar. Trots att pedagogerna uttrycker att de har ett 

medvetet förhållningssätt lyfter de dilemmat med små barns möjlighet till 

inflytande och möjlighet att uttrycka sig om sin egen dokumentation.   

 
Lena: Jag kan se dilemmat här när det att gäller att ge mindre barn lika mycket inflytande 

som äldre barn. Jag menar att ett äldre barn kan ju själv välja vad och när de vill 

dokumentera något och har på så sätt mer inflytande över sin dokumentation. Det äldre 

barnet kan själv välja att hämta läsplattan och ta foton till skillnad mot ett mindre barn som 

inte behärskar tekniken(F1) 
 

Peter: Tänker att det kanske inte ska vara så mycket dokumentation på små barn. Tycket 

det är viktigt att vi vet varför vi gör det och vad vi ska ha det till. Känns inte som vi är där 

ännu(F1) 
 

Fokusgrupp 1 menar att det är enklare att arbeta med pedagogisk dokumentation och ge 

barnen mer inflytande i sin egen dokumentation ju äldre de blir. Dels för att de själva kan 

använda läsplattan och välja vad de vill dokumentera men också för att barnen är bra på att 

säga ifrån själva på vad de vill ska dokumenteras eller inte. Pedagogerna upptäckte under 

samtalet att de erbjöd de mindre barnen mindre inflytande än de äldre barnen, många 

förutfattade meningar kring barns möjlighet att påverka sin dokumentation lyftes.  
 

Peter: Man tänker ju inte alltid hur mycket mindre barn faktiskt klarar av. Inflytande kan 

ju handla om att de själva får välja vilken teckning de vill ska dokumenteras eller vilken 

leksak de vill visa upp(F1) 
 



 

Elisabeth: Kan det vara så att vi är för dåliga på att ge de yngre barnen inflytande i 

dokumentationen för att vi anser att de är för små? De små barnen kan väl även de få 

valmöjligheten att välja. Jag känner att vi måste tänka nytt och våga prova! Vad är det 

som säger att inte de mindre barnen kan hantera en kamera?(F1) 
 

Pedagogerna i fokusgrupp 2 diskuterade vikten av att även små barn skulle få känna att 

de hade inflytande i dokumentationen genom att de också blev lyssnade på även om de 

bara uttryckte sig genom kroppsspråket. Majvor talade mycket om rätten till 

medbestämmande och hur detta kan tolkas genom barnen kroppsspråk. 

 
Majvor: Inflytande enligt mig innebär faktiskt att få rätt till att vara med och bestämma och 

då måste vi bli bättre på att tolka de mindre barnens uttryck(F2) 
 

Monica: Hur ska ett yngre barn någonsin få inflytande i dokumentationen om vi bara 

lyssnar och inte ser på deras kroppsspråk? Vi känner ju trots allt de barn vi har ganska 

väl.(F2) 
 

Fokusgrupp 2 beskriver att barnens inflytande i dokumentationen handlar om rätten till 

medbestämmande. De menar att barnen själva ska kunna få inflytande över vad som ska 

dokumenteras oavsett ålder. De upplever att om barnen ges inflytande redan vid 

dokumentationens start, så blir det sedan mer givande och lättare, att tillsammans med 

barnen utvärdera och reflektera över vad som har dokumenterats. 

 
Monica: Jag tror vi måste vara mer tillåtande. Ett barn som kommunicerar genom sitt 

kroppsspråk har lika stor rätt till medbestämmande som ett barn som kommunicerar via 

sitt tal. Barnens inflytande ökar om de själva får använda kameran eller läsplattan. Då 

blir det ju på barnets villkor(F2) 
 

Monica beskriver att ger man barnen ett dokumentationsverktyg så kan det oftast 

användas till att dokumentera sådant som pedagogerna kanske inte alltid lägger märke 

till. Det kan vara en teckning, ett par skor eller favoritboken som blir dokumenterad. 

Monica menar att dokumentationen då sker utifrån barnens villkor och inte utifrån en 

förutbestämd norm eller mall där pedagogerna redan bestämt vad, när eller hur något ska 

dokumenteras.  
 

Av detta resultat kan vi utläsa att de små barnen många gånger blir åsidosatta när det 

gäller eget inflytande i dokumentationen. Pedagogerna i fokusgrupp 2 menar att de måste 

bli bättre på att tolka barnens kroppsspråk och vara mer tillåtande för att på så sätt ge 

dem större inflytande. Peter i fokusgrupp 1 menar att det kanske inte ska vara så mycket 

dokumentation på de yngre barnen medan Elisabeth i samma arbetslag reflekterar över 

att de kanske måste tänka nytt och vara mer tillåtande. 

