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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om hur pedagogisk dokumentation används som 
verktyg inom förskolan samt att belysa den etiska aspekten av att dokumentera 
barn. De frågeställningar som detta examensarbete utgår från är följande: Hur 
arbetar förskolan med pedagogisk dokumentation inom sin verksamhet? Vilka 
tillfällen är meningsfulla att dokumentera enligt pedagogerna? Hur resonerar 
pedagogen/arbetslaget om att dokumentera barn? För att få svar på dessa frågor så 
har jag använt mig av kvalitativ intervju som metod. Vidare har dessa svar tolkats 
och jämförts med relevant litteratur som rör pedagogisk dokumentation och etiska 
aspekter. I resultatet av detta examensarbete så framgår det att pedagogisk 
dokumentation beskrivs som ett verktyg för att synliggöra barnets läroprocess 
samt utveckling, även att det påverkar barnet positivt. Vidare så framgår det av 
resultatet att syftet till pedagogisk dokumentation om att synliggöra är uppdelat i 
två kategorier dvs. att dokumentera för att se nytt eller att söka efter något 
förbestämt. Resultatet pekar på att tiden är en faktor som har inverkan på arbetet 
med pedagogisk dokumentation. I studien framgår det att pedagogerna är 
inspirerade av Reggio Emilia filosofin i sitt dokumentationsarbete samt att 
tidsbrist får negativa konsekvenser i arbetet med pedagogisk dokumentation. 
Även att pedagogerna i de olika arbetslagen inte brukar diskutera barnets 
självbestämmande vid dokumentation, samt att det inte är en självklarhet att fråga 
barnet om samtycke vid förvaring av dokumentationsmaterialet. Förskolan har en 
viktig roll i att lägga grunden till barns attityd till fotografering samt 
bildhantering, vilket är viktigt i dagens samhälle där internet är en del av 
vardagen. Resultatet visar att det är viktigt att koppla samman pedagogisk 
dokumentation med etik samt att generellt belysa de etiska aspekterna som 
dokumentation av barn medför.  
 
Sökord: pedagogiskt arbete, förskola, etik, värdegrund. 
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1. Inledning 
Jag har valt att fördjupa mig i pedagogisk dokumentation, då jag utifrån mina 
tidigare praktikperioder förstått att detta är ett centralt arbetssätt inom förskolans 
verksamhet.   
 
Varför används dokumentation, vad är dess syfte? Pedagogisk dokumentation är 
ett verktyg som pedagoger använder för att synliggöra både sitt eget samt barnens 
läroprocess, men även för att visa utomstående vad som sker inom verksamheten 
genom olika dokumentationstekniker såsom observation och foto. 
 
Jag har valt att skilja på begreppen pedagogisk dokumentation och 
dokumentation, då det kan vara oklart vilka värderingar som läggs i respektive 
ord. Att dokumentera innebär att praktiskt dokumentera en aktivitet, det är ett 
moment som ingår i pedagogisk dokumentation. Att arbeta med pedagogisk 
dokumentation innebär att använda materialet från dokumentationen för vidare 
utvärdering och reflektion i ett bestämt syfte. 
 
Jag undrar över vilka tillfällen det är som pedagogerna väljer att dokumentera 
samt deras tankar om att dokumentera barn. Det som fångat mitt intresse är 
speciellt det jag läst om från tidigare litteratur som lyfter just den etiska aspekten 
av att dokumentera barn: Kan man som pedagog dokumentera vad som helst? Har 
barn något att säga till om? Detta var en aha upplevelse för mig, då jag inte tänkt i 
dessa banor tidigare. Mina personliga tankar om dokumentation i förskolan, är att 
det nog inte hör till vanligheten att barn ges inflytande över 
dokumentationsarbetet. Detta bedömer jag inte i termer av rätt eller fel, utan jag 
vill få en djupare inblick i pedagogernas förhållningssätt samt hur de använder 
pedagogisk dokumentation som verktyg i praktiken.  
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2. Problemområde 
2.1 Syfte 
Arbetets syfte är följande: 
 
– att undersöka hur pedagogisk dokumentation som verktyg uppfattas av 
pedagogerna samt tillämpas i praktiken inom förskolan och hur den etiska 
aspekten av att dokumentera barn hanteras.  
 
2.2 Frågeställningar 
Mitt intresseområde speglas i följande frågor:  
 
Hur arbetar förskolan med pedagogisk dokumentation inom sin verksamhet? 
Vilka tillfällen är meningsfulla att dokumentera enligt pedagogerna?  
Hur resonerar pedagogen/ arbetslaget om att dokumentera barn?  
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3. Bakgrund 
Jag inleder med en presentation om vad som står i styrdokumenten om 
värdegrunden och etik samt pedagogisk dokumentation, vilket avslutas med en 
begreppsförklaring med olika definitioner som är centrala i min uppsatts.  
 
3.1 Styrdokumenten och förskolans läroplan  
Värdegrunden och etik 
Att arbeta med pedagogisk dokumentation är nära sammankopplad till både 
värdegrunden och etik, då det påverkar vad pedagogen och arbetslaget väljer att 
dokumentera samt även hur de tillvaratar, behandlar och följer upp detta 
dokumentationsmaterial. 
 
Etik beskrivs enligt Orlenius (2001) som att reflektera över varför man gör som 
man gör. Det handlar om ens personliga uppfattningar samt tankesätt. Orlenius 
menar vidare att det är viktigt att diskutera och synliggöra människosynen, då den 
har stor betydelse för de beslut som tas och hur pedagogen arbetar inom förskolan. 
Etiska värden enligt Gren (2007) är något som är högt värderat och nära 
sammanlänkat med hur vi värderar oss själva som människor. Gren beskriver att 
dagens samhälle inte har lika stark värdegrund som förr, då synen på det 
mänskliga värdet är personligt och varierar. Därför så utgår förskolan från 
styrdokumenten om en gemensam människosyn som handlar om människolivets 
okränkbarhet (Gren, 2007). De grundläggande värden som beskrivs i Läroplanen 
för förskolan om en gemensam människosyn skildras i följande citat: 
”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 
lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och 
utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla” (Skolverket, 2011, 
s3). Det styrks av Johansson (2001) som vidare beskriver att de etiska värden samt 
människosynen för de små barnen även lyfts på internationell nivå i dokument 
som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna`48 och FN:s konvention om 
barnets rättigheter`89. Barnet beskrivs här som en person med egna rättigheter, 
men man får samtidigt inte glömma att det är en sårbar grupp som behöver skydd 
(Johansson, 2001). 
 

Pedagogisk dokumentation 
Pedagogisk dokumentations genomsyras av ett etiskt tänkande som jag beskrev i 
tidigare stycke. Denna aspekt kan gå förlorad när det blir ett verktyg, om inte 
pedagogen och arbetslaget är uppmärksamma. 
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Jag finner stöd för att använda pedagogisk dokumentation när jag läser ur Kvalitet 
i förskolan: Allmänna råd och kommentarer som menar att: 
 

Ett sätt att öka medvetenheten om det egna arbetet är att i olika former dokumentera, synliggöra 
och reflektera över förskolans processer och på så sätt fånga i vilka situationer barn lär, utvecklas 
och mår bra. Det är viktigt att dokumentation och reflektionsarbete ses som en del i det dagliga 

arbetet tillsammans med barnen och inte något som ligger vid sidan av. (Skolverket, 2005, s24) 

 
Pedagogisk dokumentation beskrivs som ett sätt att öka pedagogernas 
medvetenhet, vars resultat används som grund i det fortsatta arbetet. Pedagogisk 
dokumentation bygger på gemensam reflektion, ett kollektivt arbetsverktyg vars 
syfte är att både se samt granska den egna praktiken (Skolverket, 2005). Allmänna 
råd och kommentarer lyfter även vikten av att arbetslaget ”diskuterar hur barns 
utveckling och lärande kan följas och synliggöras för både barn och personal som 
stöd för att vidareutveckla det pedagogiska arbetet”. (Skolverket, 2005, s24). 
 
Jag finner inte att pedagogisk dokumentation namnges som någon arbetsmetod, 
när jag läser Läroplanen för förskolan (Lpfö98). Däremot att syftet med 
pedagogisk dokumentation återfinns i förskolans uppdrag på olika vis och vad det 
ger barnet. T.ex. att förskolan skall skapa en trygg och utmanande miljö som 
lockar barnen till att upptäcka sin omgivning samt ger möjlighet att reflektera. 
Arbetslaget skall ge barnen möjlighet att både påverka innehåll och utvärdera 
verksamheten samt att föräldrarna ska göras delaktiga i barnens vardag Vidare 
läser jag att: ”Verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, 
motivation och drivkraft att söka kunskaper” (Skolverket, 2011, s6). 
 
3.2 Definitioner 
Här förklarar jag en del begrepp som jag använder i min uppsats. 
 

Pedagogisk dokumentation  
Jag har valt att definiera pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg inom 
förskolan. Pedagogisk dokumentation är en process som består av två delar, att 
först dokumentera och sedan att reflektera över dokumentationsmaterialet. Att 
dokumentera utan att reflektera är inte att arbeta med pedagogisk dokumentation.  
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Dokumentation 
Dokumentation beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2011) som att göra en 
insamling av fakta. Att dokumentera innebär att synliggöra, vilket är en del av 
pedagogisk dokumentation (Dahlberg, Moss & Pence, 2002). 

