
Självständigt arbete

Pedagogisk dokumentation i förskolan

Barns delaktighet i reflektionsarbetet genom pedagogisk
dokumentation

Författare: Martina Hallonsten och 
Malin Gunnarsson
Handledare: Maria Olsson
Examinator: Kyriaki Doumas
Termin: ST2014
Ämne: Pedagogik
Nivå: C



1 Abstrakt
Vår  studie  handlar  om hur  delaktiga  barn  är  i  reflektionsarbetet  i  den  pedagogiska
dokumentationen.  Vårt  syfte  är  att  undersöka  hur  några  förskollärare  ger  barnen
möjlighet till delaktighet i reflektionen genom pedagogisk dokumentation samt hur de
tillsammans  skapar  mening och sammanhang  om sin  omvärld  i  reflektionen  genom
pedagogisk dokumentation.  Vi  har  använt  oss  av en  kvalitativ  undersökning där  tre
förskollärare och tre förskolechefer intervjuats. Vi har också använt oss av litteratur för
att få en tydligare bild av vårt forskningsområde som handlar om barns delaktighet och
reflektion. Vi har valt att använda oss av den amerikanske psykologen och teoretikern
Jerome Bruners (2002) två begrepp, intersubjektiva perspektivet och interaktionistiska
perspektivet för att de handlar om hur andra människor tänker och känner. Båda dessa
begrepp kopplar vi samman med det vi undersöker som handlar om barns delaktighet i
pedagogisk dokumentation där barns tankar och reflektioner kan framträda. Vårt resultat
från  våra  informanter  visar  att  det  är  viktigt  att  förskollärarna  bjuder  in  barnen till
samtal och reflektion kring dokumentationerna. Detta kan göras med hjälp av redskap
och  resurser  som exempelvis  lärplatta.  Här  kommer  också  det  sociala  samspelet  in
genom  att  barnen  och  förskolläraren  tillsammans  kan  samtala  och  reflektera  kring
bilder. Detta för att barnens tankar ska framträda och inte den vuxnes tolkningar och här
kommer även meningsskapande in där det barnet säger har en mening. Det behöver
också finnas en stimulerande miljö med utforskningsbart  material  för att  barnen ska
komma vidare  i  eventuella  läroprocesser.  Det  behöver  finnas  en  kulturell  miljö  och
kulturella verktyg så barnen kan komma vidare i sin kunskapsprocess. 

Nyckelord
Delaktighet och reflektion
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2 Inledning

Den uppfattning vi har är att dokumentation och barnobservation har förändrats över
tiden. Alnervik (2013) skriver om detta där hon tar upp om det tidiga 90-talet där Lenz
Taguchi  och  Dahlbergs  började  intressera  sig  för  pedagogisk  dokumentation  då  det
fanns en viss kritisk syn till barnobservationerna som gjordes på barnen i förskolorna.
De ansåg att observationerna gick ut på att bedöma barnens utveckling och lärande. Att
använda  sig  av  pedagogisk  dokumentation  innebär  att  förskolläraren  introducerar
barnen i reflektionen som ingår. Detta kan vara kring bilder och konkreta upplevelser
som barnet varit med i. Även Alnervik (2013) skriver att pedagogisk dokumentation är
en  förutsättning  för  de  svenska  förskolorna  att  kunna  integrera  ett  nytt  utforskande
arbetssätt. Vidare skriver Alnervik (2013) om Lenz Taguchis och Dahlbergs intresse för
dokumentationsarbetet  som bedrevs  på  förskolorna  i  Reggio  Emilia  där  de  besökte
förskolorna i Reggio Emilia och därefter började utveckla en pedagogisk filosofi om
arbetssättet  pedagogisk  dokumentation.  De  intresserade  sig  då  för  en  förändring  i
praktiken där de ville ha in pedagogisk dokumentationsarbetet i den svenska förskolans
verksamhet.  Förskollärarna skulle vara medforskare och medupptäckare för att sedan
tillsammans med barnen ha gemensamma reflektioner  kring olika händelser  de varit
med om. Här ville Lenz Taguchi och Dahlberg belysa ett nytt sätt att se på barnen. De
ville visa på det rika och kompetenta barnet som besitter en nyfikenhet samt lust till att
lära. 

Bjervås  (2011)  skriver  ur  ett  historiskt  perspektiv  om  begreppen  observation  och
dokumentation  där  synen  på  barnen  genomgått  en  förändring  i  förskolan  från  att
observera till  att dokumentera. Observation är även en del i dagens  dokumenterande
men att reflektionen kring det man dokumenterat är det som lyfts fram i dag, när man
talar om pedagogisk dokumentation. Bjervås (2011) skriver vidare att man tidigare såg
observation  som  ett  sätt  att  utvärdera  vad  barn  kan  och  inte  kan  efter  ett  visst
utvecklingsmönster. Bjervås (2011) skriver vidare att i dag ser man observation i en del
av pedagogisk dokumentation som ett  verktyg till  att  försöka förstå  vad som sker i
barnens  läroprocesser,  utan  att  bedöma  och  här  blir  den  gemensamma  reflektionen
oerhört viktig. 

Sheridan, Pramling Samuelsson, (2012) skriver att det läggs mycket resurser på IKT
material  ex,  datorer,  digitalkameror  och  videokameror  och  liknande  tekniska
hjälpmedel.  Dessa  tekniska  hjälpmedel  gör  dokumentationsarbetet  lätthanterligt.  Vi
upplever  att  IKT  är  ett  verktyg  som  idag  blivit  mer  framträdande  men  arbetet
pedagogisk dokumentation.  Lindgren och Sparrman (2013) skriver  också att  det  har
blivit allt vanligare att förskollärarna använder sig av IKT verktyg idag då de är mer
lätthanterliga, mindre och har blivit billigare att införskaffa. På den förskola vi arbetar
på använder vi oss av IKT då det finns möjlighet för barnen att själva använda sig av en
lärplatta som ligger tillgänglig större delen av dagen. Här kan de själva dokumentera
och söka information om olika saker de vill får kunskap om. Det finns en tillåtande
kultur bland förskollärarna där barnen ges tillåtelse att använda lärplattan när de själva
vill.  Därefter  kan  barnen  tillsammans  med en  förskollärare  titta  på  det  som barnen
fotograferat  eller  filmat.  Precis  som  tidigare  fanns  digitalkameran,  men  den  ville
förskollärarna inte gärna låna ut till barnen till deras dokumentationer då den var dyr,
bara fanns en tillgänglig och dels var den svår att hantera för barnen. Förr såg vi mer de
tekniska hjälpmedlen för förskollärarens skull.  Idag ser vi  det som en möjlighet för
barnens lärande att ta hjälp av IKT material. 
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Vår uppfattning är att verktyget pedagogisk dokumentation har fått ett större utrymme i
förskolorna idag. Därför vill vi nu fördjupa oss i ämnet om pedagogisk dokumentation
och vad den kan göra för att synliggöra förskolans verksamhet. Vi vill också undersöka
barnens  möjligheter  att  bli  delaktiga  i  reflektionsarbetet  genom  pedagogisk
dokumentation.  Enligt  Bjervås  (2011)  är  pedagogisk  dokumentation  ett  verktyg  för
förskollärarna  i  sitt  arbete  för  att  utvärdera  förskolans  verksamhet.  Pedagogisk
dokumentation  kan  även  ses  som  ett  verktyg  där  barns  läroprocesser  synliggörs
samtidigt som barnens utveckling följs. Detta kan ske genom bilder på händelser barnen
varit  med  om.  Bjervås  (2011)  skriver  om  reflektionens  betydelse  för  att  en
dokumentation  ska  bli  pedagogisk.  Här  menar  hon att  det  måste  ske  en  gemensam
reflektion kring ett innehåll om ett visst ämne. Vi tänker om kvalitén i den pedagogiska
dokumentationen ska bli  så god som möjligt  är det av stor vikt att förskollärarna är
närvarande i reflektionsarbetet med barnen och har ett förhållningssätt där man har en
tro på barnet som en kompetent människa. Vi vill undersöka hur pass delaktiga barnen
är i reflektionsarbetet i pedagogisk dokumentation. Därför har vi valt att använda oss av
följande syfte och frågeställningar:

2.1  Syfte och Frågeställningar

Vårt syfte är att undersöka hur några förskollärare ger barnen möjlighet till delaktighet i
reflektionen genom pedagogisk dokumentation samt hur de tillsammans skapar mening
och sammanhang om sin omvärld i reflektionen genom pedagogisk dokumentation.

 Hur ger förskolläraren barnen möjligheter till delaktighet i reflektionen genom
pedagogisk dokumentation?

 På  vilket  sätt  förskollärare  och  barnen  tillsammans  skapar  mening  och
sammanhang i reflektionen genom pedagogisk dokumentation
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3 Litteraturgenomgång

3.1 Förskollärarens verktyg

Vår studie handlar om barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. Vi vill
undersöka  vad  förskolläraren  kan  göra  för  barns  lärande  och  deltagande  i  den
pedagogiska dokumentationen som sker i förskolan. Detta belyser även Bjervås (2011)
som skriver att detta är ett verktyg för att veta hur man ska komma vidare med det
pedagogiska arbetet med barnen. Våra tankar kring detta är att förskolläraren inte tolkar
åt barnen utan att förskolläraren ser barnen som en tillgång som själva besitter mycket
kunskap. Här uppmärksammar vi att den gemensamma reflektionen kan vara en viktig
del  till  att  göra  barnen  delaktiga  så  deras  kunskaper  framträder  för  dem själva.  Vi
funderar över förskollärarens roll i den pedagogiska dokumentationen för att barnen ska
komma vidare i sina egna tolkningar och inte den vuxnas tolkningar. Detta kan vara ett
dilemma om förskolläraren vill för mycket i sin planering i exempelvis ett projekt. 

Dahlberg,  Moss  och  Pence  (2013)  skriver  att  förskolläraren  behöver  ta  tillvara  på
barnens hypoteser här kanske förskolläraren sitter inne med det rätta svaret i det som
dokumenteras.  Förskolläraren  behöver  hela  tiden  vara  reflekterande  över  sitt  arbete
tillsammans med barnen och ställa frågor till sig själv för att utmana barnen vidare i sitt
symbolskapande och experimenterande. Förslag på frågor som förskolläraren behöver
tänka kring kan vara exempelvis, vilket engagerar barnen mest? Vilka hypoteser finns
hos barnen? Hur kan vi utmana dessa vidare? Hur kan arbetet tänkas fortskrida?