 

 

7.3 Pedagogernas perspektiv på barnens integritet och makten pedagogerna 
besitter i samband med pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna har ett medvetet tankesätt när det gäller barnens rättigheter och förskolans 

skyldigheter. Det som de själva benämner är att de aldrig kan känna sig riktigt säkra på om 

det är deras auktoritet som lärare som gör att det har ett inflytande på barnen. Även om det 



 

ligger i pedagogernas intresse att alltid utgå från barnets egen vilja att styra dokumentationen 

finns det en beroendesituation som pedagogerna menar att de aldrig kan bortse från. 

 
Ulrika: Jag kan tycka att det beror på vad vi dokumenterar. Om barnet känner glädje och en 

stolthet över något så vill de ju oftast att vi tar kort. Jag menar att då är det ju redan barnet 

som valt. Så tänker jag!(F1) 
 
Pedagogerna har en gemensam syn på att barnens integritet är det absolut viktigaste inför 

dokumentationen man genomför. Fokusgrupp 1 benämner den beroendeställning som barnen 

har gentemot sina pedagoger som något de reflekterar över och har med sig i sitt arbete. De 

nämner vidare att det är i dessa tillfällen som svårigheten kring dokumentation ligger. 

Pedagogerna påvisar dilemmat med att få ett godkännande från ett litet barn. Svårigheten 

ligger i att små barn inte kan göra egna aktiva val såsom ett äldre barn klarar av. I dessa 

situationer blir maktperspektivet tydligt och målet med barnens integritet svårt att uppfylla.  
 

Peter: För mig blir det helt uppenbart nu när vi samtalar här att vi har makt över barnen. 

Jag har inte tänkt så innan utan varit nöjd och trygg med att vi faktiskt frågar om de vill 

delta eller inte. Jag vill ju gärna tro att jag är en så trygg person för barnen att de känner 

att de kan säga precis vad de tycker till mig. Men visst har jag makt, det är ju jag som i 

slutändan bestämmer vad som ska ske med det jag dokumenterar(F1) 
 

Lena: Jag tycker ordet makt klingar ganska illa men det är ju det vi har. Jag tror det är 

viktigt att se över vårt förhållningssätt. Vi måste våga släppa kontrollen och låta barnen 

få ta mer egna beslut.(F1) 
 

Ulrika: Jo visst har vi makt att bestämma. Men jag tycker samtidigt att vi har krav på 

oss som gör att det är svårt att få en balans mellan makt och integritet. Föräldrarna vill 

ju gärna se vad deras barn gör och då blir ju dokumentationen ett lätt sätt för dem att 

både se och förstå vad vi gör på förskolan. Jag tycker det är svårt att veta om barnet 

tycker det är bra egentligen eller om jag vill mer än dem och påverkar.(F1) 
 
Fokusgrupp 2 uttrycker att de arbetar medvetet med barns integritet i samband med 

dokumentationen men blir samtidigt överraskade över sina egna nya tankar under diskussionen 

om vilken makt de faktiskt besitter. 
 

Monica: Jag känner mig kluven här. Bara för att Pelle gärna vill att en bild på honom 

sätts upp på förskolan kan vi ju inte ta förgivet att även Ella vill det, men många gånger 

tänker man ju inte på vilken makt vi faktiskt har att bestämma över barnen. Man sätter 

upp allt av gammal vana.(F2) 
 

Shanuz: Ja man gör ju allt av gammal vana känns det som ibland. När dessutom Ellas 

föräldrar sedan ser dokumentation på väggen kanske de inte tänker på vad barnet 

egentligen vill. Om inte Ellas dokumentation varit synlig, hade jag då fått stå till svars 

för föräldrarna?(F2) 
 

Majvor: Vi har haft många långa diskussioner om detta i arbetslaget. I flera år faktiskt 

men det känns som vi landat lite mer i det nu. Dialogen vi fått med föräldrarna efter 

föräldramötet har gjort att i alla fall jag börjar se på detta med lite andra ögon.(F2) 
 

Pedagogerna i fokusgrupp 2 påvisar vikten av att tänka en gång extra innan de sätter upp en 

bild eller foto av barnet på väggen. Pedagogerna menar att även fast de har diskuterat just 

detta ämne på sina föräldramöten så känner de ändå att de ibland måste försvara barnens 

integritet gentemot deras föräldrar. De hävdar dock att föräldrarna förväntningar styr 

pedagogernas val av vad som ska framhållas ur den pedagogiska dokumentationen. I många 



 

fall sker detta omedvetet och på rutin men blir ett allt mer diskuterat inslag i det systematiska 

utvärderandet i samband med dokumentationen. 