 
Pedagog 
Jag har valt att definiera samtliga som arbetar inom förskolan som pedagoger 
oavsett utbildningsnivå. 
 
Barnobservation 
Jag har valt att definiera barnobservation som att dokumentera barnets utveckling, 
där syftet är att jämföra barnets utveckling med dess ålder för att se att barnet 
följer den rätta utvecklingskurvan. Barnobservationer är inte något negativt i sig, 
men det finns en risk att det kan leda till normalisering. Vilket innebär att t.ex. alla 
barn förehålls gå naturligt vid ett års ålder och om inte så är det något fel på 
barnet dvs. det har utvecklats till något negativt. 
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4. Litteraturgenomgång  
Nedan presenteras relevant litteratur för min uppsats. Litteraturen är skriven av 
olika författare och forskare och rör pedagogisk dokumentation. Min 
litteraturgenomgång beskriver historiken bakom pedagogisk dokumentation samt 
kortfattat om Reggio Emilia filosofin. Vidare berörs vad pedagogisk 
dokumentation innebär och dess möjligheter, samt om portfolio och 
dokumentationstekniker. Jag fortsätter med olika etiska aspekter där jag närmare 
förklarar autonomi, vilken betydelse pedagogens påverkan har för vad som väljs 
ut att dokumentera och slutligen belyser jag olika kritiska åsikter kring 
pedagogisk dokumentation/dokumentation av barn.  
 

4.1 Vad är pedagogisk dokumentation?  
Vad är pedagogisk dokumentation egentligen? Det finns inget konkret svar på 
denna fråga anser Lenz-Taguchi (2011). Vad gäller tidigare forskning så finns det 
mycket skrivet om förskolans historia samt olika dokumentationsmetoder som 
observations- och dokumentationsarbete, men mycket lite om just pedagogisk 
dokumentation. Lenz-Taguchi förklarar vidare hur barnobservation och 
dokumentationsarbete har utvecklats från början av 1900-talet och fram till idag.  
 
På 1930-talets skulle förskolan ersätta hemmet. Där skulle barnen få tillsyn av 
utbildad personal. Fokus var att se vad barnen behärskade och man utgick ifrån 
s.k. barnobservationer med utvecklingspsykologiska tankar. Det var ett verktyg 
för korrektion. 1970-talets förskola var inriktad på att dokumentera barnen s.k. 
dokumentationsarbete. Fokus var att dokumentera hur barnet på förskolan var och 
dess intressen istället för att bedöma barnet som person, vilket skedde tidigare då 
det handlade om att bedöma barnet utifrån utvecklingspsykologiska tankar dvs. 
man utgick från barnobservationer som var ett normaliserande verktyg. 1990-
talets förskola och fram till idag innebär en blandning mellan 
dokumentationsmetoderna barnobservationer och dokumentationsarbete, där 
fokus är på barnets vardagliga liv och att se helheten. Denna blandning av de olika 
dokumentationsmetoderna har blivit ett gemensamt verktyg för utvärdering och 
kontroll, vilket på sätt och vis kan ses som grunden till pedagogisk 
dokumentation. Vid denna tid blev konstruktivistisk pedagogik populär t.ex. 
Reggio Emilia-filosofin, vars syfte är att synliggöra barnets läroprocess (Lenz-
Taguchi, 2011).  
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Barns läroprocesser 
Reggio Emilia filosofin härstammar enligt Jonstoij och Tolgraven (2001) från 
Italien 1945 och filosofin utgör grunden till pedagogisk dokumentation. Reggio 
Emilia följer ingen speciell metod eller speciellt synsätt, utan det är ett tänkande 
som bygger på en demokratisk människosyn. Det utmärkande för Reggio Emilia 
är att filosofin innebär en grundsyn om att kunskap skapas i samspel genom 
dialog, där ett undersökande arbetssätt är centralt. Pedagogisk dokumentation ges 
en stor plats inom filosofin då det synliggör lärandet fysiskt för barnet, 
pedagogerna samt föräldrarna. Jonstoij och Tolgraven menar vidare att ”det 
handlar inte om väggdekorationer utan dokumentationen ställer frågor, utmanar 
och inbjuder till dialog” (Jonstoij & Tolgraven 2001, s69). 
 
Syftet med pedagogisk dokumentation är enligt Lindgren & Sparrman (2003) att 
synliggöra barnet och informera föräldrar om barnens vardag, vilket finner stöd i 
förskolans läroplan. Dokumentationens syfte måste enligt Wehner-Godée (2010) 
vara givet på förhand, att det är viktigt att veta vad som är fokus och vad 
materialet ska användas till. Man dokumenterar enligt Jonstoij och Tolgraven för 
att kunna följa och se själva lärandet i kunskapsprocessen, det beskrivs som ett 
synligt lyssnande (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Det får stöd av Reggio Children 
(2006) som är ett samarbete mellan forskare från Project Zero vid Harrvard 
Graduate School of Education och pedagoger vid Reggio Emilias kommunala 
förskolor som studerat barns läroprocesser. De menar att pedagogisk 
dokumentation synliggör barnets lärande och är själva grunden i Reggio Emilia 
filosofin. Pedagogerna strävar efter att barnen ska finna samt skapa mening i sin 
tillvaro och då blir pedagogisk dokumentation som verktyg centralt, eftersom det 
ger möjligheten att reflektera över läroprocessen och vad den lär: ”Dokumentation 
ses som en integrerad del i de procedurer som är avsedda att främja lärande och 
förändra relationen mellan lärande och undervisning” (Reggio Children, 2006, 
s78). 
 
Detta citat påvisar att pedagogisk dokumentation är en del av det dagliga arbetet 
inom Reggio Emilias verksamhet. Man arbetar kontinuerligt med att synliggöra 
hela läroprocessen och inte bara dokumentera det färdiga resultatet, vilket är en 
inte alltför ovanligt missuppfattning (Reggio Children, 2006). Pedagogisk 
dokumentation gör att både pedagoger och barn kan sätta ord på sitt eget tänkande 
och lärande, vilket är en del av att synliggöra kunskap. Det bidrar också till att 
man kan prata om sitt lärande och verksamheten utifrån ett större perspektiv 
(Jonstoij & Tolgraven, 2001).  
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Att reflektera 
Pedagogisk dokumentation är nära anknutet med reflektion och utvärdering, då 
det är en del av att synliggöra lärandet (Reggio Children, 2006). Skillnaden 
mellan att enbart tänka och reflektera beskriver Emsheimer, Hansson och 
Koppfeldt (2005) som att reflektion på förhand har ett bestämt mål om att 
utveckla nya tankemönster. De beskriver att reflektionsbegreppet kan delas upp i 
begreppen inåtvänd samt utåtvänd reflektion. Inåtvänd reflektion innebär att 
reflektera över den personliga utvecklingen, medan utåtvänd reflektion handlar 
om att försöka förstå omvärlden samt att hitta betydande faktorer som kan skapa 
förändring.  
 
Reflektion kan båda vara enskild eller gemensam. Dahlberg, Moss och Pence 
(2002) beskriver att en ökad självreflektion är en viktig del av den pedagogiska 
praktiken och pedagogisk dokumentation är ett redskap för att kunna göra det. 
Den åsikten delas av Jonstoij och Tolgraven (2001) som menar att dokumentation 
är grunden för reflektion, något som rör både pedagogens och barnets utveckling. 
En ökad reflektion över den egna pedagogrollen samt barnets kunskapsprocess, 
bidrar till att kunna utmana barnet. Reflektion kan även göras gemensamt. Jonstoij 
och Tolgraven (2001) beskriver att reflektion görs både mellan personalen, i 
barngrupp och med vårdnadshavare för att utveckla verksamheten. Att reflektera 
tillsammans med barnen är enligt Åberg och Lenz-Taguchi (2005) oersättligt, då 
människors upplevelser av samma situation skiljer sig åt och därför måste man 
prata tillsammans. Detta styrks av Lenz-Taguchi (1997) som menar att 
pedagogisk dokumentation är ett kollektivt verktyg som skapar förändring genom 
den gemensamma reflektionen. Åsén (2002) instämmer i att det är ett kollektivt 
arbetsverktyg, där reflektionsarbete är en viktig del för samtliga parter. 
 
