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Abstrakt  
 
Barns rätt och möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet betraktas 
som central för uppdragets genomförande. Det finns idag en hel del forskning om barns 
delaktighet och vikten av den i de olika lärandesituationer som uppstår. De flesta studier som 
finns utgår från ett barnperspektiv och hur vuxna ska agera i samband med barns delaktighet. 
Ett perspektiv som inte studerats i fullt så stor omfattning är barns perspektiv och hur de med 
egna ord beskriver sin delaktighet både i anslutning till den dagliga verksamheten och till 
den pedagogiska dokumentationen. Studiens syfte har därför varit att ur ett social-
konstruktionistiskt perspektiv studera hur barn konstruerar sin delaktighet och sitt inflytande 
inom ramen för förskolans verksamhet samt i relation till pedagogisk dokumentation.    
 
Studien utgick ifrån en kvalitativ metod med två gruppintervjuer där sju barn, fyra- 
respektive tre barn i varje grupp medverkade. Intervjuerna spelades in och bearbetades, 
vilket innebar att det insamlade materialet transkriberades, sorterades, reducerades, och 
tematiserades för att slutligen analyseras i förhållande till det socialkonstruktionistiska 
perspektivet. Resultatet antyder att barn konstruerar sin delaktighet i gemenskap med andra 
och att det är tillsammans med andra det ser en möjlighet och en tro på inflytande. 
Barnens beskrivningar visar också på att de resonerar kring delaktighet och inflytande som 
skilda fenomen och att de ser sig som agenter med möjlighet att påverka. Ett viktigt fynd var 
att barnen beskriver ett tydligt deltagande utan delaktighet och att de är väldigt medvetna 
om de situationer där de inte har inflytande.  
 
Nyckelord: barns perspektiv, delaktighet, inflytande, pedagogisk dokumentation 
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Inledning	
 
Förskolan har ett viktigt uppdrag att redan hos de små barnen väcka ett intresse för ett aktivt 
deltagande i såväl förskolans verksamhet som i dess undervisning. Förskolan ska därför 
utformas så att alla barn ges möjlighet att vara en del i det sammanhang som utbildningen 
utgör (Eidevald, 2013; Skolinspektionen, 2018; Skolverket, 2018). Forskning visar att barns 
delaktighet är en viktig aspekt när det handlar om barns utveckling och lärande. I förskolans 
läroplan (Skolverket, 2018) framgår också ett demokratiskt uppdrag om att främja alla barns 
förmåga att vara delaktiga och att de intressen som barn själva ger uttryck för ska ligga till 
grund för både miljö och planering av förskolans verksamhet.  
 
Att vara delaktig innebär att vara en del av ett sammanhang och när barn är delaktiga 
medverkar de aktivt i att konstruera den kunskap som skapas på förskolan (Lenz Taguchi, 
2013). Forskning visar emellertid att barn inte alltid är delaktiga i processer kring sitt eget 
lärande och att de därmed riskerar att gå miste om många lärandesituationer. Forskning visar 
också att det pedagogiska arbetet på förskolan ofta sker ur ett vuxenperspektiv, vilket 
riskerar att både barns perspektiv, barns delaktighet och inflytande uteblir (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2003; Bjervås, 2011; Alnervik, 2013).  
 
Barns delaktighet är central i förskolans uppdrag och den pedagogiska dokumentationen är 
ett verktyg för att synliggöra barns perspektiv för både för förskollärarna och för barnen 
själva. Delaktighet är också en viktig aspekt i förskolans demokratiska uppdrag. Genom 
denna studie vill jag undersöka hur barnen själva ser på sin delaktighet och sitt inflytande i 
förskolan. Dels för att synliggöra vad det är barnen får göra, dels hur delaktiga de är och vad 
det är barnen faktiskt kan påverka. Studien beskriver hur barn tolkar sin egen verklighet med 
en socialkonstruktionistisk teoretisk ansats och utgår från Dahlberg, Moss & Pence (2014) 
definition av pedagogisk dokumentation som tolkningar av det vi ser.  
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Syfte och frågeställningar  
 
Studiens syfte är att undersöka barns konstruktioner av delaktighet och inflytande i förskolan 
samt inom ramen för förskolans pedagogiska dokumentationsarbete.   
 
För att svara på studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  
 

o Hur beskriver barn sin egen delaktighet och sitt inflytande i förskolans verksamhet? 
o Hur beskriver barn sin egen delaktighet och sitt inflytande i relation till pedagogisk 

dokumentation?  
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Bakgrund  
 
Bakgrunden inleds med en begreppsförklaring av centrala begrepp för studien. Därefter 
redogörs för förankring i lagar och förordningar, samt tidigare forskning med relevans till 
studiens syfte. Bakgrunden avslutas med en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkt.  
 

Begreppsförklaringar 
 
Delaktighet  
Delaktighet är ett begrepp som handlar om att vara en del i ett sammanhang och att aktivt 
medverka och känna engagemang. Att som barn få känna sig delaktig stärker barnets känsla 
av kompetens och därmed också dess självkänsla (Johannesen & Sandvik, 2009; Skolverket, 
2015). Delaktighet är centralt för barns lärande och utveckling och förskolan ska i sin 
undervisning ge alla barn möjlighet till delaktighet (Skolverket, 2018). 
 
Inflytande 
Inflytande innebär att barn har möjlighet att påverka sin vistelse på förskolan på ett påtagligt 
sätt. Det handlar om att få komma till tals och bli delaktiga i ett sammanhang tillsammans 
med andra. Ett reellt inflytande handlar också om att förskolan är föränderlig och kan 
anpassas till de som vistas i verksamheten (Arnér, 2006; Skolverket, 2018).  
 
Dokumentation 
Enligt Nationalencyklopedin (2019) är dokumentation en sammanställning av skriftligt 
underlag i en viss fråga. Inom förskolan består dokumentationen av bilder, teckningar, filmer, 
anteckningar och observationer. Lenz Taguchi (2013) beskriver dokumentation som 
tillbakasyftande och retrospektiv, då den fångar en aspekt av det som hänt och används för 
att synliggöra det barnen gjort och varit intresserade av.  
 
Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentation handlar om att observera, dokumentera och reflektera över de 
som sker bland barnen och i verksamheten för att synliggöra och förstå barns erfarenheter, 
föreställningar och lärprocesser inom olika områden (Gardner & Rinaldi, 2006). Den 
pedagogiska dokumentationen möjliggör också ständig omprövning och beskrivs som ett 
verktyg att använda för att förbättra och utveckla verksamheten tillsammans med barnen 
(ibid). Lenz Taguchi (2013) beskriver pedagogisk dokumentation också som till del 
retrospektiv, men betonar det framåtsyftande och prospektiva då den får konsekvenser för 
fortsatt arbete.  
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Förankring i lagar, förordningar och styrdokument 
 
I Skollagen (2010:800) framgår det att barnet och barnets bästa alltid ska utgöra 
utgångspunkt i utbildningen, vilket bland annat innebär att alla beslut ska fattas utifrån 
barnets bästa. Vidare framgår det att varje barn har rätt att fritt få uttrycka sina åsikter i frågor 
som berör dem. Barn ska också stimuleras att aktivt ta del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Barn ska alltid ha möjlighet att ta 
initiativ i frågor som behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (2010:800 
§ 9).  
 
I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) framgår det att barn har rätt till delaktighet och 
inflytande och att förskolan ska vara en plats där barn skapar mening utifrån sina egna 
erfarenheter och sätt att tänka. Barn ska därför ges möjlighet att ingå i olika sammanhang 
med olika syften (ibid). Vidare framgår det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla en förmåga att uttrycka tankar och åsikter, samt en förmåga att lyssna och reflektera 
över egna och andras uppfattningar för att med det främja barnens tillgång till att vara 
delaktiga och kunna påverka sin situation. I förskolans läroplan framgår det också att 
arbetslaget ska dokumentera följa upp och utvärdera ”hur barnen har möjlighet till inflytande 
över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar 
och åsikter” (Skolverket, 2018, s. 18). Det föreligger också ett särskilt ansvar att 
dokumentation och analys av denna omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra 
och bildar en helhet i utbildningen (s.18).  
 
I FN:s barnkonvention framgår det att alla barn har samma rättigheter och lika värde, att 
ingen får diskrimineras och att barnets bästa ska komma i första hand. Vidare framgår det 
att barn har rätt till utveckling och rätt till att uttrycka sin mening, samt höras i alla frågor 
som berör dem. Hänsyn ska tas till ålder och mognad. Barn har också rätt till yttrandefrihet, 
att tänka, tycka och uttrycka sin mening, med respekt för andra personers rättigheter 
(Unicef.se). 
 