 

Båda fokusgrupperna hävdar dock, att även fast maktperspektivet är viktigt att diskutera, 

så har de ändå en läroplan att följa och ett arbete att sköta. 

 
Shanuz: Jag tror aldrig vi kommer kunna bedriva en verksamhet utan att vi innehar 

makt över barnen. Däremot kan vårt förhållningssätt säkert förbättras på många plan 

och kanske kan vi efter det bemöta maktperspektivet ur en annan synvinkel(F2) 
 

Pedagogerna uttrycker att det blir svårt att helt bortse från makten inom den pedagogiska 

dokumentationen men hävdar att de blivit mer medvetna och kritiska inför sitt eget uppdrag.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att barnens integritet är det som pedagogerna anser 

absolut viktigaste inför en pedagogisk dokumentation. Detta är något som båda 

fokusgrupperna hela tiden arbetar aktivt med. Pedagogerna beskriver också dilemmat med att 

få ett godkännande från ett litet barn och den beroendeställning barnen har gentemot 

pedagogen. Här kommer pedagogernas makt i fokus vilket gör att målet med barnens 

integritet bli svårt att uppfylla. 

Fokusgrupp 2 beskriver att de diskuterat detta med integritet och dokumentation på ett 

föräldramöte men att de ändå ibland måste stå till svars om varför inte just deras barns foto 

eller teckning är dokumenterad. Trots detta möte känner pedagogerna ändå att de ofta måste 

försvara barnens integritet inför föräldrarna. 

 

8 Diskussion 

Resultatdiskussion inleds med resonemang kring studiens resultat. Därefter beskriver vi vårt 

val av metod och de didaktiska konsekvenserna. Avslutningsvis framhåller vi våra tankar 

kring eventuell fortsatt forskning.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att ta del av pedagogers resonemang kring barns inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen. Utifrån våra frågeställningar, vald teori och tidigare forskning 

kommer vi presentera vårt resultat och även relatera det till styrdokument och egna 

erfarenheter.  
 

8.1.1 Sammanfattning 

Pedagogerna lyfter ett antal dilemman och svårigheter med barns inflytande. Några sådana är 

barns ålder, tidspress, styrning och krav som ställs utifrån styrdokumenten, samt vuxnas makt 

i relation till barnens integritet. Ytterligare dilemma som framkommer är föräldrarnas 

förväntningar på vad som ska framhållas ur den pedagogiska dokumentationen 

 



 

8.2 Pedagogernas resonemang och upplevelser kring pedagogisk dokumentation 

Under intervjuerna framkom det att pedagogerna anser att det finns en otydlighet i vad som 

ska dokumenteras och hur det ska användas samtidigt som de säger sig ha fått en djupare 

insikt genom kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Några av pedagogerna 

uttrycker en stor frustration över de krav de känner inför dokumentationen. De känner en 

otillräcklighet och en ovisshet om vad som förväntas av dem i stort. De uttrycker vikten av 

bemötandet och responsen från förskolechefen och vårdnadshavare men samtidigt är 

pedagogerna i båda arbetslagen ense om att målen i läroplanen ska följas.  

 

I den reviderade läroplanen för förskolan (skolverket 2010) framgår tydligt att kravet på 

dokumentation förstärkts. Läroplanen beskriver att förskolan kontinuerligt ska följa upp 

verksamheten där den systematiskt utvärderas och utvecklas. Barnens lärande ska ligga i 

fokus och en systematisk analys av deras utveckling och lärande samt förskolans kvalité följas 

upp. Det här kan vi koppla till Foucaults (2009, ss. 139-140) teori om den reglerande makten. 

Enligt Foucaults teori blir förskolans styrdokument en förordning som ska följas. Enligt 

Sheridan, Pramling och Johansson (2010, s. 11) utgår läroplanen från ett sociokulturellt 

perspektiv där sociala relationer och samspel leder till lärande i interaktion med andra men 

pedagogerna i båda fokusgrupperna betonade att trots kravet som några av dem känner över 

att inte hinna med den pedagogiska dokumentationen, är det ändå ett bra verktyg att 

synliggöra barnens lärande med. Detta är något som vi kan relatera till i vårt eget tidigare 

arbete med pedagogiskt dokumentation i förskolans verksamhet. Vår egen erfarenhet stämmer 

överens med respondenternas upplevelser av att tiden är knapp och förväntningarna är höga. 