Tiden är av betydande roll. Att avsätta enskild tid för arbetslaget är enligt 
Wennström (1999) viktig, då det ger möjlighet till kvalitetsarbete som är central 
del av förskolan som bygger på att nå kvalitet genom en ständig utveckling av 
verksamheten (Wennström, 1999). Det gäller alltså att planera sin tid. Något som 
verksamheten inom Reggio Emilia har tagit fasta på. De har strukturerad tid för 
dokumentation och reflektion (Jonstoij & Tolgraven, 2001). Personalen måste 
enligt Dahlberg, Moss och Pence (2002) prioritera samt avsätta tid för 
reflektionsprocessen om pedagogisk dokumentation ska fungera som verktyg 
(Dahlberg, Moss & Pence, 2002, s221). Detta får medhåll av Wehner-Godée 
(2010) som instämmer och menar att tidsfaktorn kan bli ett hinder vid 
dokumentation. Det kräver att arbetslaget strukturerar sitt arbete vilket medför att 
något annat måste tas bort samt ersättas. 
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Ett verktyg för att se sin verksamhet 
Pedagogisk dokumentation är enligt Åsén (2002) bra att använda som grund för 
utvärdering och kvalitetsbedömning, då det ger kunskap om förhållanden i 
verksamheten: ”Pedagogisk dokumentation kan vara ett redskap för att synliggöra 
och öppna upp för granskning av den egna praktiken” (Åsén, 2002, s52). 
 
Åsen (2002) beskriver vidare att Reggio Emilia filosofin är ett exempel på en 
reflekterande pedagogisk kultur, där pedagogen genom dokumentation inskaffar 
material från både händelser samt läroprocesser vilket synliggör verksamheten 
och öppnar upp för dialog och reflektion. Detta får medhåll från Myndigheten för 
Skolutveckling (2003) som menar att ett förbättringsarbete är beroende av att 
dokumentera verksamheten, eftersom det ger underlag för både utvärdering samt 
reflektion. De nämner även att man kan dokumentera verksamheten enligt Reggio 
Emilia filosofi (Myndigheten för Skolutveckling, 2003). Dokumentation kan 
också leda till kvalitet, då pedagogisk dokumentation enligt Dahlberg, Moss och 
Pence (2002) ger möjlighet att se kvalitet, att finna det meningsfulla i 
verksamheten både för personalen inom verksamheten men också att synliggöra 
för andra yrkesprofessioner.  
 

4.2 Portfolio och olika dokumentationstekniker 
Att dokumentera är en central del av pedagogisk dokumentation och därför 
används olika dokumentationstekniker. Dahlberg, Moss & Pence (2002) beskriver 
att syftet med pedagogisk dokumentation är att synliggöra vad barnen säger och 
gör. Detta skildras på olika vis genom anteckningar, band och -videoinspelningar, 
foto, datografik samt barnens egna verk. Det får stöd av Jonstoij och Tolgraven 
(2001) som är inne på samma linje och menar att en central del i Reggio Emilias 
verksamhet är projektarbeten som dokumenteras med foto, bandupptag, utskrifter 
och video. ”Detta material gör det pedagogiska arbetet konkret och synligt och 
som sådant är det en viktig ingrediens i den pedagogiska 
dokumentationsprocessen” (Dahlberg, Moss & Pence, 2002, s220). 
 
Portfolio 
Portfolio beskrivs enligt Ellmin & Josefsson (2000) som ett allt mer populärt 
verktyg, eftersom barnets läroprocess har fått allt större fokus och portfolio kan 
synliggöra lärandet över en längre tid. Portfolio är en typ av pedagogisk 
dokumentation som uppmärksammar den enskilda individen och målar upp en 
bild. Det är ett redskap som hjälper pedagogen att få syn på sitt eget lärande samt 
barnets. Portfoliets fokus är att synliggöra barnets lärande och utveckling positivt, 
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vilket även stärker barnets självförtroende. Det är också ett sätt att samverka med 
hemmet, att informera vårdnadshavarna om barnets vardag vilket gör att portfolio 
även får en betydande roll i utvecklingssamtal. Portfolio är oftast en pärm där man 
samlar material under en längre tid, med rubriker som exempelvis Vem är jag? Att 
arbeta med portfolio innebär även att göra en uppföljning samt utvärdera det 
samlade materialet i portfoliopärmen. Det är viktigt att ha ett tydligt syfte samt 
relevant sammanhang när man arbetar med portfolio, så att det inte utvecklas till 
ett negativt arbetssätt där t.ex. olämpligt material som åtgärdsprogram sätts in 
portfoliopärmen (Ellmin & Josefsson, 2000). 

 
4.3 Etiska aspekter 
Autonomi 
Autonomi eller autonomiprincipen är enligt Gren (2007) en av etikens kända 
principer som handlar om självbestämmande. Autonomi beskrivs i följande 
definition: ”Att vara en autonom person är att ha möjligheten att kunna välja för 
sig själv och mer omfattande, att kunna formulera och föra ut sina egna planer” 
(Gren, 2007, s124). 
 
Gren resonerar att det leder vidare till frågor som i exempelvis vilken grad barnet 
ska få bestämma samt i vilka sammanhang? Ja, visst ska barn få bestämma. 
Däremot kan inte barn bestämma allt och bör inte det heller, därför är barnets 
autonomi individuell samt ökar oftast i takt med ålder och mognad. Autonomi och 
integritet är nära sammankopplat (Gren, 2007). Autonomiprincipen skyddar enligt 
Collste (2010) individens värdighet samt är ett hinder för kränkning av den egna 
integriteten. Den står även som grund för en av de forskningsetiska principerna, 
nämligen principen om informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att 
forskaren måste få tillstånd för medverkan av de människor som ingår i 
forskningen (Collste, 2010). Rätten till autonomi dvs. människans okränkbara 
värde och integritet är enligt Orlenius (2001) inte en självklarhet för barn, då 
vuxna oftast inte lägger så stor vikt vid det. Ett sätt att visa hänsyn för barns 
integritet enligt Johansson och Johansson (2003) är genom att ge barn möjlighet 
att ta egna beslut. 
 
Pedagogens påverkan: om Reggio Emilias barnsyn  
Pedagogens synsätt har stor betydelse i arbetet med pedagogisk dokumentation, 
då det avgör vad som väljs ut att dokumenteras. Den bilden av barnet s.k. barnsyn 
som pedagogen väljer att fokusera på, oavsett om den är negativ eller positiv, får 
enligt Åberg och Lenz-Taguchi (2005) betydelse både för barnet samt 
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verksamheten. Inom Reggio Emilia filosofin är barnsynen viktig då den enligt 
Jonstoij och Tolgraven (2001) påverkar arbetet med barnen. Vad är då Reggio 
Emilias barnsyn? Deras barnsyn beskrivs av Jonstoij och Tolgraven (2001) som 
att ha ett forskande förhållningssätt både till kunskap och barnet, det handlar 
framför allt om att: ”låta sig inspireras av barnens nyfikenhet och deras frågor, att 
hålla deras frågor vid liv, att studera hur de söker svar på sina frågor, att lära sig 
behärska lyssnandets och frågandets konst samt att som vuxen inte ge barnen 
svaren innan de ställer frågorna” (Jonstoij & Tolgraven, 2001, s26-27). Det får 
medhåll av Myndigheten för skolutveckling som menar att Reggio Emilia har ett 
vetenskapligt förhållningssätt till barnet och pedagogen som ”medkonstruktör av 
kultur och kunskap – det forskande barnet och den medforskande pedagogen” 
(Myndigheten för Skolutveckling, 2003, s57). Att vara en medforskande pedagog 
innebär enligt Jonstoij & Tolgraven (2001) att barnet utforskar omgivningen 
tillsammans med en pedagog som lyssnar på dess tankar och idéer. Pedagogerna 
på Reggio Emilia lägger speciellt stor vikt vid att utmana barnet i dess lärande och 
utveckling, vilket leder till att barnets lärande synliggörs samt lättare kan 
dokumenteras av pedagogen. (Jonistoj& Tolgraven, 2001).   
 

Utvecklingspsykologiska tankar 
Fokus i Utvecklingspsykologi är att granska barnets utveckling. Vea Vecchi i 
Barsotti (2004) menar att det är positivt att synliggöra barnet, men att syftet med 
dokumentationen kan bli integritetskränkande för barnet och att kartlägga och 
bedöma vart barnet befinner sig kan ifrågasättas. Man bör enligt Dahlberg, Moss 
och Pence (2002) vara observant på att inte likställa pedagogisk dokumentation 
med barnobservationer, då dessa har olika syften. Barnobservationer utgår ifrån 
utvecklingspsykologin, vars mening är att se om barnet följer den rätta 
utvecklingskurvan medan pedagogisk dokumentation fokuserar på barnets 
läroprocesser. Att jämföra vad ett barn bör kunna vid viss ålder, kan bidra till 
normalisering om hur alla barn skall vara. Wehner-Godée (2010)  fyller i att 
Sverige ofta utgår ifrån en s.k. utvecklingspsykologisk dokumentation, vilket 
innebär att man dokumenterar med syfte att se hur barnet utvecklas åldersmässigt 
jämfört med viss skala. Slutligen menar Dahlberg, Moss och Pence (2002) att 
pedagogisk dokumentation inte är opåverkad, då den är konstruerad samt utvald 
av vad pedagogen anser är ett meningsfullt innehåll.  
 