Barns delaktighet och inflytande  
 
Barns rätt till delaktighet och inflytande har förstärkts både i förskolans läroplan och i 
skollagen. Förskolan har därför ett viktigt uppdrag i att redan hos de små barnen väcka ett 
intresse för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle (Skolverket, 2018). Demokrati 
och delaktighet är inte något som lärs ut, utan är enligt Åberg & Lenz Taguchi (2018) något 
som blir till i de många möten med olika människor som förskolan kan erbjuda. Dolk (2013) 
menar att delaktighet på förskolan handlar om att vara med och skapa ramar för en 
pedagogisk verksamhet och att fokus på delaktighet därmed blir ett sätt att undersöka och 
utmana gällande normer och föreställningar. Det handlar om att reflektera kring frågor om 
vad barn får göra och vad de kan vara med och påverka. Det handlar också om att erbjuda 
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barnen många tillfällen där de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och prova sina 
värderingar och därmed utveckla sin förmåga att vara delaktiga (Skolverket, 2018).   
 
I skolverkets skrift Delaktighet för lärande (2015) redovisas tydliga samband mellan barns 
möjlighet till delaktighet och inflytande och hur de påverkar deras välmående. Forskning 
visar att barn som är delaktiga mår bättre och har lättare att lära sig. Några av de positiva 
effekter som redovisas är bland annat främjande av ansvarskänsla, förbättrad 
kommunikationsförmåga och ökad förmåga att lyssna på andra, vilket är värdefulla 
egenskaper för att kunna interagera och fungera bra med andra människor. Studier visar 
också att lärande och meningsskapande förutsätter delaktighet och engagemang (Manger & 
Novak, 2012 refererad i Skolverket, 2015; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003). Det är 
de vuxnas roll att lyssna och förstå det barnen tycker och tänker. Vuxna måste därför se 
barnen som någon som kan och vill något och lyssna på det barn säger (Johannesen och 
Sandvik, 2009). För det allra yngsta barnen handlar delaktighet om att vuxna visar tillit till 
barnen och har förväntningar på att de klarar av olika saker. En förutsättning för att barns 
delaktighet ska komma till stånd i förskolan är att pedagoger intar ett förhållningssätt där 
barn och vuxna tillsammans delar fokus och där barns egna perspektiv och uppfattningar 
inryms (Johannesen & Sandvik, 2009; Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003).  
 
Tidigare studier pekar dock på att det finns en gräns för hur mycket barn kan eller ska vara 
med och bestämma och att det därför är viktigt att vara tydlig med vilka ramar som gäller 
(Johannessen & Sandvik, 2009) Rätten till delaktighet och inflytande handlar inte 
nödvändigtvis om att få sin vilja igenom, utan det handlar om att få vara del av en gemenskap 
och att de beslut barnen är med och fattar faktiskt betyder något (Åberg & Lenz Taguchi, 
2018). Det formella ansvaret för förskolans utbildning ligger hos de vuxna, men för att leva 
upp till förskolans mål om delaktighet bör barn på ett eller annat sätt vara med och påverka 
utbildningen med tankar uttryck eller åsikter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003; 
Westlund, 2011; Åberg & Lenz Taguchi, 2018).  
 
Barns delaktighet är en förutsättning för att barn ska kunna dela med sig av tidigare 
erfarenheter och tankar, något som i sin tur är en förutsättning för att kunna fånga barns 
perspektiv (Skolverket, 2015). Forskning visar att det många gånger finns en strävan att utgå 
från barns perspektiv men att det finns brister i hur detta tas tillvara, analyseras och 
återlämnas till barnen för ett helhetsperspektiv av deras egna lärande (Pramling Samuelsson 
& Sheridan, 2003). 
 
Arnér (2006) menar att begreppen delaktighet och inflytande ofta används synonymt, men 
att det finns en skillnad i begreppen. Arnér beskriver begreppet inflytande och menar att det 
handlar om att barn ska ges möjlighet att påverka förskolans verksamhet på ett påtagligt sätt, 
vilket innebär att planering av projekt och aktiviteter ska utgå från sådant barnen visat 
intresse för. Det handlar om förskollärarens makt i att välja om barnens röster ska vara hörda 
och respekterade eller inte. Arnér framhåller att inflytande kan beskrivas som att ge barnet 
en röst. I hennes studie framgår det att ett relationellt perspektiv hos förskolläraren gynnar 
barns möjlighet till inflytande och att många formuleringar i förskolans styrdokument kan 
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härledas till ett relationellt perspektiv med fokus på relationer, kommunikation och samspel 
(Arnér, 2006). I förskolans styrdokument framgår det att all utvärdering i förskolan ska utgå 
från ett barnperspektiv och att barns röster tydligt ska synas och lyftas fram. Barnen ska ha 
inflytande över såväl dokumentation som utvärderingar och för att barn ska få ett inflytande 
på riktigt behöver förskolan organisera arbetet utifrån barns perspektiv och erfarenheter 
(Skolinspektionen 2017).  

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
 
För att kunna göra barn delaktiga är det viktigt att kunna inta barns perspektiv, vilket innebär 
att försöka se världen så som barn gör det. Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv 
används ofta när det handlar om att beskriva och skaffa sig en insyn i barns värld 
(Johannesen & Sandvik, 2009). Begreppen blandas ofta samman, men det finns enligt 
Pramling Samuelsson och Pramling (2010) en skillnad i dessa två begrepp. Kortfattat kan 
skillnaden beskrivas med att ett barnperspektiv utgår från vuxnas syn på barn, medan barns 
perspektiv utgår från det som visar sig för barnet (ibid). Svenning (2009) menar att en 
verksamhet som har sin utgångspunkt i ett barns perspektiv lägger fokus på att fånga det som 
visar sig för barnet. Ett barns perspektiv kan enligt författaren bli synligt när barnet får 
komma med egna bidrag, upplevelser, erfarenheter och tankar. Att utgå från barns perspektiv 
innebär enligt författaren att möta barnet som subjekt istället för objekt. Hon ger ett exempel 
på när barnen blir tillfrågade om det vill hänga upp en teckning på väggen. Istället för att en 
vuxen på eget initiativ väljer och bestämmer, får barnen en möjlighet till både inflytande och 
delaktighet och därmed respekteras barns perspektiv. Pramling Samuelsson och Pramling 
(2010) menar att det är viktigt att försöka se det som visar sig för barnet för att kunna 
stimulera barns meningsskapande. En förutsättning för barns perspektiv är enligt Johannesen 
och Sandvik (2009) att vuxna ingår i dialog med barnen och att det har en förmåga att lyssna 
och vara nyfikna på barnens idéer.  
 
För att veta om vuxna har tolkat barns intentioner utifrån barnens perspektiv behöver detta 
utvärderas. All dokumentation bör analyseras av både barn och vuxna och underlag från 
analyserna bör sedan användas i det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla 
utbildningen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar dock att metoder för 
utvärdering behöver utvecklas och att detta ska göras i samspel med barnen för att få kunskap 
utifrån deras perspektiv.  
 

Pedagogisk dokumentation 
 
Att observera och dokumentera barns lek och lärande har sedan 1930-talet intresserat 
förskolan och förskolans personal och är idag en naturlig del i förskolans utbildning och 
undervisning. Från början kallades dokumentationen för barnobservationer där avsikten var 
att undersöka och bedöma barns utveckling och lärande i förhållande till det som uppfattades 
normalt i relation till ålder (Dahlberg & Elfström, 2014). Olika scheman låg till grund för 
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arbetet och formade en praktik där både material och barngrupp delades in efter ålder och 
utvecklingsfas (Skolverket, 2012).  
 
I början av 1980-talet började en forskargrupp vid Stockholms universitet att ifrågasätta de 
olika metoderna och menade att utvärderingar som bara följer mål och resultat inte bidrar 
med kunskap om barns lärprocesser (Dahlberg & Elfström, 2014). Forskargruppen 
samarbetade med förskolor i den italienska staden Reggio Emilia och ur det samarbetet växte 
begreppet pedagogisk dokumentation fram. I Italien tillämpas än i dag endast begreppet 
dokumentation, men i Sverige var ordet starkt kopplat till tidigare utvecklingspsykologiska 
barnobservationer, så den svenska forskargruppen valde därför att utveckla ett nytt begrepp 
för att beskriva metoden.  
 
Den pedagogiska dokumentationen ses som en del i ett pedagogiskt och filosofiskt system 
med frågor som berör både förskolans plats i samhället och barns rättigheter som 
medborgare i samhället (Dahlberg och Elfström, 2014). Inom Reggio Emilia filosofin är det 
centralt att barn tillåts vara delaktiga i sina egna lärprocesser och att de får lära sig genom 
att använda alla sina sinnen och själva konstruera de problem de vill undersöka (Wherner-
Godeé, 2012). Genom att lägga till ordet pedagogisk kunde dokumentationen kopplas 
samman med de didaktiska frågorna om vad, hur och varför och bättre relateras till 
förskolans läroplan. Något som Dahlberg och Elfström menar blev en strategi för att frångå 
begreppet barnobservationer till att synliggöra hur utbildningen bidrar till att utmana barnens 
lärprocesser.  
 
Diskursen om pedagogisk dokumentation har blivit framträdande i många länder och kan 
enligt Dahlberg och Elfström (2014) ses som en motkraft mot den reformutveckling som 
pågått inom utbildningssystemet. Med hjälp av kamera, lärplattor, teckningar och 
anteckningar följs barns och pedagogers arbete och lärprocesser. En av dokumentationens 
viktigaste funktioner är enligt Dahlberg och Åsén (2011) att den bildar underlag för 
gemensam reflektion. Den gemensamma reflektionen innebär att egna och andras tankar 
kommer till uttryck och blir synliga och att den gemensamma reflektionen på så sätt kan leda 
fram till att man konstruerar en gemensam förståelse av barnens liv och lärprocesser (ibid).  
 