 

Resultatet visar att fokusgrupperna kommit olika långt i arbetet med det systematiska 

kvalitetsarbetet. Pedagogerna menar att det handlar om att finna egna vägar och strategier för 

att kunna prioritera sitt arbete. Fokusgrupp 2 har hittat ett sätt som fungerar för dem medan 

fokusgrupp 1 menar att de fortfarande har en bit kvar. Ulrika i fokusgrupp 1 tycker att 

materialet är lite krångligt och får medhåll av Peter. De känner sig tyngda av den stress och 

tidspress det för med sig. Monica i fokusgrupp 2 menar däremot att materialet, det 

systematiska kvalitetsarbetet, har bidragit till att hela gruppen fått en annan syn och ett mer 

medvetet kritiskt tänkande kring den pedagogiska dokumentationen. Hon menar att det 

materialet bidrar till att lättare förstå varför man dokumenterar på ett visst sätt. Detta 

överensstämmer med vår erfarenhet av det systematiska kvalitetsarbetet. Även om det är ett 

mycket bra material som ökar vår förståelse varför vi dokumenterar som vi gör, upplever vi 

ändå att arbetsmaterialet kräver mycket tid av oss som pedagoger.  

 

Pedagogerna diskuterade även syftet med pedagogisk dokumentation. De menar att syftet 

består i att utveckla verksamheten och synliggöra barnens utveckling och lärande genom att 

de systematiskt observerar, dokumenterar och reflekterar. Fokusgrupp 2 menade att om 

verksamheten kontinuerligt utvärderas och uppdateras så utvecklades också barnen och 

verksamheten hela tiden. Lena i fokusgrupp 2 betonade att hennes fokus ligger i att vara en 

medforskande pedagog och att få vara en del i barnens lärande. Dahlberg och Åsén (2012, ss. 

254-255) framhåller den vuxnes ansvar som en medforskande pedagog. De menar att 

pedagogerna ska inspireras av barnens nyfikenhet och hur barnen söker svar på sina frågor. 

Pedagogerna ska lära sig att lyssna på barnen samt att inte ge dem svar på deras frågor innan 

de ställt dem. Vi menar att pedagogerna i studien ger barnen utrymme att uttrycka sig om sitt 

eget lärande. Ett ömsesidigt lärande uppstår där barnet får möjlighet till att återkoppla och 

återberätta utifrån sin egen förmåga och sin egen uppfattning. Det här kan vi koppla till Säljö 

(2000, ss. 66-67) som lyfter den sociokulturella teorin i sociala samspelet med barn för att nå 



 

en högre utveckling och lärande. Författaren benämner även att detta är grundläggande för 

människans utveckling. 

8.3 Pedagogernas reflektioner kring barnens inflytande i dokumentationsprocessen 

Båda fokusgruppernas resonemang om barnens inflytande innefattade mest de yngre barnen. 

De var mer medvetna om att ge de äldre barnen inflytande men fann svårigheten i att ge de 

yngre barnen inflytande i sin egen dokumentation. Pedagogerna väckte många nya tankar 

under sin diskussion såsom att de lagt för mycket fokus på att arbeta med de större barnens 

inflytande. De menade att de själva måste vara mer lyhörda och på så sätt ge de mindre 

barnen mer inflytande än vad de ger dem idag. Svenning (2014, s. 77) menar att pedagogerna 

hela tiden måste leta efter uttryck för att kunna närma sig barnens perspektiv. Elisabeth i 

fokusgrupp 1 beskrev att hon upplevde att rädsla och okunskap var det största hindret till att 

ge de mindre barnen inflytande i dokumentationen. Hon menade att pedagogerna varit mer 

tillåtande till att ge de större barnen inflytande så att de mindre barnen nästan glömdes bort. 

Peter menade att små barns inflytande i dokumentationen kan vara något så enkelt som att 

barnen själva får peka ut vilken teckning de vill dokumentera. Detta kan vi relatera till vad 

Hermann (2004, s. 83-88) framhåller i Foucaults teori om vetande. Genom pedagogernas 

uppfattning och tro till barnens förmåga att kunna göra egna val, återspeglar sig detta sedan i 

barnens förmåga till att välja. Pedagogerna lägger då sina egna erfarenheter och värderingar 

till att bli barnens sanning. Detta resonemang som respondenterna förde om de små barnens 

inflytande överensstämmer med våra egna erfarenheter. Av gammal vana är det lätt att vara 

mer tillåtande till de äldre barnen och ge dem inflytande i dokumentationen. Liksom Elisabeth 

tror vi det beror på rädsla och okunskap. 