Kritiska åsikter om pedagogisk dokumentation/ att dokumentera barn  
Lindgren & Sparrman (2003) är mycket kritisk mot att det etiska perspektivet och 
tänkandet kring att dokumentera barn inte existerar i förskolan samt generellt i 
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samhället, även att pedagogisk dokumentation automatiskt är till för barnets bästa 
dvs. att det utgår från ett barnaperspektiv. Lindgren & Sparrman (2003) anser 
vidare att pedagogens roll liknar allt mer en forskare inom förskolan, men det är 
en stor skillnad: en forskare följer de vetenskapliga etiska reglerna, vilket innebär 
att den som är med i en undersökning har ett visst skydd. Det skyddet bör också 
barn ha. Författarna beskriver vidare hur barn reagerar olika på att bli 
dokumenterade med videokamera. De menar att det etiska förhållningssättet av att 
dokumentera barn måste börja diskuteras, liksom spridningen och tillgängligheten 
av dokumentationsmaterial med barn. Idag så ökar samhällets intresse för barn ur 
olika professioner, vilket gör det ännu viktigare att barn får ett uttalat etiskt skydd. 
De sammankopplar FN:s barnkonvention om barns rättigheter med att barn bör 
samtycka till medverkan vid dokumentation.  
 
En annan kritiker är Svenning (2008) som problematiserar pedagogernas praktiska 
arbete med fotohantering. Det är ofta brukligt att tillfråga föräldrarna vad de anser 
om att fotografera deras barn, men man brukar inte fråga vad barnet tycker. 
Svenning beskriver vidare att förskolan kan känna en press från föräldrar som 
önskar få ytterligare insyn samt information om deras barn, vilket kan leda till att 
arbetslaget dokumenterar i största möjliga utsträckning. Svenning anser vidare att 
det är viktigt att reflektera och diskutera dokumentationens konsekvenser, då vi 
lever i ett media- och bildinriktat samhälle. Svenning tänker att det i ett långsiktigt 
perspektiv är viktigt att barn i tidig ålder får lära sig att sätta gränser för vad de 
vill visa av sig själv – hur ska de annars klara sig i den öppna och tillgängliga 
bildkultur som råder på nätet?  (Svenning, 2008).  
  
Övriga kritiska åsikter från Lindgren & Sparrman (2003) är att dokumentation kan 
vara normaliserande, då den kan bidra till att måla upp bilden för vad som är ett 
eftersträvansvärt beteende i en barngrupp. Den som betraktar får en maktposition, 
då den bestämmer vad som ska dokumenteras. Därmed sker dokumentationen inte 
på lika villkor mellan pedagoger och barn som Skolverket menar, eftersom det är 
pedagogerna som väljer vad som skall dokumenteras. Lindgren & Sparrman 
undrar hur det är för de barn som inte vill bli dokumenterade? ”Tar vi ifrån barnen 
deras fria tid och lek när vi envisas med att dokumentera fler och fler aktiviteter” 
(Lindgren & Sparrman, 2003, s68). Sedan så vill inte alla barn bli synliggjorda 
genom dokumentation, trots att det anses vara positivt. Det för mig vidare in på 
Wehner-Godée (2010) som lyfter att det vid dokumentation är viktigt att på 
förhand veta om någon är emot att dokumentationen utförs. 
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5. Metod  
Jag inleder med en beskrivning av metodval för min studie samt vidare 
beskrivning av undersökningsgrupp och hur intervjuerna genomfördes. Jag 
avslutar med tankar kring studiens tillförlitlighet.  
 

5.1 Metodval 
Jag har inspirerats av fenomenologin som Merleau-Ponty (2004) beskriver både 
som en studie och filosofi om väsendet. Fenomenologin handlar om att beskriva 
istället för att förklara eller analyser, det handlar om att skildra människors 
upplevelse och erfarenhet av den levda världen sådan som den är. Det finns 
många olika filosofer inom fenomenologin och den jag har intresserat mig för är 
Merleau-Pontys filosofi, som även kallas för kroppens fenomenlogi. Merleau-
Pontys filosofi handlar om att förstå världen genom den egna levande kroppen 
som står i förbindelse med världen. Vilket innebär att det är genom kroppen som 
jag kan uppleva den andres självupplevda erfarenhet. Kroppen beskrivs både vara 
ett objekt och subjekt, då kroppen är ett verktyg som människan ex. kan tala 
genom men samtidigt ett subjekt eftersom medvetandet tar form i kroppen 
(Merleau-Ponty, 2004). 
 
Den fenomenologiska livsvärldsintervjun handlar enligt Kvale (1997) om att 
förstå den levda vardagsvärlden ur den intervjuades perspektiv. Merleau-Ponty 
menar att det är en direkt tolkning av upplevelsen som noggrant bör beskrivas 
(Kvale, 1997). Det bästa sättet att inhämta material är enligt Stensmo (2002) 
genom intervjun. Detta då intervjun ger både en bra uppfattning om den 
intervjuades personliga upplevelser och erfarenhet samt understryker att det är 
uteslutet att döma, då det inte finns något rätt eller fel vad gäller intervjupersonens 
åsikter (Stensmo, 2002). Jag har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie, då det 
enligt Trost (1997) är lämpligt om syftet är att vilja förstå intervjupersonens 
tankar, känslor och erfarenheter dvs. ”hur den intervjuades föreställningsvärld ser 
ut” (Trost, 1997, s24).  
 
5.2 Undersökningsgrupp och urval 
Urvalet är delvis av slumpmässig karaktär, då jag på förhand inte visste vilka 
anställda jag skulle intervjua men att det var verksam personal inom samma 
förskola. Min undersökningsgrupp består av fyra intervjukandidater från olika 
avdelningar inom samma förskola, samtliga med varierad utbildning och med stor 
erfarenhet inom sitt yrke. Jag har därför valt att benämna samtliga anställda för 
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pedagoger. Jag fick ett bortfall och pga. tidsbrist kunde jag inte ersätta den 
intervjukandidaten. 
 
5.3 Genomförande av pedagogintervjuer och etik 
Den första kontakten med skolan skedde via telefon. Jag presenterade mig, 
förklarade att jag arbetade med mitt examensarbete och var intresserade av att 
genomföra fem stycken enskilda intervjuer på ca 15 minuter som skulle handla 
om pedagogisk dokumentation. Därefter informerande jag om att intervjun följer 
de forskningsetiska riktlinjerna bl.a. vad gäller dess rättigheter om anonymitet se 
bilaga 1. Pedagogen jag pratade med sade att mitt ärende skulle tas upp med övrig 
personal, men trodde att det var genomförbart och föreslog ett datum då jag skulle 
besöka förskolan om inte något kom emellan. När jag kom till förskolan så blev 
jag väl mottagen samt fick fyra pedagoger från olika avdelningar att intervjua. 
Innan intervju påbörjades informerade jag kandidaterna kortfattat om mitt 
examensarbete. De gavs även ett skriftligt papper med skriftlig information att 
läsa innan samt att ta med hem se bilaga 1. Då forskningsintervjuns syfte enligt 
Trost (1997) är att få intervjupersonen att känna sig avslappnad, så fick 
intervjukandidaterna välja plats vart intervjun skulle äga rum. Jag har med hjälp 
av Johansson och Svedner (2010) använt öppna frågor inom ett fast frågeområde, 
vilket ger intervjupersonen möjlighet att berätta mest möjligt. Jag valde även att 
spela in intervjuerna som samtliga var mellan 15-20 min vardera samt förde även 
korta minnesnoteringar under intervjun. Intervjuerna har jag sedan transkriberat. 
Jag har valt att lyfta det jag anser var essensen av intervjuerna samtidigt som 
intervjuerna skildras grundligt, då det är i enlighet med fenomenologisk tanke som 
Kvale (1997) nämnt tidigare. Slutligen har jag kategoriserat dem i rubriker utifrån 
syftet.   
 

5.4 Tillförlitlighet 
Denna studie kan inte ses som representativ för hela förskolan eller förskolan i 
allmänhet, då det är en kvalitativ studie med en liten urvalsgrupp. Däremot ger 
den en bild av pedagogernas tankar och erfarenhet vilket är värdefullt för mig, då 
jag vill veta hur de tänker och arbetar med pedagogisk dokumentation på denna 
förskola dvs. öka min förståelse (Trost, 1997).  
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6. Resultat 
Jag har strukturerat resultatet utifrån mina intervjufrågor till pedagogerna samt 
delat upp dessa under frågeställnigarna i syftet. De tre första intervjufrågorna är 
uteslutna, då de var inledningsfrågor till intervjun. Framställningen av resultatet 
belyser essensen av intervjuerna, där varje intervjufråga avslutas med en kort 
sammanfattning som är baserad på samtliga intervjusvar. Detta för att lyfta och ge 
en överblick av innehållet. Jag har valt att namnge intervjukandidaterna i slumpvis 
bokstavsordning från A-D.  
 