Dokumentation blir pedagogisk när den reflekteras över och när den återknyts till barnen. 
Syftet är i första hand inte att synliggöra barns kunnande, utan att synliggöra vad det är 
barnen försöker komma underfund med (Svenning, 2009). Pedagogisk dokumentation 
beskrivs av Reggio Emilia filosofin som ett projektinriktat arbetssätt där barnen får möjlighet 
att fördjupa sig i sitt eget utforskande. Svenning beskriver arbetssättet som en ”gemensam 
upptäcktsfärd där barn och pedagoger tillsammans upptäcker och utforskar sin omvärld och 
där nyckeln till det fortsatta arbetet synliggörs” (s.37).  
 
Sheridan och Williams (2018) framhåller pedagogisk dokumentation som en viktig del i 
undervisningen på förskolan och att det är ett arbetsverktyg som vunnit stort genomslag i 
den svenska förskolan. Lenz Taguchi (2012) beskriver pedagogisk dokumentation som ett 
kollektivt arbetsverktyg då den bygger på ett gemensamt reflektionsarbete med målet att 
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förändra och utveckla den pedagogiska praktiken. Den pedagogiska dokumentationen kan 
enligt Håkansson (2013) användas som underlag för utvärdering i förskolans systematiska 
kvalitetsarbete, vars mål är att identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla 
de nationella målen. Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg i förskolans uppdrag 
om systematiskt kvalitetsarbete, men det kan också ses som ett verktyg för att följa barns 
utveckling och lärande. Syftet med pedagogisk dokumentation är bland annat att föra den 
utforskande processen vidare och att utmana barns tänkande (Skolverket, 2012; Håkansson, 
2013; Lenz Taguchi, 2012). Genom att löpande låta barnen tillsammans med pedagogen 
dokumentera, analysera och reflektera över det som sker och över sitt eget lärande synliggörs 
barns lärprocesser och lärandet blir därmed meningsskapande för barnen (Lenz Taguchi, 
2013). Lenz Taguchi (2012) belyser vikten av att hitta multipla sätt att förstå och använda 
dokumentationen, för att öppna för alternativa förståelser men också för alternativa 
handlingsmönster. Hon menar att det är extra viktigt att använda dokumentationen med syfte 
att det barnen gör och säger blir tydligt för dem själva.  
 
Tidigare forskning kring pedagogisk dokumentation pekar på att det är förskollärarens roll 
att kritiskt granska hur den pedagogiska dokumentationen används så att den inte enbart blir 
en teknik för inhämtande av dokument (Alnervik, 2013; Bjervås, 2011; Elfström, 2013). 
Elfström (2013) menar att risken med pedagogisk dokumentation som teknik är att den 
enbart synliggör och visar vad barnen har gjort, själva görandet, och därmed inte används 
som underlag för att utmana barnen i deras lärprocesser eller för att utveckla verksamheten. 
Vidare menar Elfström att det krävs balans mellan det som redan har producerats och det 
som är på väg att produceras. Elfström framhåller också att det är i själva reflektionen som 
kraft och energi inför det oväntade och oupptäckta skapas. Att ta vara på det unika i 
händelsen och att inte enbart använda dokumentation för att värdera och bedöma färdigheter 
och kunnande blir därför enligt författaren betydande för barns delaktighet.  
 
Elfström Pettersson (2017) menar att barns delaktighet inte är avhängig vilken metod som 
används vid undervisning, utan att det snarare handlar om det som produceras i intra-aktion 
med en mängd olika agenter. Intra-aktion beskrivs enligt Lenz Taguchi (2013) med att 
materiella ting samhandlar med oss människor. Vi gör något med dokumentationen och 
dokumentationen gör något med oss. Elfström Pettersson visar i sin studie att intra-aktionen 
bidrar till att dokumentationens fokus förskjuts från det enskilda barnet till förskolans 
verksamhet och det som händer i aktiviteten. Om en vuxen till exempel är med och skriver 
ner barnens berättelser kring en dokumentation blir den något mer än bara en avbild. 
Berättelsen kring bilden blir ett sätt at undersöka och utforska ett fenomen vidare. Ett sådant 
arbetssätt blir, enligt författaren, något mer än att enbart utvärdera det som hänt tidigare. När 
dokumentationen producerar snarare än representerar något innebär det att den skapar 
möjligheter för att föra barns lärande vidare och även utbildningen framåt (ibid). Alnervik 
(2013) framhåller i sin studie att pedagogisk dokumentation är något som upplevs positivt 
för det kollegiala lärandet, men att det finns brister när det gäller att få med barnen i hela 
dokumentationsprocessen. Alnervik menar att delaktigheten på förskolan inte enbart handlar 
om att tolka och ta barns perspektiv, utan att arbetet handlar om att tillsammans med barnen 
skapa den praktik man ingår i.  
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Det socialkonstruktionistiska perspektivet  
 
Denna studie utgår från ett socialkonstruktionistisk perspektiv, vilket Dahlberg, Moss och 
Pence (2014) beskriver som en teori där verkligheten är något som runt omkring oss 
kontinuerligt konstrueras i samverkan och interaktion med andra. Människors tankar om 
världen ses med andra ord som socialt konstruerade. Dahlberg, Moss och Pence (2014) 
menar att ett socialkonstruktionistiskt perspektiv utmanar förutbestämda tankar om världen 
och att den kunskap vi konstruerar är kontextbunden till den tid vi lever i. Berger och 
Luckmann (1966) menar att både historia och kultur är specifik inom 
socialkonstruktionismen och att dessa är med och påverkar vilken kunskap vi konstruerar. 
Vidare menar författarna att språket spelar en viktig roll och framhåller att språket bildar 
ramen för vad som är möjligt att tänka. Berger och Luckmann (1966) pekar också på att 
människan utifrån detta perspektiv skapas i sitt sociala sammanhang och existerar i det 
dagliga livet genom interaktion och kommunikation med andra. Människan är inom det 
socialkonstruktionistiska perspektivet föränderlig och befinner sig under ständig utveckling 
(ibid). Berger och Luckmann (1966) beskriver ett socialkonstruktionistiskt synsätt med att 
forskaren i denna genre undersöker saker som resten av samhället tar för givna. 
 
Dahlberg, Moss och Pence (2014) menar att all pedagogisk aktivitet kan ses som socialt 
konstruerad av mänskliga aktörer, där barnet, pedagogen och hela förskolemiljön förstås 
som socialt konstruerade genom språket (s.249). Perspektivet förordar ett utforskande 
arbetssätt där barn och vuxna tillsammans producerar kunskap, en kunskap som ska förstås 
som konstruerad och föränderlig. Att undervisa utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv innebär att möjliggöra för barn att själva konstruera de problem de vill undersöka 
innan mötet med vedertagen vetenskaplig kunskap. Utifrån det kan barnen sedan jämföra, 
dra slutsatser och skapa mening (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Denna läroprocess kräver, 
enligt författarna ett förhållningssätt och en förmåga hos pedagogen att lyssna och möta 
barnets frågor och hypoteser med både nyfikenhet och respekt. Vidare menar de att 
perspektivet även ställer krav på barnet att forma och gestalta sin egen förståelse av världen, 
sin egen kunskap och sin egen identitet. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv möjliggör 
att en pedagogisk aktivitet kan konstrueras och omkonstrueras för att kunna ifrågasätta 
sanningsregimer (ibid).   
 
Förskolans pedagogiska dokumentation kan betraktas som socialt konstruerad, då tolkningar 
av denna är en av många möjliga tolkningar på en varierande skala (Dahlberg, Moss & Pence, 
2014). Pedagogisk dokumentation är utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv inte ett 
verktyg som visar hur verkligheten ser ut, utan ett verktyg som hjälper till att tolka och visa 
verkligheten så som vi uppfattar den i de situationer vi befinner oss i (Bjervås, 2011; 
Dahlberg, Moss & Pence, 2014).  
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Metod 
 
I denna del presenteras studiens metod, dess urval och vilket empiriskt material som samlats 
in och på vilket sätt. I denna del presenteras även forskningsetiska principer samt hur den 
insamlade empirin har bearbetats och analyserats utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv. 
 

Kvalitativ metod 
 
I vetenskaplig forskning är det framförallt två metoder som används för att samla in 
information; den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden 
beskrivs av Ahrne och Svensson (2015) som en metod där det insamlade materialet är mät- 
och räkningsbart. Den huvudsakliga skillnaden i de två metoderna brukar beskrivas med att 
den kvantitativa går mer på bredden och i sina undersökningar och att den kvalitativa går 
mer på djupet (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012).  
 
Den kvalitativa metoden är vanligt förekommande i studier där man försöker förstå det 
fenomen man undersöker och när man vill studera hur människor uppfattar och förstår sin 
omvärld (Ahrne & Svensson, 2015; Patel & Davidson, 2011). Bryman (2018) beskriver den 
kvalitativa metoden som induktiv, tolkande och konstruktionistisk i sin karaktär. Induktiv 
då slutsatser dras från empiriskt material och konstruktionistisk då verkligheten kan 
uppfattas på många olika sätt.  
 