 

Pedagogerna lyfter frågan kring barns rätt till inflytande och möjlighet till att påverka vad 

som ska dokumenteras. Pedagogerna i fokusgrupp 1 diskuterade svårigheten med barnens 

inflytande i dokumentation när de är så små att de inte kan göra sig förstådda. Sandvik och 

Johannsen (2011, s. 32) menar att barnens lärande och kommunikation sker med 

kroppsspråket. Detta hävdar även Lenz Taguchi (2013. s. 76) att forskning redan påvisat. När 

små barn inte talar krävs det lyhörda och närvarande pedagoger. Detta med kroppspråket var 

även något som fokusgrupp 2 diskuterade. De menade att de måste bli bättre på att tolka vad 

barnen uttrycker så att barnen ges större möjlighet till inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen  

 

Båda fokusgrupperna ser barnens inflytande i dokumentationen som en självklarhet och 

förutsättning i den pedagogiska dokumentationen. Foucault(2009, ss. 180-183) beskriver sin 

teori om den pastorala makten och individen som subjekt vilket leder till självreglering. Med 

detta menar Foucault att människan, subjektet, genom sin yttrandefrihet, bör kunna styra och 

anpassa sig själv till de rådande normer och relationer som samhället styrs av. Vi menar att 

detta kan kopplas ihop med barnens inflytande i dokumentationen. Ger vi pedagoger barnen 

inflytande och frihet över sin dokumentation kan de själva reglera den efter vad vi pedagoger 

förväntar oss av dem.  

 

Monica i fokusgrupp 2 reflekterade över hur pedagogerna oftast dokumenterade efter en 

förutbestämd mall om vad de tyckte skulle dokumenteras. Om barnen själva fick möjligheten 

att dokumentera gavs barnen då istället mer inflytande och rätten till medbestämmande över 

sin egen dokumentation. Hon menar att på detta sätt skulle dokumentationen ske på barnets 

villkor. Det här relaterar vi till hur Hermann (2004, ss. 84-89,108-109) beskriver Foucaults 

resonemang om barnens möjlighet till att påverka sin dokumentation Han menar att om 

tillfället till inflytande ges får barnen också ett mer verkligt inflytande i dokumentationerna 



 

Foucault menar, att ur ett maktperspektiv är förskolan styrd av en dubbelhet. Pedagogerna 

utgår från olika pedagogiska metoder för att varje barn ska utvecklas till självständiga 

individer med förmåga att göra egna val, samtidigt som makten i pedagogernas roll styr 

barnen, till att leva upp till andras förväntningar. Foucault beskriver detta som en form av 

underkastelse som följer ett livslångt lärande där varje individ motiveras att utvecklas efter 

samhällets normer.  

.  

Vår egen reflektion av barnens inflytande kring den pedagogiska dokumentationen blir att det 

ofta är ett dilemma för pedagogerna att ge de mindre barnen tillräckligt med inflytande i 

dokumentationen. Vi menar att barnens inflytande måste ligga till grund i all dokumentation 

Genom att våga släppa kontrollen på dokumentationen tror vi att små barns inflytande skulle 

synliggöras ännu mera. Det är pedagogernas ansvar att avväga vilket, och hur mycket, 

inflytande barn ska ha i olika situationer och sammanhang. Det barn ofta har inflytande över i 

förskolan är olika val som, om de vill vara ute eller inne, med vem, vad och var de vill leka. 

Barnen har däremot inte lika mycket inflytande i den dokumentationen som dagligen sker. 

Arner (2012, ss. 50-51) menar att det är pedagogen som kan förändra genom att se varje 

situation ur ett barnperspektiv och ta ett relationellt perspektiv. Det vill säga att frångå den 

förutbestämda uppfattningen om hur saker ska och bör vara och istället ge barnen mer 

inflytande över sin egen situation. Vår egen erfarenhet i arbetet kring den pedagogiska 

dokumentationen är att pedagogerna bör se till varje individs behov och intentioner. Där av 

kan pedagogerna inte ha förutbestämda processer vid dokumentation utan måste se till olika 

barn och situationer. 

 

8.4 Pedagogernas reflektioner om barnens integritet och pedagogernas egna 
maktperspektiv i samband med den pedagogiska dokumentationen 

Svenning (2014, s.78) frågar sig om barnen har rätt till ett privatliv i förskolan. Vems behov 

är det vi tillgodoser genom att observera och dokumentera barnen om dagarna? Författaren 

hävdar att förskolan lätt kan bli en institution som fråntar barnen deras möjlighet att känna sig 

fria utan att ständigt bli observerade, iakttagna och dokumenterade när pedagogerna helst vill. 

Pedagogerna i fokusgrupp 2 förklarar att de blivit mer medvetna om barnens integritet. 