6.1 Hur arbetar förskolan med pedagogisk dokumentation inom 
sin verksamhet? 
1. Intervjufråga: Vad innebär pedagogisk dokumentation för Dig? 
A: Det är att dokumentera barns lärande och det görs både för ens egen skull och 
för barnet. 
B: Det är att fånga ögonblick när något speciellt har hänt. Vi dokumenterar ofta 
med kamera och skriver alltid text till. 
C: Jag tänker på portfolio. En gång hade vi ett temaarbete om ugglor som blev 
mycket större än vad vi hade tänkt, eftersom barnens intresse fick styra och det 
var kul. Vi dokumenterade hela uggletemat och satte in det i barnens 
portfoliopärmar. Vi gjorde även ett personligt blad för varje enskilt barn, där vi 
frågade vad barnen visste om ugglor. Vi anknyter också till läroplanen i portfoliet, 
för att styrka den aktuella aktiviteten eller när barnet gör en utveckling eller annat. 
En annan gång så hade vi en utställning efter avslutat tema, där föräldrarna var 
inbjudna. Det är brist på planeringstid, det gäller att ta vara på den tid man har och 
jämförelse med förr så spar datorn mycket tid. 
D: Dokumentation är mer än bara ett bildkollage. Det är något som man kan följa 
upp och ger en utveckling. Det ska vara något som man vill läsa ut av 
dokumentationen, något som är till för att användas i verksamheten. Det är i första 
hand verksamheten vi dokumenterar och inte så mycket det enskilda barnet, det 
görs för att kunna gå vidare i jobbet. 
 
Sammanfattning av intervjusvar  
Informanterna ger olika beskrivningar om vad pedagogisk dokumentation innebär 
för dem. Det är att man som pedagog ska ha ett bestämt syfte med varför man 
dokumenterar samt vad det ska användas till. Fokus ligger på att dokumentera 
verksamheten och inte så mycket på det enskilda barnet. Det är att dokumentera 
barns lärande, vilket ses som positivt både för barnet samt arbetslaget. Det innebär 
att fånga speciella ögonblick som dokumenteras med kamera och att skriva text 
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till. Övrig dokumentationsform som beskrivs är portfolio och hur de arbetar med 
det i praktiken t.ex. att dokumentera ett temaarbete, barns utveckling eller annat 
som hänt och knyta det till läroplanen. Informanterna menar att portfolio även 
bidrar till att föräldrarna får insyn i verksamheten. Bristen på planeringstid nämns 
också.  
 

2. Intervjufråga: Hur använder Du/ditt arbetslag pedagogiskt 
dokumentation som verktyg inom er verksamhet? 
A: Vi dokumenterar mycket i arbetslaget, där största fokuset är på barnet men vi 
dokumenterar även i grupp. Vi vill att barnen ska se sitt eget lärande. 
Dokumentation synliggör och man kan hitta saker som man inte annars skulle ha 
sett, exempelvis barns intresse för något som man sedan kan spinna vidare på. Att 
använda det som verktyg för svår egen skull är något vi kunde bli bättre på. Vi 
använder mycket foto, men även barnintervjuer när vi dokumenterar kring 
veckans kompis. Det är många ögonblick man skulle vilja fånga som man tyvärr 
inte hinner. 
B: Vi dokumenterar och sätter i portfolio. En gång per termin brukar vi intervjua 
barnen, men nu ska det minskas till en gång per år. Barnen ska rita bilder av 
samma sak som sedan sparas i portfoliet t.ex. människa, ett träd, former, siffror, 
bokstäver och så skriva sitt namn. Sedan för vi även in dokumentation om vad 
barnen gjort under veckan. Vi dokumenterar mest individ, men andra barn kan 
råka komma med i bakgrunden av foto. Eller när småbarnen börjar leka 
tillsammans eller när det är olika samarbetsövningar. 
C: Vi bukar försöka göra en pärm med beskrivning över arbetat som sedan 
utvärderas. Det är bra, då man även kan återanvända ett material fler gånger med 
nya barn. Utvärdering är ju också som en pedagogisk dokumentation, något vi 
kunde vara bättre på det. Det är svårt då det behövs tid för att reflektera. Vi 
försöker iallafall få det klart till utvecklingssamtal, så har man något att prata om. 
Vi dokumenterar mycket med foto, men filmar mycket sällan. Det är när vi vill se 
hur vi gör vid speciella tillfällen, exempelvis utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Vi dokumenterar mest individ. 
D: Vi dokumenterar för att kunna gå vidare i arbetet med barnen. De 
dokumentations tekniker vi använder är främst foto/digitala bilder eller 
barnintervju när man vill dokumenterar och lyssna vad barnen säger. Ibland har vi 
även filmat, men det är mycket sällan. 
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Sammanfattning av intervjusvar 
Informanterna beskriver att de/deras arbetslag använder pedagogisk 
dokumentation som verktyg på olika vis. Det kan vara att dokumentera vad 
barnen gjort under veckan eller användas för att uppmärksamma barnet på sitt 
eget lärande. Att synliggöra barnen och upptäcka sådant som man kan arbeta 
vidare på. Det kan innebära att samla material om arbetets gång för utvärdering 
eller att ha inför utvecklingssamtal, men det är svårt att finns tid för reflektion och 
ett arbetslag planerar att minska sin tid för barnintervjuer från två till en gång per 
år. Några pedagoger fokuserar på att dokumentera det enskilda barnet, medan 
andra dokumenterar både enskilt samt i grupp. De dokumentationstekniker som 
används är foto, barnintervjuer, portfolio. Film förekommer sällan. Ett exempel är 
när de vill granska hur arbetslaget agerar utifrån ett genusperspektiv.  
 
3. Intervjufråga: Hur brukar Du/ditt arbetslag uppmärksamma barns 
lärande och utveckling i praktiken? 
A: Jag har ett exempel: en av mina kollegor satt med barnen i legorummet, då 
råkade ett av barnen göra en nia och sen blev det flera siffror. Då skyndad vi att 
fota, för då kan man gå tillbaka och barnen får titta och prata kring bilderna om 
vad som hände och om siffror, matte. Det utvecklades till att ett av barnen började 
göra bokstäver. 
B: Vi uppmärksammar sådant som barnen säger eller gör, sådant som visar att de 
har förstått. 
C: Vi använder portfolio och vikblad, där samlar vi material som skrift, teckningar 
och självporträtt sedan barnen är små. Pärmen följer barnets hela vistelse på 
förskolan och så får föräldrarna den sedan. Då ser man barnens utveckling på ett 
enkelt och överskådligt vis, speciellt när man jämför med tidigare år. En gång så 
fick barnen bestämma själva vad de vill fota och så skrev vi text till med 
motivation om varför de valt just detta motiv, det var kul.  
D: Vi dokumenterar periodvis, när vi vill göra nedslag i verksamheten: titta vad 
som händer och vad vi vill utveckla vid ex. ett temaarbete. Vad är barnen 
intresserade av? Vad leker de? Vad frågar de efter? Vad tycker de är roligt? 
 
Sammanfattning av intervjusvar 
Informanterna beskriver att de uppmärksammar barns lärande och utveckling på 
olika vis. De dokumenterar när de vill se vad som händer eller se vad de ska 
utveckla. Dokumentation är något som görs periodvis. Det kan vara att 
uppmärksamma barns handling som visar att de har förstått eller att dokumentera 
barns handling med foto för att kunna gå tillbaka och prata kring bilderna med 
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barnen. Det kan göras genom att använda portfolio, vilket visar barnens 
utveckling över längre tid samt utgöra något som visas för föräldrarna. Konkret 
innebär det att pedagogerna skriver text till barnens foton/alster, foto ger även 
möjligheten att kunna gå tillbaka.  
 
4. Intervjufråga: Vilken betydelse har ramfaktorerna (tid, ekonomi, 
personal) för hur Du/ditt arbetslag arbetar med pedagogisk 
dokumentation? 
A: Jag tror inte att det har så stor betydelse just nu i mitt arbetslag, då vi har haft 
en liten barngrupp denna termin. Vi har en gemensam planeringstid för 
avdelningen. Den fördelas så att den som har ett påbörjat arbete med 
dokumentation kan fortsätta. Den gemensamma avdelnings planeringstid fördelas 
så att vi hinner med arbetet.   
B: Om det skulle finnas mer personal och tid, då skulle man kunna dokumentera 
mer av det man ser och hör. Även att sitta enskilt med barn och prata är mindre 
när det är färre i personalen, vilket är synd då de flesta barn tycker om det väldigt 
mycket. Det är på planeringstiden som vi gör dessa barnintervjuer eller andra 
speciella saker. 
C: Det har stor betydelse, speciellt på avdelning där frånvaron är stor av olika 
skäl. Mycket av det pedagogiska arbetet faller ju då pga. vikarier och svårigheten 
med att få ut planeringstid. Vi har 2 h planeringstid som ska räcka till både 
gemensam verksamhetsplanering och den egna, det är inte något som vi har rätt 
till utan är mer som prkasis då lärare inom skolan har det. Vi har nyss börjat med 
gemensam planeringstid var femte måndag för hela arbetslaget och 
avdelningsmöte en gång per månad vilket är bra, man måste träffas.  
D: Det har inte så stor betydelse, då det är upp till mig och mitt arbetslag. Om vi 
vill ägna tid åt dokumentation så gör vi det. Då kanske man måste välja bort något 
annat eftersom det tar tid, men man får igen det. 
 