Då denna studie har för avsikt att studera hur barn konstruerar och ser på sin egen delaktighet 
och sitt inflytande i förskolan och i den pedagogiska dokumentationsprocessen föll valet på 
den kvalitativa forskningsmetoden. För att undersöka hur barn ser på sin egen delaktighet 
och sitt inflytande krävs en beskrivning av fenomenet, snarare än en beräkning av fenomenet 
(Bryman, 2018). Med en kvalitativ metod kunde jag genom intervjuer komma närmare 
barnens livsvärld och deras uppfattningar och beskrivningar av begreppen delaktighet och 
inflytande.  

 

Semistrukturerad gruppintervju  
 
Källström Cater (2015) menar att det inte räcker med vuxnas antaganden om hur barn erfar 
och upplever sin omvärld, utan att barns erfarenheter och perspektiv är nödvändiga när man 
vill studera barns villkor. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att om vi vill 
veta hur barn tänker behöver vi fråga barnen och då är det viktigt att ge barnen tid att 
formulera sina tankar och föreställningar. Det finns många sätt att ställa frågor till barn men 
om målet är att få dem att berätta om sina tankar och erfarenheter kring ett fenomen, så är 
en kvalitativ intervjumetod lämplig (Källström Cater, 2015).  
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Kvalitativa intervjuer har enligt Patel och Davidson (2011) ofta en låg grad av strukturering, 
vilket innebär att de frågor som ställs ger utrymme för att kunna besvaras med egna ord och 
där svaren kan vara längre och ha en mer berättande karaktär. I en semistrukturerad intervju 
kan frågorna också ställas i den ordning som passar bäst i det enskilda fallet. Källström Cater 
(2015) menar att intervjutekniken när man intervjuar barn inte skiljer sig markant från att 
intervjua vuxna, men att varje situation är unik och behöver förberedas. Doverborg och 
Pramling Samuelsson (2012) menar att intervjuer med barn handlar om att skapa ett 
förtroende mellan parterna och bygger på en ömsesidighet i relationen, något som anses 
viktigt för att förstå varandra.  
 
Källström Cater (2015) framhåller också att intervjuer med barn skiljer sig från intervjuer 
med vuxna, dels eftersom det finns en maktdimension mellan den som intervjuar och den 
som blir intervjuad och dels eftersom det finns olika teorier om vad barn och barndom anses 
vara. Kritik har riktats mot den traditionella utvecklingspsykologin där barn tillskrivs en 
underordnad position och där barn anses vara i behov av vuxnas skydd, fostran och kontroll 
(ibid). Källström Cater menar att barndomssociologin däremot ser barn som kompetenta med 
egna önskningar, erfarenheter och uppfattningar om sig själv, sin omgivning och andra. Barn 
förutsätts utifrån detta perspektiv kunna medverka och påverka sociala strukturer och inte 
endast vara mottagare. Det författarna pekar på är att själva intervjuprocessen bör stämma 
överens med den förståelse av barn och barndom som studien utgår ifrån. 
 
Intervjuer kan genomföras enskilt eller i grupp och enligt Ahrne och Svensson (2015) är 
gruppintervjun ett lämpligt alternativ när det gäller att ta del av barns erfarenheter och när 
studien riktar sig till de äldre barnen på förskolan. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(2012) menar att fördelen med gruppintervju är att det finns möjlighet att skapa en dynamik 
i barnens berättande där nya spontana frågor kan uppkomma och där olika meningar och 
synpunkter kan synliggöras i diskussionen mellan barnen i gruppen. En annan fördel med 
gruppintervjuer är att barnen tillsammans kan gå tillbaka och minnas och förtydliga 
varandras svar (ibid). Det finns dock några aspekter att ta hänsyn till när det gäller 
gruppintervju. Ett exempel är hur makten och talutrymmet fördelas i barngruppen. Risken 
finns att de barn som är lite mer tysta och blyga kanske inte kommer fram medan de som är 
mer framåt kan komma att dominera samtalet. Därför blir det, enligt Doverborg och 
Pramling Samuelsson viktigt att utgå att från studiens syfte och noggrant tänka igenom vilka 
som deltar från barngruppen. Gruppen bör inte vara allt för stor, då en för stor grupp har en 
tendens att tysta deltagarna istället för att få igång en diskussion. Det handlar om att skapa 
tillit och trygghet samt att visa ett genuint intresse för det barnen berättar. Den som intervjuar 
bör vara lyhörd och anpassa språket efter barnen (Källström Cater, 2015).  
 
För att komma närmare syftet med studien har gruppintervjuer av semistrukturerad karaktär 
genomförts med målet att ta del av barns olika uppfattningar och erfarenheter. Frågorna var 
förberedda, men ställdes i den ordning som föll sig naturligt. Följdfrågor visade sig vara 
nödvändiga för att få fram det som uppfattades vara viktiga svar (Bryman, 2018).  
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Urval 
 
Den tillfrågade förskolan ligger i Norrbotten och valdes ut utifrån ett så kallat 
bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2018) innebär att förskolan valdes ut utifrån 
tillgänglighet. Förskolan valdes också ut med vetskap om att de har en relativt lång 
erfarenhet av att arbeta med pedagogisk dokumentation.  
 
En första kontakt togs med förskolans rektor via telefon, där studiens syfte och metod 
presenterades. Ett möte bokades sedan in där syfte och frågeställning presenterades för 
respektive avdelning. På mötet framkom det att två av avdelningarna var villiga att delta i 
studien och ett samtyckesbrev delades ut till respektive ansvarig förskollärare.  
Förskollärarna lämnade i sin tur dessa vidare till aktuella vårdnadshavare. Tid och plats för 
intervjuer bokades sedan in efter rådfrågan med ansvariga förskollärare.  
 
Ett urval av vilka barn som skulle delta i undersökningen gjordes också i samråd med 
ansvarig förskollärare, utifrån ålder och projekt. Ett slutgiltigt urval gjordes bland de barn 
vars vårdnadshavare gett sitt medgivande för deltagande och som var närvarande de dagar 
som studien utfördes. För att säkerställa ett relevant material och en representativitet 
intervjuades sju barn fördelade i två grupper. Eriksson och Zetterqvist (2015) menar att det 
totala antalet respondenter bör ligga mellan 6–8 stycken för att säkerställa ett relevant 
material och en representativitet. Kön utgjorde i sig inte ett urvalskriterium för deltagande i 
denna studie, men utifrån tillgänglighet och vårdnadshavares tillstånd föll det sig så att 
samtliga intervjuade var flickor. 

 

Genomförande  
 
Vid genomförandet av en intervju är det mycket som behöver tas i beaktande, det är därför 
viktigt att vara väl förberedd (Patel & Davidson, 2011). En del i förberedelsen handlar om 
att gå igenom frågorna. Kommer barnen att förstå frågorna? Ger de den information som var 
avsedd? En annan praktisk förberedelse handlar om var intervjun ska hållas och på vilket 
sätt intervjun ska dokumenteras. Bryman (2018) menar att det är viktigt att intervjun 
genomförs i en lugn och trygg miljö där möjlighet till samtal finns utan att bli avbruten eller 
lyssnad på. En lugn miljö påverkar också möjligheten till att få ett bra ljud då samtalet bandas. 
 
Intervjuerna genomfördes under en förmiddag då de övriga i barngruppen var ute på gården. 
De barn vars föräldrar gett sitt medgivande delades in i två grupper som i omgångar fick 
följa med inomhus för att genomföra intervjun. Innan intervjun hade ansvarig förskollärare 
tillfrågats att förbereda och ta fram material kopplat till de projekt vi skulle tala om.  
 
På avdelning 1 samlades en grupp om fyra barn på en stor matta mitt i rummet. Platsen 
valdes i samråd med ansvarig förskollärare ut för att säkerställa en lugn miljö och 
igenkänning då platsen var avsedd för samling och reflektion. Samtalet inleddes med 
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formalia kring studiens syfte, vad det är vi ska göra och varför. Vi startade tillsammans upp 
Ipaden för att banda samtalet via appen Röstmemo. För att alla barns röster skulle höras, 
placerades ipaden i mitten på golvet med gruppen placerad i en ring runt den.  
 
Därefter fick varje barn berätta om sitt pågående projekt, vilket tema de hade arbetat med 
och hur de hade kommit fram till det. Barnen visade vad de tillverkat och berättade hur 
arbetet fortlöpt. Under tiden som barnen berättade ställde jag de frågor som jag förberett till 
intervjun. Den dokumentation som barnen visade bestod av bilder, foton, skulpturer och 
några med tillhörande textremsor. Textremsorna talade om vad de olika objekten föreställde 
och bestod av barnens egna beskrivningar och reflektioner. Intervjun avslutades med att 
barnen visade en rad teckningar på väggen som tillsammans bildade en saga. Sagan hörde 
ihop med projektet och de hade tillverkat och skrivit den tillsammans. När alla frågorna var 
ställda avslutades intervjun och jag tackade för deras medverkan.  
 