Tidigare exponerades fotografier på alla barnen utan att de tillfrågades. Numera är de noga 

med att få barnens tillåtelse innan de gör det. De beskriver också att de ibland känt sig 

ifrågasatta av föräldrarna om inte just deras barns fotografi suttit uppe på väggen. Detta 

resulterade i ett föräldramöte där de informerade vårdnadshavarna om deras resonemang 

angående barnens integritet, inflytande och delaktighet i dokumentationen. Pedagogerna ville 

betona vikten av barnens integritet i förhållande till föräldrarnas krav att få ta del av 

dokumentationen. Svenning (2014, ss. 62-65) lyfter fram vikten av att involvera föräldrarna i 

förskolans diskussioner när det gäller barn och hur vi väljer att dokumentera. Författaren 

påvisar dock svårigheten kring den information som vårdnadshavarna ges om de dagliga 

aktiviteterna i förskolan. Här vidhåller författaren att hänsyn till barnet alltid måste vara det 

som är utgångspunkten. Svenning menar att det måste till en gränsdragning för vad det ska 

informeras om och vems behov vi vill tillfredsställa med den information vi delger 

vårdnadshavarna om deras barn. Vi menar att pedagogerna bör ges möjlighet att utveckla sitt 

sätt att observera och dokumentera på utan att de kränker barnets personliga integritet. Vår 

uppfattning är också att det är utifrån de vuxnas val som dokumentationen sker och att det här 

är en fråga som pedagoger behöver lyfta för att kunna ta ställning i sin pedagogiska roll kring 

dokumentationen.  

 



 

Lenz Taguchi (2013, s. 38-39) menar att den vuxne alltid innehar en maktposition i 

förhållande till barnet. Författaren hävdar att varje människa producerar makt via ett 

kroppsligt handlande och tänkande. Detta är också något som kommer fram i vårt resultat. 

Merparten av pedagogerna är överens om att makten de besitter är ofrånkomlig men att deras 

förhållningssätt i många avseenden kan förbättras. Peter i fokusgrupp 1 reflekterade över att 

de ändå i slutänden var pedagogerna som hade makten att bestämma vad som skulle 

dokumenteras. Detta kan relateras till Foucaults disciplinära maktteori där makt utövas utan 

synligt tvång(Foucault, 2009, ss. 138-140). Hermann (2004, ss. 84-88) menar att Foucault 

framhåller att det är samhällets olika normer som bestämmer makten och att det inte går att 

säga att makt givet styrs uppifrån eller att bestämda individer besitter makten. Bjervås (2011, 

s. 220-222) hävdar att pedagogerna, genom synliggörandet av den pedagogiska 

dokumentationen får makten att styra barnet. Författaren menar att dokumentationen blir ett 

sätt för vad som menas med normalt och barnen kan lätt här klassificeras Hermann (2004, ss. 

84-88) hävdar att Foucault belyser att det är när kunskap producerats från ledaren som ett 

maktutövande sker. 

Vår reflektion blir att alla pedagogerna resonerar utifrån en barnsyn. Detta innebär att bli 

lyssnad på och få möjlighet till att göra sin röst hörd och vara delaktig, samt att få möjlighet 

att påverka, vilket innebär ett demokratiskt ledarkap i pedagogisk dokumentation. Svårigheten 

kvarstår i att genomförandet ska bli så demokratiskt som möjligt utifrån de faktiska 

förutsättningar som finns med hänsyn till barnen.  

 

8.5 Metoddiskussion 

Inför vår undersökning och våra val av fokusgrupper utgick vi från att vända oss till 

målgrupper av pedagoger som vi visste arbetade aktivt med systematiskt kvalitetsarbete. 

Bryman(2013, s. 455-456) belyser vikten av att deltagarna i en fokusgruppsintervju har en 

viss förkunskap om ämnet för att uppfylla de kriterier som forskaren efterfrågar. Utifrån 

denna förkunskap vände vi oss till respondenter som genomgått en fortbildning i ämnet 

pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Vår förhoppning var att pedagogerna på så sätt 

skulle ha en fördjupad förståelse och förkunskap för vårt valda fokusområde.  Vi var också 

medvetna om att vårt resultat kunde blivit annorlunda om vi genomfört vår studie i ett område 

där fortbildning kring pedagogisk dokumentation saknats eller varit begränsat.  

 

Vi utgick från en kvalitativ metod med intervju i fokusgrupp. Davidsson(2012, s. 64) 

framhåller att en fokusgruppintervju är relevant då metoden ger respondenterna fritt utrymme 

att komma till tals och där diskussionen står i centrum. Detta kan vi relatera till våra 

fokusgruppsamtal då vi uppmärksammade att alla respondenter fick talutrymme och visade ett 

intresse och engagemang för ämnet. Vi tror att resultatet kunde blivit ett annat om vi använt 

oss av enskilda intervjuer där varje enskild pedagog fått egen tid till reflektion. Genom vårt 

val av metod framhåller vi vår upplevelse av att samtalet var avslappnat men ändå engagerat 

och pedagogerna visade stort intresse för vårt valda ämne. Vi tror att det har stor betydelse för 

vår undersökning att tiden för intervjuerna var väl avsatt och att det inte var något yttre som 

störde. Allt detta gjorde att pedagogernas fokus var på samtalet och vårt valda ämne.  