3.2 Reflektion och delaktighet

Det har under det senaste året blivit aktuellt med pedagogisk dokumentation i förskolan
(Elfström  2013).  I  och  med  den  reviderade  läroplanen  Lpfö98 [rev2010]  har  det
tillkommit ett stycke som skriver på ett tydligt sätt att förskolläraren har ett ansvar att se
till att uppföljning och utvärdering av verksamheten sker kontinuerligt (Alnervik 2013).
Även Lindgren och Sparrman (2003) belyser i sin artikel vikten av att dokumentation
har fått ett större utrymme när vi pratar om arbetsmetoder i förskolan. Vidare skriver
Lindgren och Sparrman (2003) att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som skapar
möjlighet till reflektion för både förskollärare och barn för att se hur dessa förhåller sig i
olika situationer. 

Alnervik (2013) skriver att förskolläraren behöver vara en närvarande lyssnare och ge
barnen tid för samtal där deras tankar kan komma till uttryck ytterligare. Precis som
Alnervik  (2013)  skriver  Bjervås  (2011)  att  pedagogisk  dokumentation  är  ett  viktigt
redskap för att vidga barns förmågor och möjligheter och få dem att framträda. Barnens
förmågor  och tankar  är  något  som visar  sig  ytterligare genom gemensam reflektion
kring dokumentationer.  Här  kan det  komma fram ytterligare färdigheter  som barnen
sitter inne med. När barnen får tillgång till återkoppling av dokumentationer blir det
möjligt  för barnen att  reflektera över sitt  eget lärande (Bjervås 2011). Vidare menar
författaren att det barnet säger har en mening och förskolläraren bör ta det barnen säger
på allvar. En tolkning vi gör här är för att barnen ska komma vidare i sina läroprocesser
behöver  det  finnas  goda förutsättningar  exempel  tid  för  reflektion  och att  det  finns
närvarande förskollärare. Genom samarbete och kommunikation kan barnen nå fram till
en djupare förståelse där de kan föra fram sina egna åsikter och därefter få respons
genom andras synpunkter. Här behöver barnet och den vuxne inte dela samma åsikter.
Bruner (2002) skriver att den vuxne vill framhäva att barnet genom diskussioner kan
komma fram till ”meningsfulla ståndpunkter” där barnet genom reflektion kan ”tänka
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över  sitt  eget  tänkande”.  Enligt  ovanstående  argument  tolkar  vi  att  förskolläraren
behöver ge barnen tid till att själva komma fram med olika lösningar. Det kan vara lätt
som  förskollärare  att  lägga  orden  i  munnen  på  barnen  ibland.  Här  behöver
förskolläraren ta ett steg tillbaka och ge barnen tid för eget reflekterande. 

Förskolläraren kan ibland behöva ge tillbaka samma fråga eller  dokumentation flera
gånger  eftersom barnet  behöver  upprepning av händelser  som barnet  varit  med om.
Bjervås (2011) tar  upp om det  som Buldu (2010) skriver om, att  förskolläraren gör
barnen  delaktiga  i  den  pedagogiska  dokumentationen  då  barnen  ger  varandra
återkoppling och även kan rätta varandra. Vidare skriver författaren genom att barnen
tillsammans reflekterar över dokumentationerna inbjuder det i sin tur till samtal mellan
barnen för att de ska komma vidare i sina lärprocesser. Lindgren och Sparrman (2003)
skriver om hur barnen tar del av varandras kommentarer när de exempelvis är  i ett
projektarbete som genomförs. Här skriver författarna om att i dagens förskola handlar
det en hel del om att bli betraktad eller att vara den som betraktar i förhållande till andra
barn.   Bjervås  (2011)  skriver  om  pedagogisk  dokumentation  som  en  viktig  del  i
förskolans verksamhet där ständiga reflektioner förs mellan barn och förskollärare för
att dokumentationen ska bli en pedagogisk dokumentation. Alnervik (2013)  skriver att
lärandet är något som sker i en kontext där verksamheten dokumenteras och inte bara
det enskilda barnet. Vidare skriver Alnervik (2013) att observationsdelen av pedagogisk
dokumentation kan tolkas  som bedömning av  det  enskilda barnet  där  förskolläraren
tittar  på  barns  lärarstrategier  och  förändrat  kunnande. Enligt  ovanstående  argument
tolkar vi det som att det kan finnas en risk att det enskilda barnet blir bedömt och inte
verksamhet  i  förskolan.   Lindgren  och  Sparrman  (2003)  skriver  om  olika
dokumentationstekniker som förskoleläraren kan använda sig av, exempelvis att skriva
ner anteckningar över det barnen säger, ta vara på fotografier, anteckningar och filmer.
Vidare  skriver  Lindgren  och  Sparrman  (2003)  att  detta  kan  användas  som  en
utgångspunkt för att få barnen att komma igång med sitt reflektionsarbete. I Bjervås
(2011)   studie  refererar  hon  till  Dahlberg  m.fl.  (2013)   som belyser  när  det  gäller
pedagogisk dokumentation innebär det innehåll och process. Med innehållet menar hon
material som talar om vad barnen säger eller gör och här visar sig också förskollärarens
förhållningssätt  till  barnens  arbete.  Bjervås  (2011)  menar  precis  som Lindgren  och
Sparrman (2003) att material kan samlas in på olika vis tillexempel genom egenhändigt
skrivna  anteckningar,  filmer,  barnens  teckningar  och  bandupptagningar.  När  det
kommer till processen tar Bjervås (2011) upp om det som Dahlberg m.fl. (2013) skriver
om att materialet behöver bli sett av andra kollegor, barn eller föräldrar och här är det en
förutsättning att reflektioner över dokumentationerna görs för att dokumentationen ska
bli pedagogisk. Här tänker vi på hur viktigt det är att förskollärarna tar sig tiden att
reflektera kring dokumentationerna.  Gör förskollärarna detta kontinuerligt så blir det
också ett systematiskt arbete där förskollärarna har något att visa att de verkligen gör det
de ska göra.  Här drar vi  paralleller  med det  som Skolverket  (2013) skriver,  där det
handlar om att hela tiden systematiskt kvalitetssäkra förskolans verksamhet. 

För  att  få  kunskap  om  förskolans  kvalité  behöver  man  använda  sig  av  analys,
utvärdering och åtgärd för utveckling där man ser hur verksamheten även kan bidra till
varje barns enskilda lärande (Skolverket 2013). Vår tolkning av analys och utvärdering
är att detta behövs för att förskolläraren ska kunna komma vidare i ett utvecklingsarbete
i verksamheten. När det gäller åtgärd för utveckling gör vi en tolkning av att det som
förskolläraren fått fram i analys och utvärdering blir avgörande för hur förskolläraren
väljer  att  gå  vidare i  arbetet  med barnen i  verksamheten.  Vidare skriver  Skolverket
(2013) att det även handlar om organisation och innehåll. För att detta ska bli möjligt
behöver man använda sig av pedagogisk dokumentation där observation, dokumentation
och  reflektion  ingår.  Här  tänker  vi  att  organisationen  har  en  betydelse  för  hur
förskollärarna  ska  kunna  ges  förutsättningar  för  att  arbetet  med  pedagogisk
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dokumentation där barns tankar kan framträda. Genom den gemensamma reflektionen
ger  förskolläraren  barnen  möjlighet  till  delaktighet.  Finns  inte  förutsättningarna  att
reflektera med barnen i mindre grupper så tolkar vi det som att det kan vara svårt att
göra barnen delaktiga i sina egna läroprocesser. Detta kan vara när det saknas kollegor i
arbetslagen eller när organisationen har bestämt att dra ner på vikarie eller att det inte
går att få tag på vikarie. Konsekvenserna av detta kan bli att förskollärarna inte kan
jobba med reflektionen i den utsträckning som de är ålagda. 

3.3 Förskollärarens barnsyn och förhållningssätt

Lenz  Taguchi  (2009)  skriver  att  det  är  genom  ständiga  reflektioner  kring
dokumentationer  mellan  förskollärare  som  förskollärarens  egen  barnsyn  framträder.
Detta  tolkar  vi  som  att  det  är  förskollärarens  barnsyn  och  förhållningssätt  som
återkommer i det sätt man väljer att arbeta, hur förskollärarna dokumenterar och hur de
väljer att ordna miljön. Lenz Taguchi (2009) skriver vidare att barnsynen är något som
har förändrats under tid då man tidigare såg barn som småväxta vuxna. Den tolkning vi
gör  här  är  att  beroende  av  vilket  förhållningssätt  till  barnen  och  vilken  barnsyn
förskolläraren väljer, blir avgörande hur barns tankar och egna funderingar får möjlighet
att framträda i den pedagogiska dokumentationen. Barn sågs tidigare som inkapabla och
ofärdiga  vuxna  till  att  idag  ses  som  kompetenta  individer  (Johansson  &  Pramling
Samuelsson 2003). Ser förskollärarna ” barnet som natur” innebär det att det finns en
tro på barnet och dess kunskap. Här gäller det att ge barnet utrymme för att uttrycka sig
i den fria leken och i sitt skapande. Förskolan kan föra in kunskapen i en kontext i
exempelvis ett tema (Lenz Taguchi 2009).  Johansson & Pramling Samuelsson (2003)
skriver att det kan vara mindre bra med att se barnet som en naturlig individ. Författarna
skriver att intar förskollärarna detta sätt att se på barnen är det lätt att vi bara vill se ett
färdigt  resultat  och  då  är  det  lätt  att  missa  och  upptäcka  kompetenser  som barnen
besitter.  Vidare skriver Johansson & Pramling Samuelsson (2003)  att  förskolläraren
behöver utmana och låta barnet själv utforska för att barnets kunskaper ska framträda.
Enligt vår tolkning kan det vara betydelsefullt att förskolläraren har en barnsyn där man
har  en  tro  på  att  barnet  kan  saker.  Vi  kan  se  samband  med  den  pedagogiska
dokumentationen där barnen får möjlighet att reflektera och komma med egna lösningar
hur de vill gå vidare med sina tankar. 

3.4 Miljö och material

Vi upplever att  det  behöver  finnas en föränderlig miljö i  förskolans verksamhet  där
materialet lockar barnen till att vilja utforska. Finns inget material tillgängligt tolkar vi
det som att barnen har svårt att komma vidare i sina läroprocesser. För att synliggöra
verksamheten skriver Skolverket, Allmänna råd med kommentarer för förskolan (2013)
att förskolans miljö behöver vara både utvecklande och lärande där den visar vilken
utveckling det finns möjlighet till. Det är viktigt att miljön är både stimulerande och
mångsidig där olika aktiviteter erbjuds till att skapa och utforska i. Miljön behöver visa
vilka  möten  som är  tänkbara  och vara  inbjudande som visar  vad som förväntas  av
barnen. Vidare skriver skolverket (2013) för att stödja barnen i deras utveckling och i
deras lärande är det viktigt att se över vilket material som erbjuds till  barnen. Detta
material behöver även finnas tillgängligt så barnen kan använda det i sitt utforskande.
Lenz Taguchi (2009) pratar om vår miljö och verksamhet och vad den säger oss. Hon
menar att det är viktigt att rummet talar om vad vi vill att ett barn ska vara.  Enligt
ovanstående grund gör  vi  en tolkning att  finns ingen stimulerande eller  utforskande
miljö finns det inget att dokumentera vilket vidare gör det svårt att få något att reflektera
kring. Bjervås (2011) skriver att förskolläraren behöver organisera sin miljö för att ge
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barnen  ytterligare  utmaningar.  Här  behöver  det  finnas  stimulerande  och  tillgängligt
material för att barnen ska få möjlighet att bli självgående i sin miljö. 