På avdelning 2 samlades tre barn runt ett bord inne på avdelningen och även denna intervju 
inleddes med information om studiens syfte, vad vi skulle göra och varför. Ipaden placerades 
återigen i mitten på bordet och vi startade tillsammans inspelningen. Därefter inledde jag 
återigen intervjun med att be barnen berätta om deras senaste projekt, vilket tema de hade 
arbetat med och hur det hade kommit fram till det. Barnen visade därefter en film på 
avdelningens Ipad, vilket visade sig var en sammanställning över deras senaste projekt. 
Filmen var skapad av foton tagna på barnen och var en form av dokumentation över arbetet 
de gjort inom projektet. Efter att vi sett på filmen tillsammans intervjuade jag barnen utifrån 
de förberedda frågorna. Intervjun avslutades med att barnen visade ytterligare 
dokumentationer som hängde i hallen och som var kopplad till det projekt de hade arbetat 
med.  

 

Etiska överväganden  
 
Studien utgår från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som består av 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Syftet 
med principerna är att ge forskaren ett underlag för reflektion och insikter gällande det egna 
ansvarstagandet i studien.   
 
Informationskravet innebär att alla som berörs av aktuell studie ska få information om 
studiens syfte, hur den kommer att genomföras och vilka villkor som gäller. Inför denna 
studie informerades både barn och vårdnadshavare. Barnen fick information i samband med 
de båda träffarna och vårdnadshavarna fick information när deras medgivande om 
deltagande inhämtades (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Samtyckeskravet innebär att ett samtycke ska inhämtas från de som deltar i studien. Det 
innebär också att de barn som deltar själva får bestämma om det vill vara med eller inte. Om 
någon av barnen önskar avbryta sin medverkan får de inte utsättas för påverkan eller 
påtryckningar. Inför intervjuerna informerades barnen om samtyckeskravet och eftersom 
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barnen var under 15 år skickades även ett brev om samtycke till aktuella vårdnadshavare 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Konfidentialitetskravet innebär att inhämtade uppgifter bör förvaras på ett sätt så att 
utomstående inte kan ta del av dessa. Kravet innebär också att alla som deltar i denna studie 
ska ges största möjliga konfidentialitet. För att nå upp till konfidentialitetskravet 
förekommer inga namn, varken på förskola, avdelning eller på de som deltar. Berörda i 
denna studie har fått information om att fiktiva namn kommer att användas och att eventuella 
bilder kommer att avkodas så att identifiering inte är möjlig (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast får användas för avsedd forskning. 
Materialet får heller inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk. När arbetet avslutas 
ska allt insamlat material förstöras. Även denna information har delgetts vårdnadshavarna 
när samtyckesbrevet inhämtades (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Bearbetning och analys  
 
De insamlade materialet har bearbetats utifrån Rennstam och Wästerfors (2015) grund-
läggande arbetssätt för att skapa samhällsvetenskapliga analyser. Arbetssättet består av tre 
steg; att sortera, reducera och argumentera.  
 
Som ett första steg i bearbetningen transkriberades intervjuerna i sin helhet, vilket innebar 
att det inspelade materialet återgavs i skrift. Materialet sorterades sedan utifrån avdelning 1 
och avdelning 2. För att leva upp till Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet avkodades 
materialet och siffrorna 1–7 användes istället för barnens namn. Intervjuerna lyssnades 
igenom mer än en gång för att säkerställa rätt transkribering av den data som har samlats in 
(Rennstam & Wästerfors, 2015).  
 
I steg två sorterades sedan materialet med hjälp av en överstrykningspenna i olika färger, 
där barnens olika svar sorterades till respektive fråga. Svaren skrevs sedan ut och klipptes ur 
i remsor för att lättare urskilja och synliggöra eventuella mönster. Svaren jämfördes för att 
finna eventuella likheter, olikheter och skillnader, samt om något oväntat framträdde i 
barnens svar. Post-It lappar användes för att finna eventuella teman och användes för att 
komma fram till vad det är som är unikt och relevant i denna studie. Det som var irrelevant 
för studien reducerades bort. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att sortering av 
insamlat material skapar ordning och genom reducering skapas en koncentration och skärpa 
på det som ska synliggöras. Att reducera empiri besvarar också representationsproblemet, 
vilket går ut på att göra nödvändiga val av vad analytikern främst vill uppmärksamma. De 
likheter och olikheter som framkom av materialet kategoriserades till tre teman som fick 
utgöra grunden till de jag valt att lyfta i denna studie.  
 
När materialet har sorterats och reducerats kommer det tredje steget i analysen och handlar 
om att argumentera. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver steget med att materialet då 
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ska analyseras i förhållande till studiens bakgrund, det vill säga till de begrepp och till den 
teori som studien bygger på. Analysen bör också enligt författarna bemöta 
auktoritetsproblemet, vilket handlar om att göra sig hörd i forskar och kunskapssamhället, 
som ett eget självständigt bidrag där det insamlade materialet inte enbart redovisas utifrån 
vad som har sagts utan relateras till teori och föregående forskning.  
 
Analys och argumentation handlar i denna studie om att ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv synliggöra och hitta mönster gällande hur barn konstruerar sin egen delaktighet, 
sitt inflytande och hur de själva beskriver fenomenen utifrån sin egen erfarenhet.  
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Resultat 
 
Resultatet redovisas utifrån studiens två forskningsfrågor, hur barnen beskriver sin egen 
delaktighet och sitt inflytande i förskolans verksamhet samt hur barnen beskriver sin 
delaktighet och sitt inflytande i relation till pedagogisk dokumentation. Resultatet av de 
insamlade materialet har sammanställts och presenteras här under tre huvudteman, 
delaktighet som tillhörighet och medbestämmande, delaktighet som kunskapsbyggande och 
deltagande utan delaktighet. Under respektive teman framgår även underteman relaterade 
till huvudtemat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
 

	
 
 
 
 
 

Delaktighet som tillhörighet och medbestämmande  
 
Tillhörighet och medbestämmande är två ämnen som återkommer när barnen i egna ord 
beskriver sin delaktighet i verksamheten. Barnen använder själv inte uttryckligen de 
begreppen, men ur deras redogörelser av delaktighet kan tre återkommande teman urskiljas.  
 
Delaktighet som gemenskap 
 
När barnen blir ombedda att berätta om hur de arbetar i verksamheten berättar de gärna om 
detta och en sak de ofta återkommer till och betonar är att det är något som sker i en 
gemenskap. Tillsammans är ett återkommande begrepp hos flera av dem. 
 
I den första gruppen kan barnen tydligt beskriva sina arbeten och gör det i positivt laddade 
ordalag, men betoningen ligger ofta på att det är något som görs tillsammans. De ger gärna 

Delaktighet som tillhörighet och 
medbestämmande  Delaktighet som kunskapsbyggande Deltagande utan delaktighet 

Delaktighet som gemenskap 

Delaktighet som inflytande 

Pedagogisk dokumentation 
beskrivet som kunskapsbärare 

Pedagogisk dokumentation 
beskrivet som metod 

Hur beskriver barn sin egen delaktighet och sitt inflytande i förskolans verksamhet? 

Hur beskriver barn sin egen delaktighet och sitt inflytande i relation till pedagogisk dokumentation?  

Vem bestämmer 
egentligen? 

Pedagogisk dokumentation 
beskrivet som innehåll och 

process 
Delaktighet som 
beslutsfattande 

Syns man inte så finns man 
inte? 
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uttryck för att de får vara med och påverka vad de ska arbeta med, men även här beskrivs 
det i ordalag som ”vi”, det vill säga att det är något som sker gemensamt. Delaktighet 
beskrivs av barnen som betydelsefullt, något som framkommer när ett av barnen berättar att 
det bästa är när de arbetar tillsammans och när de tillsammans kommer på vad de ska göra.  
 
”…då jobbar vi med det och då gör vi det liksom tillsammans alla”  
 
Även i den andra gruppen framgår det att barnen uttrycker delaktighet som gemenskap och 
något de gör tillsammans med andra. De betonar att de tillsammans har arbetat med vilken 
mat som är nyttig och att de använder glada och arga gubbar som symboler. Barnen beskriver 
också hur de tillsammans har skapat en dokumentationsvägg ute i hallen.  
 

”Vi har jobbat om sånt där när man blir glad, mitt i mellan och sur…” ”jag har gjort min i lera 
och en i papper, det här har vi gjort allihop” 

 

Delaktighet som inflytande 
 
Att få vara med och bestämma och påverka innehållet i ett projekt är något barnen 
återkommer till flera gånger. Resultatet visar att barnen vågar ta initiativ och har en önskan 
och en förväntan om att vara delaktiga. Ett exempel på det är när barnen vid ett tillfälle till 
mig som intervjuare inte tvekar att ställa en motfråga och undrar om de får skapa en 
bakelsegrupp för att baka en vulkantårta. Barnen i studien vågar ta egna initiativ och ser sig 
kanske omedvetet, som agenter med möjlighet att utöva inflytande.  
 