 

Det vi upplevde som en av de stora svårigheterna under intervjuerna var att inte delta aktivt 

och leda in pedagogerna i en diskussion där vi var aktiva deltagare. Bryman(2013, s. 455) 

menar att forskaren bör anta två olika förhållningssätt. Dels att gripa in och lyfta fram 

speciella teman men också att tillåta diskussionen att flyta fritt utan eget tyckande. Författaren 

menar att forskaren bara ska bryta samtalet om det gäller att få in nya frågeställningar. Vår 



 

strävan var att vi skulle hålla oss helt objektiva och inte komma med egna tankar och åsikter, 

detta var dock en av svårigheterna i ett ämne som intresserar oss så mycket. Vi upplevde även 

svårigheten med att urskilja vem av pedagogerna som sa vad när vi började lyssnade på 

inspelningarna.  Tack vare att vi kunde gå tillbaka och lyssna ett flertal gånger och samtidigt 

jämföra med det antecknade materialet blev det tydligare efter hand. Att vi använt oss av 

flertal enheter för transkribering gav dock en marginell hjälp då de alla var jämförbara i sin 

kvalité av det inspelade materialet.   

 

8.6 Didaktiska konsekvenser 

Utifrån resultatet framgår det att pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt och att barnens 

rätt till inflytande i den pedagogiska dokumentationen ses som en självklarhet. Pedagogerna 

beskriver också osäkerheten kring barnens integritet och maktens betydelse när det 

dokumenteras. Vi menar att om pedagogerna ska få ett mer demokratiskt förhållningssätt i 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen krävs ökad fortbildning och ett ökat medvetet 

förhållningssätt.  Barns egen förmåga till att ta ställning till hur barnet blir framställt och för 

vem måste vara fokus i all dokumentation och inte mindre i den pedagogiska. En stor del i 

arbetet måste vara att reflektera över vems behov pedagogerna är ute efter att tillgodose. Vi 

tror inte på att förskolan ska lägga grund för ett osunt mätande av framgång där prestation 

lyfts fram som av pedagoger anses vara framgångsrika till åskådning och blir ett mått på 

barnet, förskolan och pedagogens förmåga till att skapa kvalité. Genom att utbildas i det 

systematiska kvalitetsarbetet och få en fördjupning i pedagogisk dokumentation redan under 

lärarutbildningen tror vi att nyexaminerade förskollärare skulle få ett annat perspektiv på 

barns dokumentation när de sedan kommer ut i arbetslivet. Vi tror också att det är av största 

vikt att alla aktiva pedagoger också får denna utbildning och fördjupning för att kunna 

utvecklas som pedagog. 

Vår uppfattning är att pedagogisk dokumentation är något som de flesta förskolor strävar efter 

att arbeta med men att det finns svårigheter i att skilja på klassisk dokumentation och den 

pedagogiska dokumentationen. Enligt Lenz Tagutchi (2013, s. 13) är det först när vuxna och 

barn tillsammans analyserar och reflekterar över dokumentationen som den blir pedagogisk. 

Vidare skriver författaren att syftet med en pedagogisk dokumentation är att den ska ge 

konsekvenser för det fortsatta lärandet och arbetet och föra utvecklingen vidare. Till skillnad 

mot en klassisk dokumentation där syftet är att fånga ett ögonblick genom observation eller 

fotografi vilket blir ur ett retroperspektiv. Den klassiska dokumentationen visar på vad barnen 

gjort och den pedagogiska dokumentationen syftar till vad de kan göra. En annan aspekt är att 

den pedagogiska dokumentationens arbetsätt fortfarande är förhållande vis nytt till skillnad 

från ett väl inarbetat arbetsätt med klassisk dokumentation.  

 

Vi menar att pedagogerna behöver bli bättre på att framhålla forskning och beprövad 

erfarenhet i dialogen med vårdnadshavare. Genom ett ömsesidigt förtroende kan vi komma 

bort från den utvärderande och många gånger nedvärderande dokumentationen som av gamla 

traditioner och vanor hamnar till allmän beskådning på väggen. Genom kunskap, information 

och tillit till förskolan ökar förtroendet hos vårdnadshavare och ett gemensamt mål där barnets 

bästa kommer i fokus får ligga till grund för en trygg och utvecklande förskola. Vår 

uppfattning är att det är genom att vara en medforskande pedagog som det goda lärandet 

uppstår. Det är i det ömsesidiga mötet där tid och respekt för enskilda barnet som ett 

förtroende och ett lärande blir till. Det är också genom att barnet får möjlighet att vara i fokus 

som pedagogen får möjlighet att utvärdera sin egen kompetens och kvalité på verksamheten 

utifrån det som barnet ger uttryck för. 