3.5 Barn som being och becoming

Här  är  det  barnet  som  står  i  fokus.  Vad  kännetecknar  då  ett  barn?  Enligt
barnkonventionen  är  ett  barn  någon  som  är  under  18  år.  Vidare  skriver
barnkonventionen att det är barnets bästa som bör komma i första hand. Halldén (2007)
skriver om ett paradigm där man kom att se på barnen på ett helt nytt sätt. Detta bidrog
också till nya sätt att forska kring barn. I början av 80-talet fram till 90-talet såg man
barnet  som  being-  varande  där  man  inte  betraktade  barndomen  enbart  som  en
transportsträcka fram till vuxenlivet. Här såg man barnet som en aktör med rättigheter
och sociala förmågor. Vidare skriver Halldén (2007) att ett annat perspektiv av att se
barn som being var att lyssna på barnet och dess uttalanden och att det barnet sa hade en
mening. Man såg det kompetenta barnet.

Varför gör förskolläraren då pedagogisk dokumentation och för vem? Barn är inte små
vuxna.  Barn  ser  kanske  andra  saker  än  just  den  läroprocess  som vi  vill  visa  med
pedagogisk dokumentation. Alla människor är olika och även små barn har i tidig ålder
skaffat sig intressen och erfarenheter. Vi måste ställa oss frågan om barnen förstår den
läroprocess vi vill tydliggöra i den pedagogiska dokumentationen. Vi tänker också att
det  kan vara så styrt  av förskolläraren att  de kanske får de svar vi  förutsätter.  Men
egentligen grundar sig vårt forskningsintresse på graden av barnens delaktighet i sina
egna läroprocesser.  Förskolläraren vill  se barn som människor som redan besitter en
mängd kompetenser. Ett barn har skaffat sig erfarenheter som byggs på och omprövas
hela tiden. När det gäller själva inlärningsprocessen kan vi fråga oss hur mycket barnet
ska vara med och styra. Här kan det uppstå problem om ex ett litet barn har svårt att
hålla den röda tråden i en inlärningssituation som dokumenteras. Vi behöver fundera på
hur vi gör för att hålla barnet på ”spåret” utan att vi förskollärare lägger oss i alltför
mycket.  Vad är  det  som talar  för  att  det  inte  är  förskolläraren  som styr?  Ett  annat
problem som kan förekomma när vi vill synliggöra barnens läroprocesser är bristen på
verktyg, såsom teknisk utrustning, programvara och utbildning i dessa. Här finns också
en stor rädsla bland en del personal. Vi, samhället, har förväntningar på människor som
går in i ”vuxenvärlden”. De måste ha fått med sig erfarenheter på vägen. Normer och
värderingar som påminner om de vi själva har, men de måste också utveckla samvete,
sympati  och  i  förlängningen  empati  för  att  kunna  delta  i  samspelet  med  andra
människor. Detta är en process som pågår hela livet.

Halldén (2007) skriver att enligt synsättet becoming- blivande såg man tidigare barnet
som omoget där barnet inte hade den sociala förmågan. Utifrån detta synsätt sågs de
vuxna  däremot  som  mer  mogna  och  sociala.  Här  finns  en  uppfattning  av  att
distinktionen av being och becoming ser barnet som ofullkomligt och den vuxne som
färdig. Halldén (2007) skriver också att i dagens samhälle händer det mycket hela tiden
vilket gör att det även är föränderligt för den vuxne där det finns ett livslångt lärande där
ständiga  förändringar  sker.  Hallden  (2007)  skriver  att  båda  synsätten  being  och
becoming har närmat sig varandra. Även barnen kan ses som becoming då vi alla lär oss
nya saker hela tiden och är under förändring. Prout (2005) skriver att skillnaden mellan
barn och vuxna har försvagats.   Halldén (2007) skriver  också att  i  dagens samhälle
händer det mycket hela tiden vilket gör att det även är föränderligt för den vuxne där det
finns  ett  livslångt  lärande  där  ständiga  förändringar  sker.  Båda synsätten  being och
becoming har närmat sig varandra. Även barnen kan ses som becoming då vi alla lär oss
nya saker hela tiden och är under förändring. Prout (2005) skriver att skillnaden mellan
barn  och vuxna har  försvagats.  Här  tolkar  vi det  som att  dagens  småbarnsföräldrar
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uppfostrar barnen som vuxna, där barnen i princip har samma rättigheter som vuxna. Vi
menar att en del föräldrar idag har svårt att sätta gränser och barnen kan inte sätta sina
egna gränser. Detta tolkar vi som att ett litet barn behöver ett identifikationsobjekt där
någon talar om vad som är rätt eller fel och farligt eller ofarligt.   

3.6 Tecken  på  barns  lärande  i  arbetet  med  pedagogisk
dokumentation

 Alnervik (2013)har forskat kring vad pedagogisk dokumentation som ett verktyg kan
göra för barns lärande i förskolans praktik. Den metod som Alnervik (2013) valde var
att hon tog hjälp av att själv vara koordinator över ett större projekt där flera förskolor
som länge arbetat med pedagogisk dokumentation var utvalda att delta. Här studerades
och analyserades det empiriska materialet  som bestod av egna observationer då hon
besökte de olika förskolorna. I materialet ingick också intervjuer med förskollärarna och
samtal  som  transkriberats  ner.   Alnervik  (2013)  fick  fram  tre  resultat  i  sin
forskningsstudie.  I  första  resultatet  fick  hon  fram  att  förskollärarnas  förändrade
arbetssätt  kring pedagogisk dokumentation inte  bara handlade om att  tala och tänka
förändring utan det är de konkreta handlingarna i praktiken som blir avgörande för att
ett förändringsarbete kan ske. Det andra resultatet utspelar sig i arbetet med pedagogisk
dokumentation  där  Alnervik  (2013)   fick  fram  att  det  behövs  både  filosofiska
diskussioner  mellan  förskollärarna  och  praktiskt  arbete.  I  tredje  resultatet  framkom
vikten  av  att  på  enhetsnivå  organisera  olika  nätverksträffar  där  pedagogiska
diskussioner mellan förskollärarna på de olika förskolorna kan leda till  ett  förändrat
kunnande i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Elfström  (2013)  har  gjort  en  liknande  studie  där  hon  forskat  kring  hur  barns
läroprocesser  kan  komma till  uttryck  i  dokumentationen  och  vilka  tankar  om barn,
lärande och kunskap som framträder? Elfström (2013) använde sig av en pilotstudie där
hon följde ett arbetslag och tjugoen femåringar på en förskola. Arbetslaget bestod av tre
förskollärare. Elfström (2013) följde förskollärarnas arbete i barngruppen kring arbetet
med  den  pedagogiska  dokumentationen.  Elfström  (2013)  var  också  delaktig  i  alla
planeringsmöten och reflektionsmöten som arbetslaget hade tillsammans. Det resultat
hon kom fram till var att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som kan bidra till att
barnen  kommer  vidare  i  sina  läroprocesser.  Detta  gör  barnen  genom att  barnen  får
reflektera tillsammans med förskollärare och andra barn. 

3.7 Barns delaktighet i reflektionen

Bjervås (2011) har gjort en förskolepedagogisk studie kring hur barnen involveras och
görs delaktiga i själva reflektionsarbetet som är en del av pedagogisk dokumentation.
Bjervås (2011) metoder bestod av att hon först valde ut två förskolor som skulle ingå i
hennes studie under ett år då tiden delades upp på en termin på varje förskola.  Båda
förskolorna  arbetade  med  pedagogisk  dokumentation.  Bjervås  (2011)  valde  sitt
forskningsfokus  på  själva  reflektionstillfällena  då  hon  agerade  som  observatör  och
spelade in alla samtal under varje planeringstillfälle. De resultat som hon fick fram i sin
forskningsstudie var att verktyget pedagogisk dokumentation bidrog till att ge barnen
hjälp och möjligheter till att kunna synliggöra sina egna kompetenser och läroprocesser.
Bjervås (2011) skriver vidare att pedagogisk dokumentation också är ett verktyg som
bidrar  till  att  barnen  kan öka  och  utveckla  sina  kompetenser  genom att  barnen  får
möjlighet till reflektion.

Hamerslag (2013) har genomfört en liknande studie som också handlar om reflektion
där  hon  undersöker  hur  barnen  i  förskolan  görs  delaktiga  i  projektarbete  samt  hur
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arbetet  fortskrider  med  hjälp  av  reflektionsprocessen  i  verktyget  pedagogisk
dokumentation. Den metod hon använde i sin studie var att hon följde en barngrupp och
tre pedagoger som bedrev projektarbete i förskolan. Hamerslag (2013) upptäcker under
arbetet  med förskollärarna och barnen som medverkar i  hennes studie,  vikten av att
barnen  får  tillgång  och  möjligheter  till  återkoppling  och  reflektion  kring  bilder  på
aktiviteter de varit med om. De resultat som Hamerslag (2013) kom fram till i sin studie
var att reflektionsprocessen i den pedagogiska dokumentationen är som en resurs för
barnens  meningsskapande.  Hamerslag  (2013)  använde  sig  tillsammans  med
förskollärarna av att filma och ljudinspela barnen för att ha möjlighet till att gå tillbaka
och  få  vetskap  om  barnens  läroprocesser  under  projektets  gång.  Sedan  gav
förskolläraren tillbaka bilder och film till barnen kring aktiviteter och händelser som de
varit  med  om i  projektet.  Det  resultat  som Hamerslag  (2013)  fick  fram var  att  de
återkommande  reflektionerna  mellan  förskolläraren  och  barnen  men  också  att  ge
tillbaka material till barnen så som dokumentationer med bilder, är viktig för att barnen
ska få möjlighet att bli delaktiga i reflektionsarbetet som sker i ett projektarbete.