”Vet du vad jag vill ha för grupp om du kommer till vår grupp, då skulle jag vilja ha en… att vi 
skulle jobba med, att vi skulle jobba med bakelser, och då skulle jag vilja ha en vulkantårta” 
 
Citatet ”eller när vi tycker att något är intressant, då dokumenterar vi” antyder också att 
barnen uppfattar det som att de har möjlighet att utöva inflytande över vad de ska jobba med, 
vilket också leder till att deras beskrivning pekar på att de upplever sig ha inflytande i 
verksamheten.  
 

Delaktighet som beslutsfattande 
 
Barnens resonemang visar att de gör en distinktion mellan inflytande och beslutsfattande. 
Att vara delaktig behöver inte betyda att man alltid får som man själv vill och barnen 
beskriver att det är majoritetens önskningar som avgör och bestämmer vad gruppen ska göra. 
Det framkommer när två av barnen samtalar kring hur de kommer fram till en fortsättning 
på projektet.   
 
”… ja, vi bestämmer tillsammans men inte alla…nä inte alla men alla är ändå med i alla fall”  
 
” …mmm fast man vill göra något annat så blir det liksom jättebra, för det är ju gruppen, våran 
grupp!”  
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Medbestämmande är något båda grupperna återkommer till flera gånger, men de beskriver 
begreppet på olika sätt. Barnen i den första gruppen beskriver medbestämmande som att få 
vara med och bestämma tillsammans med andra. Barnen i den andra gruppen beskriver också 
delaktighet som att få vara med och bestämma men då i form av att de inte får vara med.   
 
” Ja, vi bestämmer tillsammans men inte alla”  
 
” Nä inte alla men alla är ändå med i alla fall” 
 
”…mmm fast man vill göra något annat så blir det liksom” 
 
”…det är gruppen, våran grupp som gör så för vi ska snart till skolan” 
 
En tydlig bild är också att barnen inte beskriver detta som något negativt, utan att det snarare 
finns en stor acceptans för att beslut fattas i gruppen och att man inte alltid får som man själv 
vill.  

 

Delaktighet som kunskapsbyggande  
  
När barnen ombeds beskriva sin delaktighet i arbetet med den pedagogiska dokumentationen 
framkommer även här tre underliggande teman som återkommer när de i egna ordalag 
resonerar i ämnet.  
 
Pedagogisk dokumentation beskrivet som kunskapsbärare 	
 
Det första temat som framkommer visar att barnen beskriver den pedagogiska 
dokumentationen som något som visar vad de har lärt sig och håller på att lära sig och som 
de är delaktiga i att skapa. Ett exempel på det framkommer när ett av barnen utförligt och 
med inlevelse berättar och beskriver hur de har arbetat med vulkaner och hur en vulkan 
fungerar. Deras beskrivningar kopplar också ihop den pedagogiska dokumentations-
processen till något barnen tycker är sant eller intressant. Barnen understryker att de vill 
dokumentera när de hittar något de tycker är intressant. 
 
        Barn 1: ”När vi tycker att något är sant”  
 
        Barn 4: ” …eller när vi tycker att något är intressant, då dokumenterar vi…”  
 
        Barn 1: ”Precis då gör vi det!” 

 
Barnen berättar också att en fröken brukar skriva ner vad dokumentationen föreställer för att 
andra ska förstå budskapet och för att själv komma ihåg vad de har gjort och lärt sig. När de 
sedan återkommer till dokumentationen vid ett senare tillfälle får de berätta för varandra och 
gemensamt komma fram till vad de har lärt sig.  
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Även här gör de en tydlig koppling mellan pedagogisk dokumentation och något man lärt 
sig.  
 

”Alltså, när vi börjar igen får vi typ berätta åt varandra istället för att bara berätta för fröken 
eller att fröken berättar vad vi gör. Ja, faktiskt, det är för att vi ska komma ihåg” 

 

Pedagogisk dokumentation beskrivet som metod  
 
Det andra temat som synliggörs är att barnen talar om pedagogisk dokumentation som en 
metod där deras delaktighet utgörs av att de är del i att skapa något. Barnen berättar att de 
både fotar, målar, ritar och att de ibland använder lera och ibland även Ipaden. Barnens 
berättelse vittnar om att de har en viss förståelse för vad det innebär att dokumentera och att 
det går att dokumentera på många olika sätt. Barnen berättar också att de ibland går tillbaka 
till dokumentationen för att använda den som underlag för fortsatt undersökande.  
 

”Då jobbar vi igen, då börjar vi liksom om att pyssla eller klippa…”  
 
”…då tittar vi på en film om det”  
 
” Vi bestämmer tillsammans men fröken skriver, så att man vet vad man menar eller liksom 
tänker…” 

 
Resultatet visar att barnen gärna berättar om hur de har gjort och arbetat med den 
pedagogiska dokumentationen, men det intressanta är att de inte bara återger vad de gjort, 
utan att det också reflekterar kring andra alternativa sätt att göra det.  
 

Pedagogisk dokumentation beskrivet som innehåll och process  
 
Det tredje och sista temat som framkommer är att barnen beskriver sin delaktighet i 
pedagogisk dokumentation som något föränderligt som följer en händelse och är som en 
tidslinje. Det framkommer bland annat när barnen berättar om hur projektet startade, hur det 
har vuxit och förändrats och hur det avslutades.  
 

”…alltså, vi började här och nu är vi här…”  
 
”Vi hänger den på väggen, ska jag visa? Vi hänger den på väggen så att vi kan visa, så vi kan 
visa för dom som vill se och sen så kan vi titta själva”  

 
Resultatet visar att barnen i stor utsträckning beskriver arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen som en pågående process. De beskriver gärna ett skeende där början och 
slut tydligt framgår, men också hur de sedan arbetar med materialet.  
 

” När vi börjar igen får vi typ berätta åt varandra istället för att bara berätta för fröken eller 
att fröken berättar vad vi gör.  Ja, faktiskt, det är för att vi ska komma ihåg” 
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Deltagagande utan delaktighet  
 

Vem bestämmer	egentligen? 
 
Delaktighet framkommer dock inte som något lika självklart i båda grupperna. I den första 
intervjugruppen indikerade barnens beskrivningar av pedagogisk dokumentation att de 
upplevde ett medbestämmande. I den andra intervjugruppen berättar barnen mer uttryckligt 
att de inte alltid får vara med och bestämma. Det kanske är en orsak till att de barnens 
berättelser om den pedagogiska dokumentationen inte är lika utförliga och detaljerade som 
i den första gruppen. Barnen i grupp två berättar också att det ibland har önskemål om att få 
göra något specifikt, men upplever att de blir styrda till något annat. Det är någon annan som 
bestämmer och förbereder det som ska göras. 
 
        ”Det var inte vi som valde, fröken har hämtat grejer och sen pysslar vi”  
         
         ”Alltså det är inte vi, det är fröken”  
         
          ”…det var inte vi som väljde, det var fröken som säjde”  
 
I båda grupperna beskriver barnen också att det alltid är fröken som bestämmer vad i 
dokumentationen som ska sparas och visas upp. Det framkommer när barnen berättar att det 
inte får välja vad som ska upp på dokumentationsväggen.  
 

”Jag ville egentligen ta med den andra som jag gjorde men det blev inte så, jag ville egentligen 
knäppa kort på korven och jobba med den men jag fick faktiskt inte, det blev en annan”  

 

Syns man inte så finns man inte 
 
En annan aspekt barnen beskriver om delaktighet handlar om vem som finns representerad 
och inte. Det framkommer under den andra intervjun då vi tillsammans tittar på en film som 
handlar om deras senaste projekt. Barnen beskriver inte filmens innehåll, utan vikten läggs 
vid vem som finns representerad och inte. Barnen räknar vilka som är med och hur många 
gånger det är med. Ett av barnen konstaterar att hon inte är med i filmen alls och får medhåll 
av en annan.  
 
        Barn 6: ”Nä men jag är ju inte med!” 
 
        Barn 7: ”Inte jag heller!” 
 
        Barn 6: ”…men du står ju där?” 
  
        Barn 7: ”…nä, det är inte jag… men jag ser inget, jag kanske var ledig?”  
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Diskussion  
 
I denna del diskuteras valet av metod och resultatet i relation till bakgrund, aktuell forskning 
samt den teoretiska utgångspunkt som studien bygger på. I denna del diskuteras även likheter, 
skillnader och eventuella nya infallsvinklar som framkommit. Syftet med denna studie har 
varit att belysa barns uppfattningar om sin delaktighet och sitt inflytande i förskolans 
verksamhet, samt i relation till pedagogisk dokumentation. Diskussionen avslutas med 
implikationer för det kommande yrkesuppdraget samt förslag till fortsatt forskning. 

Metoddiskussion 
 

Genomförande 
 
Eftersom barns erfarenheter och berättelser är värdefulla i frågan om barns villkor på 
förskolan valde jag att genom en kvalitativ studie att vända mig direkt till barnen. Genom 
två genomförda gruppintervjuer har jag försökt närma mig barns perspektiv i studiens 
frågeställning. Det socialkonstruktionistiska perspektivet har utgjort grunden i detta arbete, 
och har känts relevant då det är barnens beskrivningar och erfarenheter av ett fenomen som 
ska synliggöras.   
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att det som framkommer vid en intervju är 
präglad av den sociala och språkliga kontexten. Varje intervju är därför unik och beroende 
av de som deltar och interagerar i den. En intervju säger heller inte allt men en intervju som 
är rätt gjord kan ge viktiga insikter (Källström Cater, 2015).  
 