Sammanfattning av intervjusvar 
Hälften av informanterna beskriver att ramfaktorerna har stor betydelse, då det får 
konsekvenser för personalens storlek och tid för planering. En större 
personalstyrka och mer tid, skulle bidra till att de kunde dokumentera mer av 
sådant som missas. En informant menar att det beror på barngruppens storlek. En 
annan åsikt är att ramfaktorerna inte har stor betydelse, då det beror på vad 
arbetslaget prioriterar samt avsätter tid för. Det är på planeringstiden som 
barnintervjuer görs. En av informanterna konstaterar att det är tråkigt när man inte 
har nog tid för barnen.  
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6.2 Vilka tillfällen är meningsfulla att dokumentera enligt 
pedagogerna?  
5. Intervjufråga: Beskriv vilka tillfällen Du anser är meningsfulla att 
dokumentera, Varför?  
A: Det är tillfällen när man lyckas fånga sådant som man kan visa för barnen om 
deras eget kunnande eller utveckling, det är både roligt och bra för barnen. Även 
för en själv att visa vad man gör, att dokumentera när man har jobbat med olika 
barngrupper och aktiviteter.  
B: Det är när barnen gör någonting som de inte gjort tidigare. Exempelvis den 
motoriska utvecklingen, när de säger sådant som visar på att de har förstått som 
tidsbegrepp, lägger ett pussel eller gör ett halsband. 
C: Dessa tillfällen finns delvis med i portfoliet, när man jobbat med något tema 
eller så. Vi sätter även upp dokumentation på avdelningen, så att föräldrarna och 
vi själva ser vad vi gjort och det är bra. Sådana positiva tillfällen när småbarnen 
ex. lär sig knyta skorna eller hjälper någon annan.  
D: Det är olika. Exempelvis att titta på barnens lek, kanske leker de en speciell lek 
och då är det intressant att dokumentera vad det är för sorts lek. Eller så kanske de 
inte alls leker, då kan man dokumentera vad de gör istället och gå utifrån det. 
Även dokumentera miljön på olika sätt genom att filma och observera, vart leker 
barnen och vad gör de? Man kan dokumentera en aktivitet, sedan se den 
tillsammans med barnen och höra vad de tycker om den. Även att kolla på den 
själv för att se vad man kan hitta ex. samspel mellan barn som man inte trodde 
fanns. Dokumentation synliggör sådant man annars inte hade sett. 
 
Sammanfattning av intervjusvar 
Informanterna beskriver att det är olika tillfällen som de ser som meningsfulla att 
dokumentera. Det kan vara stunder som visar på barns kunnande och utveckling. 
Det kan vara olika positiva tillfällen t.ex. när småbarnen hjälper varandra eller när 
barnen gör något nytt som visar deras förståelse exempelvis att lägga pussel eller 
sådant som rör den motoriska utvecklingen. Det är meningsfullt att visa för sig 
själv som pedagog samt barnen vad man har arbetat med i olika barngrupper och 
aktiviteter. Dokumentation synliggör sådant man annars inte skulle ha sett. 
Dokumentation visar både arbetslaget samt föräldrarna vad som sker inom 
verksamheten. Dokumentation kan användas för att granska t.ex. barns lek som 
grund i fortsatt arbete eller hur barnen använder den fysiska miljön t.ex. vart de 
leker. Dokumentation används även för att kunna gå tillbaka och reflektera 
tillsammans med barnen eller enskilt för en själv som pedagog. Många av de 
meningsfulla tillfällena finns med i portfolio.   
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6. Intervjufråga: Vilka möjligheter ser Du med pedagogiskt 
dokumentation som verktyg inom förskolan?  
A: Jag tänker på de möjligheter som det ger barnen, att man uppmärksammar 
deras eget lärande för dem då de annars kan ha svårt att se det. Det höjer deras 
självkänsla, de blir så stolta när de faktiskt ser vad de har åstadkommit och 
presterat. Även för arbetslaget och verksamheten, att visa vad vi faktiskt gör.  
B: Det är ett bra underlag att ha, då man kan använda det vid föräldrasamtal och 
prata kring. 
C: Jag ser oändliga möjligheter. Då man t.ex. kan intervjua mer med bandspelare 
eftersom det fångar upp sådant som man annars inte skulle ha uppfattat. 
Svårigheten är inte att finna material, utan att få tid för bearbetning och att 
planeringstiden är för liten.  
D: Att kunna se barnen samt utveckla verksamheten till det bättre. Det är som en 
arbetsmetod. 
 
Sammanfattning av intervjusvar 
Informanterna beskriver att det ger möjligheten att se barnet och dess lärande. 
Även att det uppmärksammar barnet på dess läroprocesser, något som höjer dess 
självkänsla. Det ger möjligheten att utveckla verksamheten, det fångar upp sådant 
man annars inte skulle ha sett samt är ett bra underlag vid föräldrasamtal. Det 
visar både arbetslaget och utomstående vad som händer inom verksamheten. 
 
7. Intervjufråga: Vilka nackdelar ser Du med pedagogiskt 
dokumentation som verktyg inom förskolan? 
A: Jag ser inga nackdelar med pedagogisk dokumentation. 
B: Enda nackdelen är om det är något barn som man inte tycker går framåt som 
man skulle vilja visa på, men då får man jobba mer med det. Det positiva är när 
man kan visa för barnet, dess egen utveckling samt uppmuntra. 
C: Det är tid och pengar. Kunde ex. ta in vikarier och på det viset få mer tid för 
dokumentation. 
D: Vet inte. Det enda jag kan komma på handlar mer om arbetssättet. Att det är 
viktigt med efterarbete, att följa upp och använda materialet från 
dokumentationen.  
 
Sammanfattning av intervjusvar 
Några av intervjukandidaterna beskriver att de inte ser någon nackdel med 
pedagogisk dokumentation, medan andra uppger nackdelar som tid och pengar då 
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det påverkar personaltätheten. Eller att det kan ge en negativ bild av barnet, då 
dess utveckling inte gått framåt som pedagogen önskat.   
 

6.3 Hur resonerar pedagogen/arbetslaget om att dokumentera 
barn?  
8. Intervjufråga: Diskuterar Ni i arbetslaget hur barn upplever att bli 
dokumenterade utifrån ett barnaperspektiv?  
A: Vi diskuterar inte på det viset. Däremot har vi märkt att barnen uppskattar att 
få sina teckningar upphängda, då barn vill visa vad de har gjort och kan. Nyligt 
satte vi upp olika legobyggs bilder i legorummet som inspirerade barnen, det blev 
väl mottaget och barnen ville att vi skulle komma och fota deras bygge. Det är bra 
när man får det på papper. 
B: Vi diskuterat det till viss del. På tidigare avdelning pratade vi mycket om det 
och att de flesta barn verkade gilla det. Även om de först säger att de inte vill, så 
upplever intervjukandidaten att de allra flesta tycker det är jättekul och speciellt 
sådan dokumentation där man sitter ensam med fröken. Exempelvis intervju som 
får ta den tid det tar och att barnen gärna drar ut på det. 
C: Det gör vi. Oftast är det inte något problem eftersom barnen vill bli fotade och 
älskar att titta i portfoliopärmen. Det finns föräldrar som inte vill att bilder av 
deras barn ska läggas upp på hemsidan, men de får skriva under ett papper och så 
är vi observanta på det vid gruppbilder. Sedan skriver vi ju aldrig namn på 
bilderna som läggs ut på nätet.  
D: Det har vi nog inte gjort. Vi brukar inte fråga barnen om att få sätta upp deras 
bilder på väggen eller gemensam dokumentation i hallen, men vi frågar barnen 
om de vill att deras alster ska vara med i portfoliopärmen och är noga med att 
barnen måste fråga om de vill titta i varandras portfolio.  
 