Lenz Taguchi (2000) har forskat kring hur ett Reggio Emilia inspirerat arbetsrätt med
den pedagogiska dokumentationen och reflektionsarbetet  som fokus kan göra för ett
kontinuerligt förändringsarbete i förskolans praktik när det gäller barns lärande. Lenz
Taguchi  (2000)  metod  bestod  i  att  hon  tog  hjälp  av  en  förskola  där  hon  också
observerade det pedagogiska arbetet som förskollärarna bedrev och förde intervjuer och
reflektionssamtal  kring  deras  arbete  med  pedagogisk  dokumentation  med  dem.
Anledningen till att hon ville ha med förskollärarna i sin studie var att kunna undersöka
hur de reflekterade över dokumentationerna och hur deltagande barnen fick möjlighet
att vara i reflektionsarbetet.  Lenz Taguchi (2000) följde den pågående verksamheten
under en termin och observerade förskollärarna i sitt pågående projektarbete. Resultatet
hon fick fram i sin studie var att om man som förskollärare ska kunna få möjlighet till
en djupare förståelse för barns tankar och deras intressen där lärande kan komma till
fördel görs detta genom den pedagogisk dokumentation. Vidare skriver Lenz Taguchi
(2000) att förskollärarna behöver förbereda stimulerande lärandemiljöer med utmanande
aktiviteter men även att förskollärarna behöver ställa utmanade frågor till barnen som
exempelvis,  vad  de  gör  på  bilderna  och  hur  barnen  tänkte.  Den  gemensamma
reflektionen  är  också  viktig  för  att  barnen  ska  ha  möjlighet  att  komma  vidare  i
eventuella  läroprocesser.  Reflektionen  sker  kring  bilder,  teckningar  och
dokumentationer som också kan utvecklas vidare med nya reflektioner och tankar hos
barnen och förskollärarna. I reflektionsarbetet med den pedagogiska dokumentationen
kan förskollärarna upptäcka ett förändrat kunnande i barnens eventuella läroprocesser.

4 Teorianknytning

För att studiens resultat har vi valt att använda oss av Bruner (2002) teorier som bygger
på kulturpsykologi och kognitiv teori och handlar om människans meningsbildning och
medvetande. Dessa teorier fokuserar på barns styrkor och hur ett lärande kan utvecklas.
Ordet kultur är ett genomgående begrepp i Bruners (2002) teorier. Enligt Bruner (2002)
betyder  kultur  en  uppsättning  etablerade  och  stabila  handlingar,  värderingar,
trosuppfattningar  och  omdömen.  Bruner  (2002)  beskriver  också  kulturen  som  en
verktygslåda som han menar består av utforskande procedurer och tekniker för att ha
möjlighet att hantera och förstå världen. Enligt Bruner (2002) handlar den utforskade
proceduren också om hur man som människa använder sitt medvetande som har central
betydelse för en tolkande gemenskap och gör kulturen demokratiskt bevarande. I vår
studie har vi valt att använda oss av två perspektiv som Bruner (2002)  beskriver i sin
bok Kulturens väv.  Dessa är det intersubjektiva perspektivet och det interationistiska
perspektivet  som  båda  innefattar  interaktion  mellan  barn  och  vuxen  där  man  lär
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tillsammans och där den vuxna är nyfiken att förstå hur barnet tänker, därför har vi valt
att använda oss av båda dessa perspektiv som är relevanta i vår studie. 

4.1 Meningsbildning

Vårt undersökningsområde handlar om hur förskollärare kan ge barnen möjlighet till
medverkande i reflektionen genom verktyget pedagogisk dokumentation. Detta handlar
också  om hur  man  tillsammans  skapar  meningsbildning.  Bruner  (2002)  skriver  om
begreppet meningsbildning att det står för hur man skapar sammanhang mellan möten
med världen och får ett kulturellt utbyte. Vidare menar Bruner (2002) att ett kulturellt
utbyte kan ske i en kontext där barn och vuxna delger varandra kunskap och lär av
varandras erfarenheter. Bruner (2002) skriver vidare att kunskap och kommunikation är
beroende av varandra och att det är kulturen som förser människorna med verktyg för
att komma vidare i sina läroprocesser. När det gäller utbildning handlar det också om att
det är viktigt att öka barnets förmågor till meningsbildning, vilket Bruner (2002) menar
handlar om att barnet måste få en förståelse och får en medvetenhet över sina tankars
betydelse. En tolkning vi gör här är att förskolläraren behöver vägleda barnen till att
själva reflektera över sina egna tankar som uppkommer i en kontext. Det handlar om att
förskolläraren ska få barnen att känna att det de säger är meningsfullt.

4.2 Det intersubjektiva perspektivet

Vi har valt att använda oss av detta perspektiv eftersom vårt forskningsintresse syftar till
hur barns delaktighet i reflektionen av pedagogisk dokumentation kommer till fördel.
Bruner (2002) skriver att det intersubjektiva perspektivet handlar om hur människan
förstår  andra människors  medvetande vilket  innebär  att  man lär  sig tolka hur andra
människor känner och tänker. Vidare skriver Bruner (2002) att det inte enbart är det
talande språket som har betydelse för att förstå andra människor. Bruner (2002) menar
att detta kan ske genom andra medel som exempelvis gester, mimik och kroppsspråk. I
detta  perspektiv  menar  Bruner  (2002)  att  här  tar  man  hänsyn  och tillvara  på  barns
perspektiv i  en läroprocess.  För att  låta  barnen få  vara delaktiga i  den pedagogiska
dokumentationen  krävs  att  förskolläraren  försöker  inta  ett  barns  perspektiv  och  är
intresserad av vad barnen tänker. Enligt detta perspektiv blir förskollärarens uppgift att
hjälpa barnen genom interaktion mellan den vuxne och barnet att nå fram till en djupare
förståelse  av  sin  läroprocess.  Bruner  (2002)   skriver  vidare  att  detta  perspektiv  är
barncentrerat och bygger på ömsesidighet då han menar att det är ett synsätt som inte
nedvärderar  barnets  medvetenhet.  Här  belyser  författaren  att  den  gemensamma
reflektionen är viktig då barnets tankar är lika viktiga som den vuxnes och att man här
kan lära av varandra. Det handlar om att låta båda parter får sätta sig in i varandras olika
synsätt. Här ser Bruner (2002) inte barnet som okunnig eller ett tomt kärl utan han ser
barnet som mycket kompetent. Vidare skriver Bruner (2002) att barnet precis som den
vuxne kan tänka över sina egna tankar och uppfattningar. Detta sker i reflektion med
andra människor.

4.3 Det interaktionistiska perspektivet

Vår forskningsstudie handlar om hur barnen görs delaktiga i själva reflektionen som
ingår  i  pedagogisk  dokumentation.  Bruner  (2002)  skriver  att  det  Interaktionistiska
perspektivet handlar om interaktion och mänskligt utbyte emellan förskolläraren och
barnet, därför har vi valt att använda oss utav detta perspektiv. Bruner (2002) skriver att
det handlar om att förskolläraren inte alltid behöver vara av kött och blod utan kan även
ske genom interaktion mellan barnet och en dator där det väsentliga här är att när barnet

12



interagera med andra lär det sig vad kulturen står för och vad den handlar om, men
också hur kulturen ser på världen. Vi tolkar att vårt syfte med vår studie hör i hop med
synen på det intreraktionistiska perspektivet eftersom vårt syfte handlar om att skapa en
bild  av  hur  ett  arbete  i  förskolan  med  verktyget  pedagogisk  dokumentation  kan
synliggöra verksamheten samt hur förskolläraren med hjälp av detta verktyg kan göra
barnen delaktiga i sina egna kunskapsprocesser. Detta kopplar vi ihop med det Bruner
(2002)  skriver  att  inom den  interaktionistiska  teorin  är  man  intresserad  av  att  som
förskollärare få veta hur barnen tänker kring saker och ting. En tolkning vi gör här är att
det finns en likhet mellan vårt forskningsintresse och det interaktionistiska perspektivet
då  förskolläraren  kan  använda  sig  av  verktyget  pedagogisk  dokumentation  för  att
försöka  få  reda  på  hur  barnen  tänker  genom  att  låta  dem  vara  delaktiga  i  själva
reflektionen. Bruner (2002) skriver vidare att det interaktionistiska perspektivet även
handlar om hur lärandet byggs upp. Det måste finnas en interaktion mellan barn och den
vuxne för att det ska kunna ske ett utbyte i färdighet och kunskap. 
 
4.4 Kulturella verktyg

 Bruner (2002) belyser vikten av att bevara kulturen och därför har han valt att ta del av
de kulturella verktygen som är förhållningssätt. Vi tolkar också att kulturella verktyg
kan vara traditioner, normer, barnsyn, det talande språket men även kroppsspråk, gester
och mimik. Bruner (2002) skriver vidare att man måste värna om människors talanger
och kunskaper samt ge dem redskap för att bevara och kunna dela med sig av dessa.
Bruner (2002) skriver vidare om vikten av att ta hänsyn till den potential som finns i
kulturens  verktygslåda  som  barnen  kan  få  tillgång  till  ibland.  Här  kan  man  som
förskollärare behöva tillgodose barnen med verktyg för att kunna utforska och söka nya
kunskaper om världen. Ett sådant verktyg tolkar vi kan vara att barnen får ta del av
verktyget pedagogisk dokumentation. Det ger också barnen möjlighet till att kunna delta
och vara delaktiga i den gemensamma reflektionen antingen barnen emellan eller vuxen
och  barn  där  pedagogisk  dokumentation  kan  bli  ett  kulturellt  verktyg  både  för
förskolläraren  och  barnen  i  förskolan.  Här  kan  både  barn  och  förskolläraren  få
kännedom om vart de är på väg att vilja lära sig mera om samt att barnen med hjälp av
verktyget pedagogisk dokumentation få vetskap om sitt eget lärande. Ett annat kulturellt
verktyg kan vara hur miljön i förskolan är uppbyggd. Bruner (2002) menar att det i
barnens värld behöver finnas möjlighet till aktiviteter där barnens också kan interagera
och samspela med varandra och att förskolläraren är lyhörd inför barnens intresse och
vad de har för erfarenheter med sig. 

4.5 Utbildningskultur

Vi  har  valt  att  använda  oss  av  begreppet  utbildningskultur  eftersom  vårt
forskningsintresse handlar om hur delaktiga barnen är i själva reflektionen som ingår i
verktyget  pedagogisk  dokumentation.  Bruner  (2002)  skriver  att  utbildningskultur
handlar om att människor gemensamt utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra.
Detta kan ske när barnen får möjlighet att  interagera och reflektera tillsammans i en
gruppaktivitet.  Bruner  (2002)  menar  vidare  att  förskolläraren  måste  ta  hänsyn  till
barnens olika förutsättningar och olikheter som kan vara genetiska anlag och talanger.
Det  är  också  av  stor  vikt  att  förskolläraren  kan  hjälpa  barnen  till  att  gemensamt
upptäcka ett utbyte av varandras olika egenskaper. Här har man som förskollärare en ny
funktion att fylla när det handlar om att bygga upp kulturer i förskolan som kan fungera
som ömsesidig lärogemenskap där barnen ges möjligheter att tillsammans lösa problem.
Detta  menar  Bruner  (2002)   innebär  att  man  som förskollärare  behöver  ge  barnen
möjlighet att höja deras egen medvetenhet i vad de gör och varför de gör det. Här kan vi
se ett samband med vårt forskningsintresse om att skapa en bild av hur förskolläraren
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med  hjälp  av  verktyget  pedagogisk  dokumentation  kan  få  barnen  delaktiga  i  sina
läroprocesser. 