I kvalitativa intervjuer finns alltid en dimension av makt, vilket blir särskilt tydligt när det 
är en vuxen som intervjuar barn. Att intervjua barn kräver därför en mer noggrann 
förberedelse och en insikt om att barn är mindre erfarna av liknande situationer Det bör 
därför skapas ett förtroende mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Många 
forskare menar också att inledningen till intervjun är viktig. Om man lyckas få barnen att 
känna sig betydelsefulla är det större chans att barnen inte hittar på svaren och svarar så som 
de tror intervjuaren vill att det ska göra (Källström Cater, 2015). 
 
Intervjuerna genomfördes på en för barnen bekant plats, där deras samtal och projekt 
vanligtvis sker. För att inleda samtalet bad jag barnen berätta om det projekt de arbetade med 
just nu och under tiden som barnen berättade ställde jag frågorna i den ordning som föll sig 
naturlig. Enligt Källström Cater (2015) är utmaningen i att intervjua yngre att kunna 
formulera frågorna så att barnen förstår och kan besvara dem, något jag fick erfara och vilket 
resulterade i att jag ibland fick omformulera mina frågor. Att intervjua barnen tillsammans i 
grupp tror jag bidrog till att samtalet kom igång. Barnen var ivriga och ville berätta och 
tillsammans kom de fram till svaren på frågorna. Att intervjua flera barn tillsammans tror 
jag också bidrog till att maktrelationen inte blev lika tydlig, då det var flera barn mot en 
vuxen.  
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Det är också viktigt att de personer vi frågar kan svara utan att resultatet påverkas. En risk 
som jag ser är att det i intervjuer med barn är viktigt att jag som intervjuare inte lägger någon 
värdering i frågan jag ställer. Hur jag använder rösten och om jag betonar min fråga på något 
speciellt sätt. Det handlar om att ställa frågor på rätt sätt och genom att be barnen berätta om 
något speciellt får barnen möjlighet att beskriva något (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2012).  
 

Validitet och reliabilitet 
  
I kvalitativa undersökningar kan det vara svårt att avgöra om man mäter rätt saker då det 
fenomen som undersöks handlar om människors uppfattningar och beskrivningar om något.   
Att tolka barns berättelser kräver dessutom en extra observans på vad det är barnen har sagt 
och vad de kan ha menat (Källström Cater, 2015). Patel och Davidson (2011) belyser detta 
med att den data som samlas in ska vara tillförlitlig och giltig. Tillförlitlighet benämns som 
reliabilitet och giltighet som validitet.  
 
Validitet handlar om att mäta rätt saker och i en kvalitativ studie kopplas validiteten till om 
forskaren lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades 
livsvärld och att den tolkningen sedan stämmer överens med studiens syfte och 
frågeställning (Patel & Davidson, 2011). För att säkerställa tillförlitligheten i materialet 
valde jag ljudinspelning som metod och sedan transkribering för att på så korrekt sätt som 
möjligt återge både frågor och svar från intervjuerna. Genom att lyssna till och transkribera 
de båda intervjuerna noggrant kunde jag hitta det som var relevant för och kunde relateras 
till denna studie. Efter att transkriberingen sen har genomgått en analysprocess där materialet 
har sorterats, kategoriserats och tematiserats kunde teman och underrubriker skapas 
(Rennstam & Wästerfors, 2015).  
 
Reliabilitet handlar enligt Roos (2014) om att samla in data på ett grundligt sätt och i 
tillräcklig mängd, för att kunna dra några slutsatser av det insamlade materialet. Intervjuerna 
ägde rum på två olika avdelningar med olika barn och oberoende av varandra. Intervjuerna 
i denna studie bestod av öppna frågor där barnen fick möjlighet att berätta och samtala om 
sina erfarenheter, något Patel och Davidson (2011) menar bidrar till att öka reliabiliteten. 
Det finns dock alltid en risk att barnen trots detta tolkat mina frågeställningar annorlunda än 
det de var avsedda att göra, men genom att kunna gå tillbaka till materialet flera gånger har 
jag försökt att minimera denna risk.  
 
En kvalitativ studie är till stor del beroende av intervjuaren och den intervjuade samt de 
ingångsvärden samtliga parter har vid intervjutillfället, vilket medför att en upprepning 
under exakt samma förhållanden är svår att genomföra (Patel & Davidson, 2011). Dock har 
metoden ändå ett värde då det blir en ögonblicksbild och det ändå kan antas vara så att de 
speglar just dessa barns reflektioner vid detta tillfälle. I denna studie deltog till exempel 
endast flickor. Det är mycket möjligt att deltagande och aktivitet skulle sett annorlunda ut i 
en grupp med enbart pojkar, eller en blandad sammansättning.  
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En annan fråga är hur generaliserbart resultat från en liten kvalitativ studie av detta slag kan 
vara. Studien har genomförts med ett bekvämlighetsurval ur en relativt liten population. 
Detta betyder att resultatet som sådant får ses som en representation för just denna grupps 
syn på delaktighet och inflytande. Däremot tror jag att de underliggande teman som redogörs 
för i detta arbete också sannolikt skulle ses vid en replikering av denna studie.  
 

Resultatdiskussion  

	
Denna studie utgår från det socialkonstruktionistiska perspektivet som innebär en ansats att 
verkligheten är något som kontinuerligt konstrueras i och i interaktion och samverkan med 
andra (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Resultatdiskussionen om studiens fynd görs med 
detta perspektiv som utgångspunkt. 
 

Barns perspektiv	på delaktighet och	inflytande	i förskolans verksamhet 
 
Förskolan har fått en reviderad läroplan där vikten av barns delaktighet för kunskaps-
produktion betonas ytterligare och man har också utöver det betonat att det i förskolans 
uppdrag också ingår att introducera barnen för de demokratiska principerna (Skolverket, 
2018). Frågeställningen inför denna studie var därför hur barn i egna ord beskriver 
delaktighet och inflytande. 
 
Skolverket (2015) pekar på tydliga positiva samband mellan barns möjlighet till inflytande 
och dess betydelse för att utveckla förmågan att interagera med andra. Barnens beskrivningar 
i denna studie visar på att de resonerar kring delaktighet och inflytande som skilda fenomen 
och att de också ser sig som agenter med möjlighet att påverka. De reflekterar inte 
uttryckligen kring begreppen såsom de relateras till i litteraturen, men barnens beskrivningar 
ger en tydlig bild av att de ser sig som delaktiga i ett sammanhang som kontinuerligt skapas 
i och ur interaktionen med andra barn och vuxna i deras närhet (Lenz Taguchi, 2013).  
 
Barnen i den första gruppen beskrev sig i högre grad delaktiga än barnen i den andra och de 
kunde också i betydligt större utsträckning redogöra för både arbetet och resultatet i 
efterhand. Detta pekar mot att möjligheten till inflytande också påverkar delaktighet och 
engagemang och att det i sin tur påverkar i vilken omfattning barnen tar till sig av resultatet 
(Skolverket, 2015).  
 
Vidare pekar barnens beskrivningar på att de uppfattar en viss skillnad mellan inflytande och 
beslutsfattande. De beskriver gärna hur de får vara med och bestämma, men samtidigt 
uppvisar de också både förståelse och acceptans för att det inte alltid innebär att man får som 
man vill, utan att gruppens beslut kan bli något annat. Åberg och Lenz Taguchi (2018) menar 
att delaktighet och demokrati inte är något som lärs ut, utan att det är något som uppstår i 
mötet med människor. Barnens reflektioner kring inflytande och beslutsfattande i denna 
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studie pekar på att de, möjligen omedvetet, i arbetet med pedagogisk dokumentation tar till 
sig grunder för den demokratiska processen.  
 
Tidigare studier visar att delaktighet och inflytande är två begrepp som många anser vara 
svåra att definiera (Arnér, 2009; Johannessen & Sandvik, 2009). I denna studie resonerar 
barnen tydligt om medbestämmande och beslutsfattande som två olika fenomen. De 
beskriver hur det är viktigt att man får vara med i processen, men redogör samtidigt för en 
stor acceptans för att man inte alltid får som man vill. Resultatet antyder att barnen 
tillgodogör sig demokratiska principer när de pratar om att det ibland är majoritetens 
önskningar som avgör vad de ska göra. Åberg och Lenz Taguchi (2018) skriver att barnen 
behöver en plats för gemenskap, där de kan uttrycka sin mening samtligt som de lyssnar på 
andra och att det är så demokratiska värderingar kan grundläggas. 
 

Barns perspektiv	på	delaktighet och	inflytande i förhållande till 
pedagogisk dokumentation 
 
Barnen i studien redogör för den pedagogiska dokumentationen i ordalag som tyder på att 
de både ser det som något kunskapsbärande och en process. De relaterar till 
dokumentationen som något de lärt sig och beskriver ivrigt vad det är vi tittar på. De 
beskriver att de arbetar med dokumentation när något är sant eller intressant. Dahlberg och 
Åsén (2011) menar att en av de viktigaste funktionerna med pedagogisk dokumentation är 
den gemensamma reflektion som görs i relation till materialet. Intresset för reflektion är 
också något som framkommer i studien och något som barnen själv återger, något som 
stärker tesen att det är en viktig del av processen att konstruera förståelse och kunskap.  
 