Sammanfattning av intervjusvar  
Informanterna beskriver att de i vissa arbetslag diskuterar kring det, medan man i 
andra arbetslag inte gör det alls. Ett arbetslag brukar inte tillfråga barnen innan de 
hänger upp deras alster. Däremot brukar de fråga när det gäller vad barnen vill ha 
med i sin portfolio samt att barnen måste fråga varandra innan de tittar i någon 
annans portfolio. I övrigt har informanterna märkt att barnen gillar att ha sina 
alster upphängda samt visa vad de har gjort för andra. Barn älskar att bli fotade 
och titta i portfolio, så det är inga problem att dokumentera barn. De flesta barn 
tycker det är kul med barnintervju, även om de först inte verkar vilja. En 
informant berättar även att det finns förälder som inte vill att deras barns ska fotas 
och läggas ut på förskolans hemsida, vilket pedagogerna givetvis tar hänsyn till.  
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9. Intervjufråga: Hur tänker Du kring hur barnets påverkas av att bli 
dokumenterad?   
A: Det har positiv påverkan. Det enda man är rädd är att man missar att 
dokumenterar något barn eller att någons teckning inte fått vara upphängt, det 
vore hemskt och ibland diskuterar vi det i arbetslaget. Något vi skulle kunna 
införa är att fråga barnen innan vi sätter upp deras bild på väggen. Barnen är 
väldigt stolta när deras alster är upphängda på väggen och vill gärna visa sina 
föräldrar. Barnen blir helt enkelt bekräftade genom dokumentation. 
B: Vi säger aldrig något negativt, utan man uppmuntrar barnen oavsett. Barnen 
gillar att ta fram sina portfolier, tittar själva och visa för sina kompisar då de är 
stolta över dem. Vi brukar inte fråga barnen innan de sätter upp deras bilder på 
väggen, men barnen kan däremot fråga om de ser att deras bilder inte är uppsatta 
eftersom de oftast vill det. Om barnen hade varit äldre hade de kanske upplevt att 
de är sämre än någon annan, men då detta är en småbarnsavdelnings så gör de nog 
inte det på samma sätt. En gång när vi gjorde ett arbete med barnen där 
grundtanken vara att sätta upp arbetet bredvid varandra på väggen, så upptäckte vi 
att det var sådan stor skillnad i barnens utveckling att vi skippade det.  
C: Det är positivt, då vi enbart dokumenterar positiv utveckling och inget 
misslyckande. Barnen får ju se sin egen utveckling när de tittar i deras portfolio 
och kan inte se något negativt med det. Vi brukar fråga barnen om de vill att vi 
ska sätta upp deras bild på väggen eller lägga den i lådan. Det är klart de vill ha 
upp den på väggen, jag har aldrig varit med om annat. Däremot frågar vi inte 
barnen när de gör stora gemensamma alster, det skulle vara om det är något 
speciellt som föräldrarna sagt.  
D: Det ska påverka barnen positivt, att de är medskapande och att vi visar intresse 
för deras tankar och värld. Något man vill utveckla, då det stärker barnen. Det är 
även ett sätt för barnen att få mer inflytande, vilket följer läroplanen. Tycker det är 
positivt att barns bilder synliggörs, då barn älskar att vara på bild och när andra 
tittar. Det är ok att fota barnen när det är gemensam aktivitet. Barn är ju även vana 
med bilder i hemmet, så jag tror inte det är farligt. Fast val av motiv har betydelse, 
det finns gränser kring vilka foton man väljer att sätta upp inom verksamheten. Då 
det skulle kunna bli obehagligt för barnet! Det gäller att lyssna på barnet om det 
av någon anledning inte vill vara med på bild, nog handlar det om vuxnas 
värderingar och det gäller att tänka sig för vilka bilder/foton det är!  
 
Sammanfattning av intervjusvar 
Informanterna beskriver att pedagogisk dokumentation för det mesta har positiv 
påverkan, då det bekräftar, synliggör och uppmuntrar barnet. Pedagogerna 
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dokumenterar endast positiv utveckling. Pedagogisk dokumentation gör barn 
medskapande, vilket stärker och ger barnen mer inflytande något som en av 
pedagogerna menar får stöd av läroplanen. Det bidrar även till att barnet ser sin 
egen utveckling. Barnen är stolta över vad de gjort och vill gärna visa det för både 
föräldrar och kompisar samt att titta själv. Barnen frågar oftast om deras alster inte 
är upphängda. En informant har tankar om att man kunde börja fråga barnen innan 
barnens dokumentationer sätts upp, medan annan pedagog berättar att de brukar 
fråga och ge barnen två alternativ att välja mellan. Även en rädsla över att missa 
hänga upp någons alster eller att missa att dokumentera något barn finns, vilket 
pedagogerna emellanåt diskuterar i arbetslaget. De negativa konsekvenserna som 
uppges är att det inte är bra att hänga upp alster som visar stor skillnad i barnens 
utveckling, då äldre barn kanske jämför sig med varandra. En informant tror inte 
det är farligt att fota barn, men att det är viktigt att lyssna på barnet om det inte 
vill bli fotat samt tänka på vilka bilder man tar. Vilket handlar om vuxnas 
värderingar, då det är vi som väljer vad som skall fotas.  
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7. Diskussion 
Jag inleder med resultatdiskussionen som är uppbyggd så att jag analyserar samt 
relaterar resultatet till teorin i litteraturgenomgången. Jag gör alltså en jämförelse 
mellan resultatet och litteraturgenomgången. Vidare presenterar jag resultatet på 
samma vis som i resultatdelen dvs. jag har delat in resultatet i underrubriker som 
är baserade på de tre frågeställningarna i syftet. Jag har valt att återger resultatet 
som en helhet, vilket innebär att fokus inte ligger på den enskilde 
intervjukandidatens åsikt. Detta då jag vill lösgöra mig från enskilda personers 
agerande och istället diskutera essensen av intervjuerna.  Det är även ett sätt för 
att undvika att kritisera enskilda intervjukandidater. Resultatdiskussionen följs av 
en diskussion kring metodval samt förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Hur arbetar förskolan med pedagogisk dokumentation inom 
sin verksamhet? 
Denna frågeställning är baserad på intervjufrågorna 1-7. 
 

Praktiskt 
Den vanligaste dokumentationstekniken som pedagogerna använder är kamera. 
Då brukar pedagogerna ofta skriva text till bilderna, foto beskrivs även vara bra då 
det ger möjligheten att kunna gå tillbaka och prata om aktiviteten. Detta är något 
jag tycker är bra, då jag tänker att det ger möjlighet för reflektion samt 
utvärdering. Pedagogerna använder sig också av barnintervju samt enstaka gång 
av videokamera, när de vill höra vad barnen säger. Det styrks av Dahlberg, Moss 
& Pence (2002) som menar att det är viktigt att använda olika 
dokumentationsmetoder för att synliggöra barnets tal och handling vilket är 
grunden i pedagogisk dokumentation. Jag anser att fördelningen och 
användningen av de olika dokumentationsmetoderna är varierade samt att dess 
fokus är att synliggöra barnets handling, då dokumentation med kamera är 
vanligast. Däremot undrar jag om pedagogerna är medvetna om att barnets tal inte 
synliggörs i lika stor utsträckning?   
 
Pedagogerna arbetar även med portfolio. Att arbeta med portfolio innebär att 
dokumentera olika meningsfulla tillfällen. T.ex. när man arbetat med ett 
temaarbete eller vad barnen gjort under veckan och det sätts sedan in i en pärm 
dvs. portfoliopärm. Portfoliet består av olika portfolieblad, där pedagogerna 
samlar dokumentation under olika kategorier. Det kan vara att barnet 
återkommande t.ex. ska skriva sitt namn eller rita en människa. På det viset 
skildrar barnets tid på förskolan, vilket även ger en god översikt över barnets 
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utveckling över en längre period som föräldrarna även får ta del av. Det kopplar 
jag till Ellmin & Josefsson (2000) som menar att portfolio både synliggör det 
enskilda barnets lärande samt utveckling över längre tid, men även att det är en 
kontakt med hemmet vilket även styrks av Lpfö98. Att arbeta med portfolio 
innebär enligt Ellmin & Josefsson (2000) att följa upp samt utvärdera materialet, 
det är ett resonemang jag saknar som jag tror är nära förknippat med tidens 
betydelse vilket leder in på nästa stycke.  
 
Tidens betydelse 
Det framkom av intervjuerna att en gemensam planeringstid är positiv, då det ger 
pedagogerna möjlighet att diskutera med varandra. Jag kopplar det till Åberg & 
Lenz-Taguchi (2005) som anser det är mycket givande och utvecklande att 
reflektera tillsammans, då alla ser olika på en sak. Jag tänker att en gemensam 
planeringstid är betydelsefull för arbetslaget.   
 
Vidare så nämns tidsbristen som något som gör det svårt att bearbeta 
dokumentationsmaterialet. Det framkom vid intervjuerna att det fanns planer på 
nedskärning av antalet barnintervjuer pga. tidsbrist. Det anser jag är förödande, att 
inte anse sig få eller ha nog tid! Hur ska pedagogerna då kunna synliggöra det 
pedagogiska arbetet som Dahlberg, Moss & Pence (2002) menar är en central del 
av pedagogisk dokumentation? Det visar hur viktig tiden är i arbetet med 
pedagogisk dokumentation. Jag tänker vidare på de konsekvenser som tidsbristen 
leder till i arbetet med pedagogisk dokumentation. Åsen (2002) lyfter att 
pedagogisk dokumentation bidrar till att ge pedagogerna kunskap om 
verksamheten och den egna praktiken. Medan Myndigheten för Skolutveckling 
(2003) menar att om inte pedagogerna har tid för att dokumentera, så finns inget 
material att utvärdera. Kontentan av det blir ju att om pedagogerna inte har tid för 
pedagogisk dokumentation så utvecklas inte verksamheten!  
 