4.6 Kulturell miljö

Det finns vissa rättigheter som barn har och det är att få tillgång till symboliska system
och  IKT  som  kulturen  bestämmer  över.  Detta  kan  vara  teknisk  utrustning  som
exempelvis  lärplatta,  storbilds-tv,  dator  och  filmkamera.  En  stimulerande  miljö  kan
spela en viktig roll för att barnen ska kunna utvecklas och växa. Det behöver finnas en
miljö som erbjuder olika möjligheter (Bruner 2002). En tolkning vi gör här är att det
måste  finnas en stimulerande miljö för  barnen att  vistas  i  där verktyget  pedagogisk
dokumentation ska kunna fortskrida  och där  det  finns  möjligheter  till  att  förändra  i
verksamheten med hjälp av detta verktyg. Förskolläraren måste se till att det hela tiden
sker förändringar i miljön och tillföra ny näring i material och redskap för att barnen ska
få möjlighet att komma vidare i sina kunskapsprocesser. Det handlar även om att det ska
råda en kultur i förskolan där barnen är självgående i miljön. Precis som Bruner (2002)
skriver att barnen själva invigs i olika aktiviteter och på så sätt får en bra självkänsla.
Vidare menar författaren att omgivningen behöver vara lyhörd för barns utforskande.
Vår  tolkning  är  att  miljön  spelar  en  stor  roll  för  barns  delaktighet  i  pedagogisk
dokumentation.

5 Metod

Vårt syfte är att undersöka hur några förskollärare ger barnen möjlighet till delaktighet i
reflektionen genom pedagogisk dokumentation samt hur de tillsammans skapar mening
och sammanhang om sin omvärld i reflektionen genom pedagogisk dokumentation.
De  centrala  aspekterna  handlar  om hur  förskollärarna  kan  skapa  förutsättningar  för
barns delaktighet i sina läroprocesser? Vi börjar med att ta upp vår metodansats därefter
följer vårt urval, genomförande, metodkritik och det forskningsetiska övervägandet.

5.1 Val av metodansats

Vi har valt att göra en kvalitativ metod då vi menar att det är en metod som kan ge ett
mer trovärdigt svar på vår studie. Här menar vi att när vi genomför intervjuer har vi
möjlighet att få en uppfattning om hur förskolläraren ser på sin roll i den pedagogiska
dokumentationen. Denscombe (2009)  skriver att genom att använda sig av intervjuer
får man fram en mer trovärdig information där ämnen som tas upp lätt kan utforskas
vidare  med  den  som  intervjuas  och  eventuella  följdfrågor  kan  ställas.  Denscombe
(2009) skriver om kvantitativa och kvalitativa metoder. Vidare skriver författaren att det
inte handlar om vilken metod man har mest användning för utan vilken metod som
passar det syfte man har då man vill få ut så mycket information som möjligt. Patel &
Davidson (2011) skriver att valet av metod har att göra med vad vi vill få ut utifrån den
frågeställning vi valt och hur mycket tid vi har. Genom att använda sig av kvantitativa
metoder, menar Denscombe (2009) att man på ett exakt sätt samlar in data som delas in
i  särskilda kategorier.  Det är  också ett  bra sätt  att  organisera data.  Använder du dig
däremot av kvalitativa metoder lägger man fokus på ordets betydelse, både det talande
och  skrivna.  Vi  valde  att  göra  intervjuer  med  våra  informanter  då  det  kändes  mer
trovärdigt för vår studie. Vi kände också att få träffa våra informanter skapade en känsla
av samhörighet. Hade vi valt att använda oss av enkäter hade vi inte fått se de som
svarade och det hela hade känts formellt och opersonligt. 
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5.2 Urval

Vi valde tre förskolechefer på tre olika områden för att få en så god bild som möjligt för
att  se  hur  de  arbetar  med  att  skapa  förutsättningar  för  barns  läroprocesser  i  den
pedagogiska dokumentationen. Därefter valde vi tre förskollärare som alla jobbar inom
samma rektorsområde. Två förskollärare jobbar på samma förskola på olika avdelningar
och den andra förskolläraren jobbar på en annan förskola. Allt som allt utfördes sex
intervjuer  med tre  förskolechefer  och  tre  förskollärare.  Förskollärarna  har  alla  olika
antal år i yrket. Förskolecheferna har alla flera års erfarenhet inom förskolan. På grund
av  tidsbrist  valde  vi  att  intervjua  två  förskollärare  på  samma  förskola.  Vi  har  valt
förskolechefer och förskollärare för att vi vill få ett vidare perspektiv på hur långt de
utvecklat reflektionsarbetet i den pedagogiska dokumentationen för att vi känner att de
har  något  att  bidra med.  Vi valde dessa också för  att  de har  olika erfarenheter  och
variationen  i  svaren  kan  bli  intressant.  Eftersom  våra  informanter  innehar  olika
positioner  i  verksamheten  kan  svaren  bli  intressanta  då  förskolläraren  jobbar  mitt  i
verksamheten med barnen och förskolechefen kan se det utifrån ett annat perspektiv då
det handlar om hur de har byggt upp sin organisation i förskolan. Denscombe (2009)
skriver att man oftast inte slumpmässigt väljer ut informanter utan här finns en tanke att
de man väljer att intervjua har något specifikt att bidra med. 

5.3 Genomförande

Vi  valde  att  genomföra  kvalitativa  intervjuer  på  fyra  förskolor  inom  tre  olika
rektorsområden och vi  delade upp och gjorde tre  intervjuer  var.  Vi  förberedde våra
informanter på vilken typ av frågor som skulle ställas och antalet frågor. De fick alla
identiska frågor att besvara. Denscombe (2009) skriver att det är bra om man kan få
informanterna att känna en bekväm interaktion med den som ska intervjua. Här menar
författaren att det är viktigt  att hitta en ostörd plats som erbjuder avskildhet.  Därför
valde  vi  att  låta  våra  informanter  intervjuas  på  deras  arbetsställen  då  det  var  deras
hemmiljö och enklast för våra informanter att inte behöva gå ifrån sitt arbetsställe. Vår
tanke  var  också  att  våra  informanter  skulle  känna  en  trygghet  av  att  vara  på  sitt
arbetsställe. Vi valde att  spela  in  våra intervjuer  då det  är  ett  bra  sätt  att  kunna gå
tillbaka och lyssna och få informationen en gång till. Därefter kan man sedan reflektera
över svaren och få en djupare förståelse för barns läroprocesser i reflektionsarbetet i den
pedagogiska dokumentationen. 

Efter att våra intervjuer spelats in transkriberades dessa genom att vi lyssnade av vår
ljudupptagning av våra informanter och därefter skrev ner exakt vad de sagt.  Däremot
har  vi  inte  tagit  hänsyn  till  när  informanterna  haft  en  längre  tystnad  eller  paus  i
transkriberingen. Vi har inte heller skrivit ner vilket kroppsspråk informanterna visat
under vår intervju. Denscombe (2009) skriver om vikten av att inte känna en oro över
en informants tystnad i en intervju. Författaren menar att det lätt kan bli så att den som
intervjua börjar forcera in informanten alldeles för snabbt på andra frågor. Vidare menar
Denscombe (2009) att låta tystnaden utnyttjas som en resurs där informanten får fram
sina kunskaper inom ett speciellt område utan att känna sig pressad till att svara.  

5.4 Metodkritik

Vårt forskningsintresse gjorde att vi valde att göra en kvalitativ metod då vi upplevde att
det  passade  vårt  syfte  som handlar  om barns  delaktighet  i  reflektionsarbetet  genom
pedagogisk dokumentation. Vi har även valt att undersöka hur verksamheten synliggörs
med verktyget pedagogisk dokumentation. Den kvalitativa metoden bestod av intervjuer
av personer som vi ansåg hade kunskap om vårt forskningsintresse. Denscombe (2009)
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skriver att vi oftast väljer att intervjua människor som sitter i en position och innehar
bred kunskap om ett valt område som är av intresse för forskaren. Patel & Davidsson
(2011) skriver att när forskaren använder en kvalitativ metod får vi en djupare förståelse
och kunskap om det undersökande området och den som blir intervjuad får tillfälle att
svara med sina egna ord. Vi valde ut både förskollärare och förskolechefer då vi ville ha
en bredare kunskap om vårt  valda område och för att  ta  reda på hur det  fungerar i
verkligheten ur bådas synvinkel.  En fördel kan vara att personerna sitter inne med olika
kunskaper eftersom de har olika erfarenheter av yrket. Förskollärarna har erfarenheten
att arbeta praktiskt med barnen i verksamheten medan förskolechefen är mer den som
sköter organisation och struktur över lokal och personal. Detta för att det pedagogiska
arbetet med barnen ska kunna ske så smidigt som möjligt. En annan positiv fördel med
den kvalitativa metoden är att vi hela tiden kan gå tillbaka analysera och reflektera till
de svar  vi  fått  då vi  spelat  in  våra intervjuer  där  våra egna kunskaper  i  ämnet  kan
fördjupas ytterligare. 

Nackdelen kan vara att vi snävat in oss på valet av våra informanter då vi kunde haft
med specialpedagoger, barnen eller föräldrar. Kanske hade då svaren blivit annorlunda
eller fått ett annat perspektiv på undersökningen. Att använda en kvalitativ metod är
något som kan vara tidskrävande då data ska samlas in och analyseras (Denscombe
2009). Vidare skriver författaren att svaren man inte får alltid stämmer överens med
verkligheten. Detta då informanterna kan vara påverkade av det vi vill ha fram i vår
forskningsstudie. 

5.5 Forskningsetiska ställningstaganden

 Det finns fyra stycken huvudkrav som Vetenskapsrådet beskriver när man ska forska.
Dessa är:

 Informationskravet  –  Forskaren  bör  informera  de  berörda  och  även  tala  om
vilket syfte som finns med forskningen. Det ska framkomma att detta är frivilligt
och de medverkande har även rätt att avbryta om de inte vill medverka. 

 Samtyckeskravet – De som deltar behöver här ge sitt samtycke Här behöver man
ha deltagarens  underskrift.  Den deltagare som är  under  15 år  behöver  ha en
vårdnadshavares underskrift. 

 Konfidentialitetskravet – De medverkande i en undersökning har rätt att avbryta
när de själva vill, utan några negativa följder. Den som medverkar i en forskning
ska känna sig säker på att uppgifter de lämnat förvaras på säkra ställen så inget
av materialet läcker ut.  Det ska inte finnas någon möjlighet att kunna identifiera
den person som varit med i en undersökning. 