 

8.7 Fortsatt forskning - maktperspektivet 

Då vi under arbetets gång flera gånger reflekterat över vårt eget förhållningssätt när det gäller 

dokumentationen är vi rörande överens om att det skulle vara intressant att forska vidare om 

makten vi pedagoger besitter. Vår reflektion är att ord har makt. Formuleringen som görs vid 

en pedagogisk dokumentation gör att pedagogen som dokumenterar ensam får makt över vad 

som sägs och skrivs i dokumentationen. Nya tankar har väckts i arbetet med denna studie som 

gör att vi blivit nyfikna på hur pedagogerna påverkas av den makt som ledning och styrning 

har i det dagliga arbetet med verksamheten. Finns det möjlighet till att bortse från dessa krav 

och välja barnens väg eller är det ett redan givet mönster som ska följas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 Tack 

Vi vill först och främst tacka de pedagoger som har deltagit i våra studier. Utan er hjälp hade 

det aldrig blivit något arbete. Tack också till vår chef Ann-Louise Saarinen som bidragit med 

all kurslitteratur och såklart till våra familjer som fått stå åt sidan de gånger vi stressat som 

mest! Till sist ett stort tack till vår handledare Anita Eriksson för hjälpande vägledning och 

expertis under examensarbetets gång. 

 

Maria & Madelaine  
Göteborg Våren 2015 
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11 Bilaga 1 

 
Hej! 
Vi är två pedagoger som läser lärarutbildningen för pedagogiskt verksamma på Högskolan i 

Borås. Under våren 2015 går vi vår sista termin och kommer då göra vårt examensarbete. Vårt 

syfte med arbetet är att ta del av pedagogers tankar och resonemang kring barns inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen. 
 
För att undersöka detta kommer vi att göra några intervjuer med olika arbetslag. Vi kommer att 

använda oss av fokusgruppsamtal vid tillfället när vi ses. Denna metod skiljer sig lite från den 

traditionella gruppintervjun. Istället för att få raka och tydliga frågor kommer ni istället i 

arbetslaget att få några frågeställningar att diskutera och samtala kring. Vår roll kommer vara lite 

som en samtalsledare. Samtalet kommer även att spelas in för lättare transkribering och analys. 
 
I vår studie tar vi hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Då vi har som avsikt att 

publicera vårt examensarbete innebär det att vi kommer fingera både era namn och arbetsplatser. 

Närvaron är helt frivillig och ni har rätten att avbryta ert deltagande när som helst. Det vi kommer 

diskutera och samtala om kommer endast att användas i vårt examensarbete. 
 

Vi är mycket tacksamma för er medverkan. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor! 
 
Maria Jerräng     Madelaine Holmqvist 
Tele: xxx-xxxxxxx     Tele:xxx-xxxxxxx 
maria.jerrang@xxxxxxx.xxxxx.se 
madelaine.holmkvist@xxxx.xxxxxx.se 
 
Tack på förhand! // Maria & Madeleine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

12 Bilaga 2 

 

En fokusgruppsintervju innebär att vi kommer röra oss vid ett förhållandevis väl avgränsat 

område. Vi kommer att fokusera på vad ni ger för uttryck för olika åsikter kring vårt syfte. 

Vi vill utmana er att tänka ett steg längre och att fritt våga utmana varandra i de 

frågeställningar vi har. Vi är nyfikna på ert synsätt och kommer därför inte att vara styrande 

intervjuare utan vi har därför valt ett fåtal frågeställningar som vi önskar att ni ska diskutera 

och samtala kring. 

 

Vi kommer endast att bryta in om vi märker att vi kommer allt för långt från det valda 

området men ni är samtidigt helt fria att utveckla era svar i sammanhang som ni upplever är 

för er viktiga att samtala om/kring. 

Med hopp om en trevlig och givande stund tillsammans önskar vi er varmt välkomna.  

 

Maria och Madelaine 

 

 

 

Frågeställningar: 

Hur resonerar ni som enskilda pedagoger i ert arbetslag om pedagogisk dokumentation? 

Hur ser ni på barns inflytande i dokumentationsprocessen? 

                  

Hur resonerar ni kring barns integritet i samband med pedagogisk dokumentation? 
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