En distinktion som framkommer är att när barnen beskriver det gjorda arbetet är det mer en 
redogörelse av vad de gjort, men när de återkommer till hur de gjort reflekterar de själva 
kring metodval och hur det eventuellt skulle kunna göras annorlunda nästa gång. Detta 
stärker tesen att dokumentation blir pedagogisk först när den är något man reflekterar över 
och när den återknyts till barnen och det stärker också bilden av att det inte i första hand 
handlar om att synliggöra barnens kunnande, utan snarare vad de försöker komma underfund 
med (Svenning, 2009). 
 
Forskning visar att motivation är viktigt för barns lärande och motivationen att lära sig något 
nytt ökar om barnen tycker att det är roligt, meningsfullt och intressant (Arnér, 2009). 
Resultatet i denna studie visar att barnen ser pedagogisk dokumentation som något 
betydelsefullt och viktigt. Barnen beskriver också tydligt att de dokumenterar när något är 
sant eller intressant vilket tyder på att de gör en koppling mellan pedagogisk dokumentation 
och kunskapsuppbyggnad. 
 
Att dokumentera tillsammans är något barnen beskriver som roligt och lärorikt. I studien 
framkommer att framförallt barnen i den första gruppen både kan redogöra för resultatet och 
också återkommer till dokumentationen och reflekterar kring den tillsammans med andra. 
Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) är det språket som konstruerar den sociala 
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verkligheten, eftersom vi tolkar och förstår våra egna och andras handlingar genom språket. 
Denna studie visar på att barnen gärna återkommer till sin dokumentation och de reflekterar 
också gemensamt över vad de har lärt sig, vilket antas vara positivt för deras lärprocess 
(Elfström, 2013).  
 

Deltagande utan delaktighet 
 
Ett viktigt fynd som känns relevant att lyfta är att barnen tydligt beskriver ett deltagande 
utan delaktighet. Likväl som barnen beskriver hur de konstruerar en delaktighet, skulle man 
här kunna tala om att de också konstruerar en icke- delaktighet. Dels beskriver barnen väldigt 
tydligt var de inte har något inflytande och dels handlar det om barns syn på representation 
i de olika aktiviteterna.  
 
Det tydligaste exemplet där barnen inte har något inflytande är att barnen i båda grupperna 
är väldigt eniga om att det är fröken som bestämmer vad av arbetet som ska visas för andra. 
Barnen verkar villigt acceptera den ordningen, men uttrycker samtidigt att man inte får visa 
det man vill.  
 
Johannesen och Sandvik (2009) menar att det länge funnits en tradition inom förskolan att 
prata om delaktighet som medbestämmande och att diskussionen många gånger landar i att 
prata om vem som ska bestämma vad. Är det vi eller fröken? Johannessen och Sandvik 
menar att rätten till delaktighet och inflytande inte enbart handlar om att vara med och 
bestämma. Det handlar också om barnens uttryck ska kunna påverka på ett eller annat sätt. 
Något som även framkommer och uttrycks i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Där 
barnets åsikter ska komma fram och respekteras (Skolverket, 2018). I denna studie ser vi att 
barnen till stora delar får vara med och påverka, men samtidigt så redogör båda grupperna 
tydligt för att de inte upplever att de har någon påverkan i vissa delar av arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen. Här blir det tydligt hur pedagoger har intagit ett 
barnperspektiv, men att det sker till priset av barns perspektiv, vilket sannolikt leder till 
minskad delaktighet (Johannesen & Sandvik, 2009). Detta pekar på att det finns 
förbättringspotential i att ytterligare öka delaktigheten i arbetet med pedagogisk 
dokumentation i dessa grupper, som i sin tur skulle kunna bidra till ett ökat lärande (Lenz 
Taguchi, 2013).  
 
En viktig del som framkom under studien var att barnen i grupp 2 var väldigt medvetna om 
representationen i det material man arbetat med. Detta blev särskilt tydligt när vi diskuterade 
en film och där alla barn inte fanns med. Den sekvensen medförde att barnens fokus riktades 
mot vem eller vilka som var med på bild, snarare än vad som hade gjorts.  

Implikationer för yrkesuppdraget 
 
Barns delaktighet och inflytande är något som många gånger talas om som något självklart 
inom förskolans verksamhet. Barns röster ska höras och undervisningen ska planeras utifrån 
det barnen visar intresse för och tycker är viktigt (Skolverket, 2018). Förskolans läroplan 
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talar om vikten att barn får ett reellt inflytande över både arbetssätt och innehåll eftersom 
barn som upplever detta lär sig mer, blir mer engagerade och tar mer ansvar (Skolverket, 
2015).  
 
I likhet med tidigare forskning indikerar denna studie på att barn många gånger är delaktiga 
och har inflytande, men inte alltid i den omfattning de borde vara. Resultatet tyder också på 
att barn är med och har inflytande i utbildningen men inte alltid i frågor som verkligen 
betyder något för barnen. När det gäller barns delaktighet och inflytande har jag i denna 
studie fokuserat på att lyssna till barnens perspektiv och skapa möjligheter för barnen att 
berätta om sina erfarenheter.  
 
Att samtala med barn om frågor som inte alltid är så lätta att definiera tror jag bidrar till en 
bättre förståelse för hur barnen ser på sin omvärld. Något som i sin tur gör att vi inom 
professionen på ett bättre sätt kan möta läroplanens intentioner och med större medvetenhet 
lyssna på barnens röster och perspektiv.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Efter arbetet med denna studie vore det intressant att komplettera den med ytterligare 
observationer av hur barn konstruerar sin delaktighet för att få en bredd i frågeställningen. 
Det hade också varit intressant att med så kallad stimulated recall spela in när barnen arbetar 
med ett projekt och där barnen kort efter inspelningen får ta del av materialet och 
kommentera vad som händer. Hur beskriver barn sin delaktighet då?  
 
En fråga som inte besvarats i denna studie, men som skulle kunna vara intressant att titta på 
i framtida forskning, skulle kunna vara och i så fall hur delaktighet och inflytande förändras 
vid till exempel videodokumentation, där barnen själv blir en del av den pedagogiska 
dokumentationen. Hur påverkas barn och deras upplevda delaktighet av att synas eller inte 
synas i ett sånt sammanhang. 
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Bilaga 1 
Informerat samtycke    Luleå 2019  

Medgivande av vårdnadshavare 

Hej, 

Mitt namn är Maria Danell och jag läser nu min sista termin på̊ förskollärarprogrammet vid 
Luleå Tekniska universitet. Under några veckor kommer jag att utföra en studie i samband 
med mitt examensarbete och i enlighet med de forskningsetiska principer som gäller för 
oss vill jag med detta brev delge er information.  

Studiens syfte är att undersöka hur flickor och pojkar ser på sin egen delaktighet i den 
pedagogiska dokumentationsprocessen. För att få svar på studiens frågor önskar jag 
intervjua ditt barn med hjälp av en så kallad gruppintervju, där barn tillsammans med några 
andra får berätta om sina erfarenheter och tankar.  
 
Innan intervjun kommer ditt barn att få information om att deltagandet är frivilligt och har 
rätt att dra sig ur om det inte längre vill vara med. Intervjuerna kommer att bandas och 
enbart vara tillgängligt för denna studie. Allt insamlat material kommer när arbetet är klart 
att raderas. Alla som deltar kommer att vara anonyma och eventuella namn kommer att 
vara fiktiva, så även förskolans. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras och går 
att finna via Luleå Tekniska universitet.  
 
Vänligen svara med underskrift om du samtycker till att ditt barn deltar i studien. Jag 
behöver ert svar senast XXX 
 
Jag samtycker till att mitt barn deltar i examensarbetet med detta syfte: 
 
Mitt barn 
 
_____________________ 
 
Namn och underskrift av vårdnadshavare  Datum 
 
 
 
Namn och underskrift av vårdnadshavare  Datum 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig  
 
Maria Danell  
070-699 00 23 
amiade-3@student.ltu.se 



 

 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor: 
 
Vad får barn göra, är barn delaktiga i dokumentationsprocessen?  
Berätta för mig om det projekt som ni arbetar med just nu?  
Vad dokumenterar ni själva och hur gör ni? 
Vad gör ni med dokumentationen efter att ni har dokumenterat? 
Hur brukar ni återvända till dokumentationen och prata om den, berätta! 
Vad händer efter att ni har reflekterat kring dokumentationen? 
 
Vad barn kan påverka, har barn möjlighet till inflytande i 
dokumentationsprocessen?  
Hur bestämmer ni vad det är ni ska dokumentera?  
Hur bestämmer ni vad ni ska göra nästa gång?  
Vad tycker ni är det bästa med att jobba med dokumentation? 
Om ni inte vill dokumentera något, vad gör ni då?  
Om ni blir jättenyfikna på något speciellt när ni dokumenterar, vad gör ni då?  
 
 