 Nyttjandekravet  –  De  insamlade  uppgifterna  får  endast  användas  i
forskningsändamål. 

De som varit med i vår intervju har fått information om vårt syfte med undersökningen
och att vi inte kommer skriva ut deras riktiga namn. Detta känns viktigt för oss då de
berörda har rätt att få veta vad deras svar kommer användas till. Något annat som är
viktigt  för oss är informationskravet så de medverkande vet att  de har möjlighet att
påtala om de vill vara med eller inte i undersökningen. Våra informanter har alla varit
över 15 år och vi har därför inte behövt någon underskrift. Hade vi däremot valt att
intervjua barnen så hade en underskrift från föräldrarna varit aktuellt. Våra informanter
har fått  information att  materialet  inte ska lämnas ut.  Vi har även talat  om för våra
informanter att deras uppgifter endast kommer att användas av oss.
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5.6 Trovärdighet

Vi uppfattar att det finns en trovärdighet i det förskollärarna och förskolecheferna säger
då de pratar varmt om sin yrkesroll som förskollärare och förskolechefer. Helt säker på
att våra svar vi fått från våra informanter stämmer kan vi inte vara. Vi funderar kring
vad  vi  hade  fått  fram för  svar  i  vår  studie  om vi  endast  hade  valt  nyexaminerade
förskollärare. Denscombe (2009) skriver om trovärdighet i den kvalitativa forskningen
som svår  att  bedöma och  att  det  inte  finns  något  sätt  som påvisar  att  forskningen
stämmer. Vidare skriver författaren att det intressanta är om någon annan hade gjort den
kvalitativa forskningen hade det då påvisat samma resultat? Denscombe (2009) skriver
att  en  trovärdig  forskning  behöver  grunda  sig  på  tillförlitliga  tillvägagångssätt  och
metoder för att få en så god forskning som möjligt. I vår kvalitativa undersökning har vi
fått uppfattning om att de svar vi fått stämmer överens med det som vi undersöker i vår
forskningsstudie.  Denscombe  (2009)  skriver  om metodologisk  triangulering  där  han
menar att man  jämför resultatet som framkommit via olika metoder och källor. Detta är
något som vi kan koppla till vår studie där vi samlat material från olika källor, dvs. från
två olika yrkeskategorier som vi sedan kan jämföra och använda oss av i vår studie.

6 Resultat

Vårt syfte är att undersöka hur några förskollärare ger barnen möjlighet till delaktighet i
reflektionen genom pedagogisk dokumentation samt hur de tillsammans skapar mening
och sammanhang om sin omvärld i reflektionen genom pedagogisk dokumentation.

I detta kapitel kommer vi att presentera de resultat som framkommit i vår studie.

6.1 Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation.

Gemensamt för  de  tre  förskollärarna är  att  det  är  genom samtal  som barnen får  en
delaktighet  i  den  pedagogiska  dokumentationen.  Här  tar  förskolläraren  tillbaka
dokumentationen som ett underlag för fortsatt reflektion mellan barn och förskollärare.
En av våra informanter säger:

Jo, eh då när barnen gör någonting eller vi har ett projekt så dokumenterar vi tillsammans
med barnen och vi, barnen får själva dokumentera och vi dokumenterar och sen tar vi
tillbaka till barnen så dom får tillsammans med oss reflektera över det. Eh, och när de gör
någonting så tar de själva ipaden och går och dokumenterar. Och ser vi någonting att det
är någonting särskilt på gång så tar vi ipaden och går och dokumentera och sen pratar
med barnen samtidigt och skriver ner.

Informanterna belyser vikten av återkoppling där exempelvis bilder kan vara ett sätt att
få igång en diskussion med barnen. En av informanterna menar att det inte enbart räcker
att endast förskollärarna sitter och reflekterar tillsammans över det barnen gjort. Hon
anser att förskolläraren behöver bjuda in barnen i de olika samtalen och låta dem vara
delaktiga i reflektionen. En av förskolecheferna ser också samtalet som en viktig del i
pedagogisk  dokumentation.  Vidare  menar  hon  för  att  få  barnen  delaktiga  behöver
förskolläraren föra dialoger tillsammans med barnen, fram och tillbaka. Detta görs med
bilder och här behöver även frågor ställas som kan vara ”hur tänker ni?” Hon menar att
man ska använda sig av läroplanen där man ställer sig frågor om hur man kan få barnen
delaktiga.  Två av förskolecheferna menar att vi behöver bjuda in barnen i samtal där
barnen kan sitta i  grupp och föra olika diskussioner där de kan delge varandra sina
tankar om vad de ser på bilderna.  En av förskolecheferna menar att vi behöver se hela
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barngruppen som en dynamik för då får man med barns delaktighet. Vidare säger hon
att när man startar upp ex ett projekt är det bra om man berättar för barnen redan i
början att de ska bli dokumenterade med hjälp av film, foton och intervjuer. 

Något  vi  har  upptäckt  här  är  att  en  av  informanterna  antyder  att  barnen inte  är  så
delaktiga i själva reflektionen utan det är mer utifrån de vuxnas tolkningar. En annan av
våra informanter säger att vill vi ha barnen delaktiga i sitt eget lärande behöver vi visa
de dokumentationer med bilder som gjorts så barnen kan återberätta detta sedan. Vidare
menar informanten att det är först då som barnen kan få en uppfattning om vad de gjort.
En annan informant säger att barnen blir delaktiga i den pedagogiska dokumentationen
när  barnen  själva  får  gå  ut  och  dokumentera  med  hjälp  av  lärplattan.  Därefter  kan
barnen och förskolläraren sedan sitta ner och reflektera kring det som dokumenterats. 

6.2 Resurser och redskapens betydelser

Genom att barnen får använda sig av exempelvis lärplattan synliggörs lärandet för dem
själva, säger en av förskollärarna. Vidare säger hon att genom att förskolläraren och
barnen  tillsammans  tittar  på  en  dokumentation  från  lärplattan  blir  det  lättare  för
förskolläraren att se hur de ska kunna utmana barnen vidare. Informanten menar att de
kommer vidare då de tillsammans med barnen går igenom dokumentationerna för att
sedan kunna göra ytterligare nya dokumentationer och på så vis kommer barnen vidare i
sin  kunskapsutveckling.  Till  sin  hjälp  har  de  en storbilds-tv  som kopplas  ihop med
lärplattan där de sedan kan titta på sina dokumentationer. Dessa dokumentationer sitter
även uppsatta på väggen.

Så då sitter vi och pratar om dokumentationen där och hur vi ska gå vidare.

En av förskolecheferna säger att resurser kan vara ekonomi som gör det möjligt att driva
en  verksamhet  framåt.  Vidare  menar  informanten  att  det  också  handlar  om
organisationen  mellan  förskolläraren  och  chefen,  hur  de  delar  upp  barngrupperna.
Genom att dela upp barnen i mindre grupper bidrar det till att förskolläraren som resurs
räcker till alla barnen. Mindre grupper är också något som informanterna anser vara en
viktig förutsättning för att vara en resurs. En av förskolecheferna ser sig själv som en
resurs  i  fortbildningssyfte  som kan  gå  ut  i  verksamheten  och  föra  diskussioner  om
målsättning,  resultatstyrning  och  föra  dialoger  med  förskolläraren.  Vidare  pratar
förskolechefen om vikten av att  använda sig av fortbildning, föreläsningar, litteratur,
litteraturseminarium och skapa mötesstrukturer för nätverksgrupper där medarbetarna
kan få optimala lärandesituationer. Det behöver finnas ett tydligt resultatsystem kring
hur vi systematiskt kvalitetssäkrar verksamheten., menar hon. Till skillnad från de andra
förskolecheferna ser hon att ekonomi inte alltid är lösningen. Informanten säger:

Resurser för mig är inte bara pengar utan resurser för mig är kunskap och kompetens,
mallar,  systematik  allt  detta  all  inklusive  så  blir  det  en  resurs  för  att  främja  barns
delaktighet i vår verksamhet.

Förskollärarna i vår studie pratar inte så mycket om ekonomi som en resurs. För dem
handlar resurser mer om de verktyg som berör IKT. Gemensamt för alla förskollärarna
är lärplattans betydelse för att vidare kunna utveckla diskussionen med barnen. Enligt
förskollärarna  är  detta  något  som skapar  delaktighet  för  barnen  och  förskolläraren.
Redskap som ex lärplatta gör det lättare för både barn och förskollärare för delaktighet i
reflektionen.  En av förskollärarna belyser även vikten av att veta hur man använder sig
av de olika IKT- verktygen då barn kan så mycket om dessa redskap. 
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Vi har uppmärksammat att tiden är en resurs som är avgörande för förskollärarna när det
gäller pedagogisk dokumentation. Hon menar att man måste ta sig tid för att reflektera
och säger att:

”Man får ta tillfällena i akt”

Detta säger även en av förskolecheferna då hon tycker att man behöver hitta tid och ett
arbetssätt som gör det möjligt att gå undan med enskilda barn.

6.3 Miljön och materialets betydelse.

Detta var något som våra informanter inte la så stor vikt vid. Men vi kan se att en av
informanterna belyser vikten av att ha en stimulerande miljö som lockar barnen till olika
aktiviteter  och  som  barnen  tycker  om  att  vara  i.  Informanten  menar  att  jobbar
förskolläraren i ett projekt ska det synas i miljön genom att verktyg som lärplatta finns
tillgängligt så barnen kan använda den i sina dokumentationer där de söker information.
Vidare säger hon att materialet måste vara tillgängligt och utforskningsbart för barnen.
Det måste hela tiden ske en förändring i material och miljö beroende på var barnen är på
väg i sina läroprocesser. Informanten menar att förskolläraren behöver vara lyhörd inför
de förändringar som behöver göras i miljön. Här är det viktigt att förskolläraren har ett
förhållningssätt som tillåter att barnen får använda det material som finns tillgängligt
och att vi lyssnar av barnen var de befinner sig i sin kunskap. Aktiviteterna i miljön
behöver inte vara förutbestämda, menar informanten, utan här ska barnen själva kunna
få skapa, utforska och utveckla. En annan av våra informanter säger att: 

Resurser  tänker  jag miljö,  personalen,  organisation och  tid  och där  behöver vi  jobba
kanske ännu lite mera för att få till det här att det blir mera flyt i att man ge tillbaka till
barnen.

7 Analys 

Vårt syfte är att undersöka hur några förskollärare ger barnen möjlighet till delaktighet i
reflektionen genom pedagogisk dokumentation samt hur de tillsammans skapar mening
och sammanhang om sin omvärld i reflektionen genom pedagogisk dokumentation.
Vi har  valt  att  använda oss av  den amerikanske psykologen och teoretikern Jerome
Bruner (2002) som även är socialkonstruktivist för att vi upplever att han passar bra in i
vår  studie. Vi har  valt  ut  två av författarens perspektiv som handlar  om det sociala
samspelet vilka är intersubjektiva perspektivet och det interaktionistiska perspektivet.
Det intersubjektiva perspektivet handlar hur man tolkar och förstår andra människors
medvetande. Det interaktionistiska perspektivet handlar om interaktion och mänskligt
utbyte mellan människor. Vi har också valt ut tre begrepp Bruner (2002)  det första
begreppet är meningsbildning vilket betyder att människan ska förstå att det den säger
ha en mening. De andra två begreppen är Kulturell miljö och kulturella verktyg vilket
menas med  det måste råda en kultur i exempelvis förskolan där förskollärarna har ett
gemensamt förhållningssätt som innebär att  de är tillåtande emot barnen i miljön. Ett
kulturellt  verktyg  kan  vara  förskollärarens  förhållningssätt  emot  barnen,  samt
pedagogisk dokumentation. Anledningen till att vi valt dessa  perspektiv och begrepp är
att vi kan koppla detta till verktyget pedagogisk dokumentation där det handlar om att
kunna förstå  hur  människor  tänker  och interagerar  kring olika saker.  Bruner  (2002)
skriver vidare om att det handlar om hur människan kan förstå andras medvetande vilket
innebär att det barnet säger och gör har en betydelse. Detta tolkar vi som att det handlar
om att  förskolläraren  vill  få  en  uppfattning  om hur  barnen tänker  kring  möten  och
händelser som sker i den dagliga verksamheten. Här ser vi möjligheterna till att använda
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sig  av  pedagogisk  dokumentation  för  att  få  barnen delaktiga  genom att  låta  barnen
reflektera och vara delaktiga i dokumentationerna. 

7.1 Socialt samspel

Vår  studie  handlar  om  barns  delaktighet  genom  reflektionen  i  pedagogisk
dokumentation. I vårt empiriska material har vi upptäckt av de svar vi fått fram av de
förskollärare vi intervjuat är att de tycker lika om barns delaktighet. De menar att det är
något som bygger på samtal och interaktion mellan barn och förskollärare samt barn
emellan. Förskollärarna belyser gemensamt vikten av att ge tillbaka bilder till barnet för
återkoppling av vad de varit med om och som barnet gemensamt med förskolläraren och
andra  barn  kan reflektera  till  och  på så  vis  få  igång ett  samtal.  Vidare  menar  våra
informanter att pedagogisk dokumentation ska vara en grund för att kunna föra samtal
och  reflektera  kring  dokumentationer  med  exempelvis  bilder  och  teckningar.  Detta
tolkar vi som att förskollärarnas uppgift blir att se till att det hela tiden sker små möten
mellan  barnen  och  mellan  barnen  och  förskollärarna.  Vi  uppmärksammar  också  att
reflektionen  i  de  små  mötena  blir  viktigt  för  att  barnen  ska  komma  vidare  i  sina
eventuella läroprocesser. En annan tolkning vi gör är att förskolläraren behöver ställa
didaktiska frågor i mötena tillsammans med barnen för att de på så vis ska kunna få
vetskap om barnens tankar och perspektiv och vad barnen är på väg att lära sig. Detta
kopplar vi samman med att det ska finnas ett underlag med dokumentationer som bilder
och  teckningar  som  ett  verktyg  för  att  barnen  ska  komma  vidare  i  sina
kunskapsprocesser.  I  vår  studie  har  vi  tagit  del  av  det  subjektiva  perspektivet  som
Bruner (2002) skriver om. I detta perspektiv kan vi se likheter med de svar vi fått från
förskollärarna som handlar om barns delaktighet och det som Bruner (2002) skriver om
i det subjektiva perspektivet. Han menar att det handlar om att förstå andras medvetande
och  att  det  står  för  hur  man skapar  sammanhang mellan  möten  med världen.  Detta
skapar också möjligheter för ett kulturellt utbyte. Författaren skriver att kunskap och
kommunikation  är  något  som hör  ihop  med  varandra  och  att  det  är  kulturen  som
tillgodoser människan med verktyg. 

I  vårt  empiriska  material  kan  vi  se  att  två  av  förskolecheferna  också  tycker  att
delaktighet är något som bygger på samtal och ser återkoppling av bilder som en viktig
del för att barnen ska ges förutsättningar att bli delaktiga i reflektionen som sker inom
verktyget pedagogisk dokumentation. En av förskolechefernas svar anser vi sticker ut
lite  mer  då  hon  menar  att  förskollärarna  i  hennes  område  inte  ser  barnen  som en
tillgång. Här kan vi se tecken på att även att två av förskolecheferna vill belysa vikten
av  samtalets  betydelse  och  mötena  mellan  barn  och  förskollärare,  då  vi  talar  om
pedagogisk dokumentation. En av förskolecheferna avviker från de andra där hon menar
att  barnen inte  är delaktiga i  reflektionen vilket  vi  tolkar att  det  verkar vara utifrån
förskollärarnas perspektiv som reflektionen sker. Här verkar man inte se det utifrån ett
barns perspektiv utan det verkar vara den vuxne som styr. Bruner (2002) skriver att det
interaktionistiska perspektivet bygger på att den vuxne behöver vara intresserad av att ta
del av barnens tankar. Vidare skriver författaren att det interaktionistiska perspektivet
belyser att samspelet mellan barnen är en viktig aspekt där de själva behöver sitta och
reflektera tillsammans och upptäcka likasinnade idéer och tankar.
 

7.2 Kulturell miljö och kulturella verktyg

Vårt forskningsintresse handlar om barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. I vårt
empiriska material  har vi  uppmärksammat att  en av informanterna menar att  miljön
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måste  vara  tillåtande  och  föränderlig  där  material  finns  tillgängligt  och  är
utforskningsbart. En av förskolecheferna talar om ekonomi och säger att allt inte enbart
handlar om pengar och resurser när det gäller förskolans verksamhet, utan även hon
menar att vi behöver se över vår miljö och vårt material och hur pass berikande detta är
så att dessa två aspekter inbjuder till utforskande hos barnen där de blir självgående.
Detta tolkar vi som att det måste råda en kultur på förskolan där förskollärarna har ett
förhållningssätt där de är tillåtande. Genom våra informanters svar kan vi se tecken på
att det behöver finnas en kultur där det finns en tillgång till rikt material så barnen kan
komma  vidare  i  sina  kunskapsprocesser.  Det  är  av  stor  vikt  att  se  människans
förhållningssätt som ett kulturellt verktyg där nya verktyg behöver tillföras till barnen.
Det behöver finnas en miljö som erbjuder flera olika möjligheter till barnen. Beroende
på hur tydlig den vuxna är att lära ut med hjälp av de kulturella verktygen är detta
avgörande för hur barnen kan få möjlighet att ta till sig nya kunskaper (Bruner 2002).

7.3 Meningsbildning

Förskollärarna säger att det måste ges tillfällen där barnen får mötas och reflektera över
det de varit med om. Med hjälp av gemensam reflektion menar förskollärarna att detta
kan bli ett verktyg för barnen att bli medvetna om sina egna tankar. En förskolechef
pratar om det systematiska kvalitetsarbetet där det behöver finnas en systematik kring
reflektionen både mellan barnen men även mellan förskollärarna för att komma vidare i
ett  ex pågående projekt.  Vidare säger  förskollärarna att  de behöver dela in  barnen i
mindre  grupper  för  att  på  så  vis  skapa  möjlighet  för  reflektion  och  synliggöra  en
medvetenhet  emellan  barnen  och  deras  tankebanor.  Förskollärarna  behöver  ha  ett
intresse av att veta vad barnen tänker. Det tolkar vi som att det behöver finnas ett synsätt
där förskollärarna behöver hjälpa barnen att bli uppmärksamma på sitt egna lärande.
Vidare uppfattar vi det som att detta kan ske när förskollärarna skapar möjligheter till
små möten och samtal kring det de varit med om. Här kommer verktyget pedagogisk
dokumentation in där förskollärarna får en möjlighet till en medvetenhet om barnens
tankar. Vi tolkar detta som att det är genom den gemensamma reflektionen som ingår i
pedagogisk dokumentation som gör det möjligt för barnen att bli medvetna om sina
tankar.

Bruner (2002) skriver om det intersubjektiva perspektivet där det finns ett intresse för
hur människan utvecklar sina förmågor att avläsa tankar. Vidare menar Bruner (2002)
att det är i den gemensamma reflektionen som barnen blir medvetna om sina tankar.
Här behöver det finnas en ömsesidig medvetenhet över hur man tolkar vad den andre
känner  och tänker.  Barnen  behöver  få  en  medvetenhet  över  sitt  eget  tänkande.  Här
behöver  det  framkomma en kunskapshämtning och ett  lärande som sker  gemensamt
mellan barn och förskollärare.

8 Slutdiskussion

Vårt syfte är att undersöka hur några förskollärare ger barnen möjlighet till delaktighet i
reflektionen genom pedagogisk dokumentation samt hur de tillsammans skapar mening
och sammanhang om sin omvärld i reflektionen genom pedagogisk dokumentation.

8.1  Vald teori

Under tiden vi har skrivit vår studie har vi tagit del av två av Bruners (2002) begrepp,
det intersubjektiva perspektivet och det interaktionistiska perspektivet. När vi läste om

21



det intersubjektiva perspektivet fick det oss att tänka till om det sociala samspel som
också  vår  studie  handlar  om då  vi  undersöker  reflektionsarbetet  i  den  pedagogiska
dokumentationen. Här är samspelet mellan barnet och förskolläraren viktigt. Vi anser att
dessa teorier har fungerat bra till vår studie därför att vi har blivit uppmärksammade på
vikten  av  att  ta  tillvara  på  barnens  tankar.  Bruner  (2002)  skriver  att  kunskap  och
kommunikation  måste  samspela  med  varandra.  För  vi  inte  diskussioner  mellan
förskollärare/ barn och förskollärare/ förskollärare blir det svårt att komma vidare i en
eventuell läroprocess som barnen kan vara på väg mot. Precis som Dahlberg, Moss och
Pence (2013) skriver om behöver vi ta tillvara på de hypoteser barnen sitter inne med.
För att detta ska kunna bli möjligt förstår vi att förskolläraren också hur viktigt det är att
förskollärarna är nära barnen och lyssnar in och ger tillfälle och tid för samtal.  Här
tänker vi att den gemensamma reflektionen kan vara en möjlighet för förskolläraren att
ta del av barnens tankar. Bruner (2002) belyser vikten av att inta ett barns perspektiv.
Detta  kopplar  vi  till  vår  studie  där  barnen  kan  få  möjlighet  att  bli  delaktiga  i
reflektionsarbetet i den pedagogiska dokumentationen. Detta har fått oss att fundera på
om förskollärarna styr barnen i reflektionsarbetet i den pedagogiska dokumentationen
för att få de svar av barnen som de vill ha fram. Vi anser att det finns en tendens att
förskollärarna i bland vill ha ett snabbt resultat för att komma vidare i den pedagogiska
dokumentationen. Här menar vi att det gäller att vänta in barnen och deras tankar och
inte gå för snabbt fram. Men, är det så?

Utifrån  det  interaktionistiska  perspektivet  som  Bruner  (2002)  belyser  behöver
interaktion inte alltid  ske mellan enbart  människor.  Det kan även ske en interaktion
mellan  barn  och  exempelvis  en  lärplatta.  Därför  har  vi  funderingar  kring  IKT och
lärplattans betydelse för att barnen ska ges möjlighet att ta till sig ny kunskap komma
vidare  i  sina  läroprocesser  i  reflektionsarbetet  i  pedagogisk  dokumentation.  Att  låta
barnen få använda sig av en lärplatta gör att barnen kan söka kunskap av ett valt område
som barnen finner ett intresse av. Lärplattan kan även vara ett reflektionsverktyg där
barnen tittar på bilder och filmer på aktiviteter och händelser som de varit delaktiga i. Vi
anser och förstår att detta är ett viktigt verktyg för reflektionsarbetet i den pedagogiska
dokumentationen. Här ges barnen och förskollärarna möjlighet att kunna gå tillbaka och
reflektera kring innehållet  flera  gånger  vilket  gör det  möjligt  för barnen att  komma
vidare i sina läroprocesser. 

8.2  Meningsbildning

Det är i barns delaktighet i reflektionsarbetet som barnens tankar kommer fram. Bruner
(2002) skriver om meningsbildning som handlar om att barnet behöver förstå att det den
säger har en mening. Här anser vi att förskollärarna har en viktig uppgift när det gäller
att  för  dem  att  få  fram  barnens  tankar  i  den  pedagogiska  dokumentationen.  Lenz
Taguchi (2009) skriver att det är viktigt att göra kontinuerliga reflektioner tillsammans
med barnen kring olika dokumentationer. Detta tolkar vi som att när förskollärarna och
barnen samtalar med varandra sker en interaktion dem emellan. Vi tänker att det som
barnen lär sig ska vara meningsfullt  och fylla  en funktion men även att  barnen ska
kunna få uppleva och upptäcka sitt eget lärande. 

8.3 Diskussion av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie då vi ansåg att den passade
vårt  syfte  bäst  då  vi  ville  undersöka  barnens  medverkan  i  reflektionsarbetet  i  den
pedagogiska  dokumentationen.  Vi  valde  två  yrkeskategorier,  förskollärare  och
förskolechefer  då  vi  ansåg att  svaren  kunde bli  bredare  och perspektiven olika.  De
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skillnader vi har upptäckt är att en del av förskolecheferna mer ser till  ekonomi och
resurser.  Förskollärarna  ser  mer  till  material  och  miljöns  betydelse  samt
förhållningssättet. Att använda sig av intervjuer och att få träffa sina informanter har
gjort  det  lättare  att  kunna ställa  eventuella  följdfrågor.  Något  som vi  har upptäckt  i
efterhand är att vi borde ha väntat med våra intervjufrågor.  Detta för att vi har märkt att
vår studie har ändrat sig under resans gång och att det material vi hade inte var helt
färdigt för att kunna börja intervjua. När vi sedan kom igång med våra intervjuer kunde
vi  varit  bättre  på  att  ställa  ännu  flera  eventuella  följdfrågor  då  vi  menar  att  mer
information hade kommit fram. Något annat vi  upptäckte var att  vi  kunde haft  med
andra  informanter  exempelvis  barn  eller  enkäter  till  föräldrarna.  Denscombe (2009)
skriver  om  triangulering  där  han  menar  att  man  kan  använda  sig  av  många  olika
metoder för att få ut så mycket som möjligt av insamlat datamaterial. Vidare skriver
Denscombe  (2009)  att  använder  vi  oss  av  ett  bredare  material  får  man  en  djupare
förståelse för det som undersöks och man kan se det från olika synvinklar ex från barn,
föräldrar och förskollärare. 

Innan  vi  började  med  våra  intervjuer  informerade  vi  våra  informanter  om studiens
innehåll samt skickade ut intervjufrågorna. Våra informanter hade inga problem med att
intervjuerna spelades in. Vår ljudinspelning av intervjuerna gjorde det lättare att kunna
gå  tillbaka  och  lyssna  av  och  få  en  förståelse  för  det  informanterna  sagt.  Vår
ljudinspelning  gjorde  också  det  lättare  att  kunna  transkribera  materialet  i  efterhand
eftersom det  var  svårt  att  enbart  hinna  skriva  ner  allt  som informanterna  sa  under
intervjuerna.  Något  som varit  bra  var  att  vi  kunde  gå  tillbaka  och  lyssna  på  våra
inspelade intervjuer många gånger och på så vis upptäcka nya svar. Något vi har tagit
med oss under arbetet med studien är att vi kunde varit bättre förberedda där vi kunde
fört anteckningar vid sidan om. Denscombe (2009) skriver att det kan vara en tillgång
för forskare att föra anteckningar samtidigt som man spelar in samtalen. 

8.4 Diskussion av resultat 

I vår studie kunde vi se att förskollärarna och förskolecheferna hade en ambition att få
barnen  så  delaktiga  som  möjligt  i  reflektionsarbetet  i  den  pedagogiska
dokumentationen.  Alnervik  (2013)  skriver  att  Lenz  Taguchi  och  Dalberg  ville  se
förskollärarna  som  en  medupptäckare  där  de  tillsammans  med  barnen  gjorde
gemensamma reflektioner. Detta var något vi upptäckte i resultatet vi fick fram av våra
informanter.  Både  förskollärarna  och  förskolecheferna  var  noga  med  att  poängtera
vikten av att föra diskussioner med barnen kring bilder och händelser de varit med om. 
Det visade sig att våra informanter såg reflektionsarbetet som något viktigt där barnens
tankar kunde framträda i den pedagogiska dokumentationen. Vi kände att teorin inte
räckte till då Bruner (2002) pratade mycket om äldre barn i skolan. Här hade vi behövt
använda oss av någon teori som riktade in sig mer åt barn i förskolan.  Däremot tyckte
vi Bruners (2002) teorier hjälpte oss att få en förståelse för vikten av att låta barnen och
förskollärarna interagera med varandra i ett reflektionsarbete.  Gör vi detta kan det vara
lättare  att  ge  barnen  förutsättningar  att  skapa  meningsbildning  i  reflektionen  då
förskollärarna samtalar med barnen i mindre grupper kring bilder och händelser. Här
förstår vi vikten av ta tillbaka materialet till barnen vid flera tillfällen. Något annat våra
informanter  gjorde  oss  uppmärksamma  på  var  vikten  av  att  låta  barnen  ha  en
stimulerande miljö med nytt material. Detta skriver Bjervås (2011) om där hon menar
att förskolläraren behöver utmana barnen vidare med hjälp av en stimulerande miljö och
tillgängligt  material.  Här  förstår  vi  att  finns  ingen  stimulerande  miljö  och
utforskningsbart material kan det bli svårt för barnen att ha något att reflektera kring.
Det  behöver  finnas  ett  syfte  med  materialet  som  barnen  använder  och  närvarande
förskollärare som kan upptäcka när det händer något. Detta är något som kan ske i ett

23



projektarbete där man arbetar kring ett visst ämne och som sträcker sig över en längre
tid.  Vi har också förstått att om förskollärarna ska få vetskap om barns delaktighet i den
pedagogiska miljön behöver de föra ständiga reflektioner sig emellan och tillsammans
med barnen. I vår studie har vi uppmärksammat vikten av att förskollärarna behöver ha
ett förhållningssätt där de är tillåtande med materialet och att barnen ges möjlighet att
bli självgående i miljön. I  Läroplan för förskolan Lpfö98 [rev 2010] skriver man att i
förskolan  skall  det  finnas  en  sträva  i  förskolan  att  barnen ska  ges  möjlighet  att  bli
självständiga och ha en tro på sin egen förmåga. 

I vårt resultat har vi uppmärksammat att det behöver finnas utvärderingsbart material
exempelvis dokumentationer med bilder. Detta material behöver finnas för att ge barnen
något att reflektera över och för att de ska ha möjlighet att komma vidare i eventuella
läroprocesser. 

9 Didaktisk och professionsrelevans

Det sociala samspelat spelar en stor roll för barns sätt att kunna få möjligheter till att
skapa  mening.   Här  menar  vi  att  det  är  viktigt  att  reflektionen sker  återkommande
mellan barn och förskollärare samt att material som dokumentationer med bilder och
teckningar samt film ges tillbaka till barnen. Det krävs en interaktion för att kunskap ska
kunna förmedlas  vidare  mellan  förskollärare  och barn.  Ett  sätt  kan  vara  att  dela  in
barnen i mindre grupper vilket kan göra det lättare för förskolläraren att se de enskilda
barnen.  En  annan  viktig  aspekt  som  vi  tolkar  är  att  förskolläraren  behöver  vara
närvarande  för  att  ha  möjlighet  att  upptäcka  eventuella  pågående  läroprocesser  hos
barnen.  Det  är  viktigt  att  förskollärarna  inte  går  för  fort  fram i  reflektionsarbetet  i
pedagogisk dokumentation då de kan finnas en risk att man bara vill ha fram ett färdigt
resultat. Här kan det vara lätt att missa barnens tankar kring det man samtalar om. När
barn  bildar  mening  har  vi  kommit  fram  till  att  det  är  reflektionsarbetet  i  den
pedagogiska dokumentationen som gör det möjligt för barnens tankar att framträda.

9.1 Fortsatt forskning

Det  behövs  forskning  inom  själva  reflektionsarbetet  i  den  pedagogiska
dokumentationen. Forskning kring förskollärarens medvetenhet kring att ha med barnen
i själva reflektionsarbetet behöver lyftas fram mera. Förskollärarna behöver därför ta
med barnen i reflektionsarbetet med pedagogisk dokumentation annars upplever vi att
det finns risk att förskollärarna tolkar åt barnen och att de omedvetet få fram de svar de
vill  ha.  Vi  anser  också  att  det  behöver  finnas  ny  forskning  kring  förskollärarens
förhållningssätt när det handlar om reflektionsarbetet i pedagogisk dokumentation. 
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Bilagor

Bilaga A – Intervjufrågor 

1. Hur gör vi barnen delaktiga i den pedagogiska dokumentationen?

2. Vilka resurser och redskap använder ni för att ha möjlighet att erbjuda barnen
delaktighet?

3. Vilka aspekter har betydelse för att dessa redskap ska kunna användas?

4. Vad  kan  användandet  av  resurser  och  redskap  göras  för  barns
kunskapsutveckling?
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