En annan åsikt som förs fram i intervjuerna är att tiden inte har stor betydelse, då 
det beror på vad arbetslaget prioriterar samt avsätter tid för vilket får stöd av 
Wehner-Godée (2010). Det håller jag med om, men samtidigt anser jag att tiden 
påverkar arbetsklimatet. Jag tänker att arbetslaget givetvis måste prioritera, men 
pedagogerna kan inte prioritera och sålla bort hur mycket som helst – tillslut finns 
inget kvar av förskolan! Förskolan måste få tid och kan inte konstant prioritera. 
Jag tänker mig i ett större perspektiv att det handlar om politik, om hur samhället 
prioriterar samt förskolans status.  
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7.2 Vilka tillfällen är meningsfulla att dokumentera enligt 
pedagogerna?   
Denna frågeställning är baserad på intervjufrågorna 2-7. 
 
Vad dokumenteras?  
Det framkom av intervjuerna att pedagogisk dokumentation ses som meningsfull, 
då den visar både pedagogen, arbetslaget och barnen vad man har arbetat med och 
vad som sker i verksamheten. Det kopplar jag till Dahlberg, Moss & Pence (2003) 
som menar att dokumentation synliggör det pedagogiska arbetet samt att dess 
syfte är att lyfta fram barnet. Jag tänker att det är viktigt att dokumentera och att 
det är positivt för många olika parter.  
 
Hur pedagogerna dokumenterar skiljer sig åt och beror på syftet. En del arbetslag 
dokumenterar mest enskild individ, gruppvis eller periodvis. Jag tänker att det 
beror på syftet med pedagogisk dokumentationen. Vidare så beskrivs de olika 
typerna av dokumentation som handlar om att synliggöra positiva tillfällen, som 
rör barnets utveckling och lärande. Det kan exempelvis vara att dokumentera en 
aktivitet, vad barnet gjort under veckan eller vad som händer i verksamheten. Det 
kopplar jag till Reggio Emilia filosofins grundtanke som Jonistoij och Tolgraven 
(2001) beskriver, om att pedagogisk dokumentation synliggör barnets läroprocess. 
Jag finner det positivt, då pedagogerna lika gärna kunde ha fokuserat på att enbart 
dokumentera barnets utvecklig samt att ha en sådan hållning till barnet s.k. 
barnobservationer som Lentz-Taguchi (2011) beskriver. Det anser jag inte främjar 
barnet på något vis. 
 
Vidare beror även efterarbetet och hanteringen av dokumentationsmaterialet på 
syftet, pedagogerna beskriver att det t.ex. kan hängas upp på väggen eller sättas in 
i portfoliet osv. Det kopplar jag till Jonstoij & Tolgraven (2001) som beskriver att 
pedagogisk dokumentation är mer än bara väggdekorationer, vilket får mig att 
tänka på Reggio Emilia filosofin som Reggio Children (2006) beskriver. Där 
reflektionen över det insamlade dokumentationsmaterialet är en central del. Jag 
anser att pedagogerna inte följer Reggio Emilia filosofin, utan istället är 
inspirerade av dess arbetssätt. Det beror på att jag inte finner resonemanget med 
att reflektera så starkt. Att reflektera är en del av att arbeta med pedagogisk 
dokumentation, det är inte bara något som ingår i Reggio Emilia filosofin utan 
även Skolverket (2005) framhåller vikten av ett dagligt reflektionsarbete! 
Emsheimer, Hansson & Koppfeldt (2005) beskriver reflektion som att ha ett 
förbestämt mål om att vilja utveckla, vilket innefattar både inåtvänd- och utåtvänd 



 30 

reflektion. Den utåtvända reflektionens syfte om att skapa förändring genom att 
söka betydande faktor, berörs i kommande stycket: Syftet med att dokumentera? 
Medan mina tankar om den inåtvända reflektionen beskriver jag närmare i 
stycket: Ett verktyg för att utveckla pedagogen. Jag hoppas att pedagogerna börjar 
reflektera mer, men samtidigt tänker jag att en betydande faktor för att kunna göra 
det är tiden vilket jag skildrade i tidigare frågeställning. Reflektionens syfte att ha 
ett förbestämt mål med vad man vill utveckla, kopplar jag till syftet med att 
dokumentera, något som nästa stycke handlar om.  
 

Syftet med att dokumentera? 
Det framkom av intervjuerna att det är viktigt att pedagogen på förväg har ett 
bestämt syfte med varför man dokumenterar, vad det ska användas till och att inte 
glömma efterarbetet. Det styrks av Wehner-Godée (2010) och får även medhåll 
från mig. Pedagogisk dokumentation kräver att pedagogen är medveten om vad 
material ska användas till, hur ska hon/han annars kunna reflektera? Det fungerar 
bara inte att dokumentera för dokumentationens skull eller att dokumentera det 
slutgiltiga resultatet. Det handlar om att synliggöra hela läroprocessen som 
Reggio Children (2006) belyser.  
 
Vad jag kan se utifrån intervjuerna så anser jag att syftet med att dokumentera är 
att synliggöra på olika vis. Det handlar om två olika typer av seende dvs. att se 
nytt eller att söka efter något förbestämt. Det framkommer av intervjuerna att de 
mål för dokumentationen som pedagogerna söker efter handlar om att: 
uppmärksamma barnet på sin egen läroprocess, då det avses höja dess självkänsla 
och uppmärksamma barnets handlingar och tal något som visar på barnets 
förståelse. Det kan även vara att dokumentera för att granska barnens lek eller hur 
de använder miljön. Pedagogerna dokumenterar även när de vill uppmärksamma 
vad som händer i verksamheten och vad som kan utvecklas, men även för att ha 
det som underlag inför föräldrasamtal. Det styrks av Åsén (2002) som menar att 
pedagogisk dokumentation är ett verktyg för att utvärdera och få kunskap om sin 
egen verksamhet. Vidare kan detta leda till att pedagogerna uppmärksammar det 
meningsfulla i verksamheten dvs. kvalité som Dahlberg, Moss och Pence (2002) 
lyfter fram. Att använda pedagogisk dokumentation som ett verktyg för att höja 
och utveckla kvalitén inom verksamheten, är ett resonemang jag saknar. Jag drar 
därför slutsatsen att pedagogerna använder pedagogisk dokumentation som ett 
verktyg för att synliggöra barnet.  
 
Att utgå ifrån en idé om att vilja se något på ett nytt sätt, att upptäcka sådant som 
annars förbigås handlar bl.a. om att pedagogerna dokumenterar för att ha som 
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grund i fortsatt arbete, vilket görs genom dokumentation av barngruppen som 
synliggör barnens intresse och ger nya idéer som pedagogerna kan utgå ifrån. Det 
kopplar jag till Emsheimer, Hansson & Koppfeldt (2005) som lyfter den utåtvända 
reflektionen. Jag anser vidare att det är en förutsättning att utgå ifrån barnens 
intresse. Hur ska pedagogerna annars kunna synliggöra samt utveckla barnets 
läroprocess som pedagogisk dokumentation manar till? Vidare framkom det av 
intervjuerna att pedagogen även kan utvärdera en aktivitet enskilt eller att 
diskutera tillsammans med barnen om vad de tyckte. Det kopplar jag till Lenz-
Taguchi (1997) som benämner pedagogisk dokumentation som ett kollektivt 
verktyg som är baserat på en gemensam reflektion, vilket även bekräftas av 
Allmänna råd ur Skolverket (2005) som dessutom ser pedagogisk dokumentation 
som ett sätt att öka medvetenheten om den egna verksamheten. Jag tänker vidare 
att det är viktigt att lyssna på barns åsikter eftersom det är ett sätt att synliggöra 
och bekräfta eller ifrågasätta kunskap och det är en del av den pedagogiska 
dokumentation som Jonstoij & Tolgraven (2001) beskriver. Därför anser jag att 
det är viktigt att dokumentera i syfte att vilja se händelser och uttryck på ett nytt 
sätt. 
 

Ett verktyg för att utveckla pedagogen 
Pedagogisk dokumentation beskrivs även vara ett verktyg för pedagogens skull, 
något som en intervjukandidat önskade kunna förbättra. Det får stöd av Skolverket 
(2005) som lyfter att dokumentation synliggör verksamheten, vilket är betydande 
då det ökar medvetenheten om det egna arbetet. Det kopplar jag till Ellmin & 
Josefsson (2000) som lyfter att portfolio gör pedagogen uppmärksam på sitt eget 
lärande, medan Emsheimer, Hansson och Koppfeldt (2005) för fram att inåtvänd 
reflektion kan leda till personlig utveckling. Det är ett resonemang jag inte fann så 
tydligt utifrån intervjuerna. Detta gjorde mig förvånad, då det enligt mig är ett 
verktyg som möjliggör personlig utveckling som pedagog. Jag antar att det hänger 
ihop med tidsbrist samt vad som prioriteras, vilket jag tog upp i föregående 
frågeställning.  
 

7.3 Hur resonerar pedagogen/arbetslaget om att dokumentera 
barn?  
Denna frågeställning är baserad på intervjufrågorna 7-9. 

 
Tillfrågas barnet? 
I litteraturgenomgången tar Gren (2007) upp om autonomiprincipen som handlar 
om barns självbestämmande, något jag har tagit fast på. Hur mycket ska barnet få 
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säga till om när det gäller dokumentation? Vad jag kan se utifrån resultatet, så är 
det inte en självklarhet för pedagogerna att fråga barnet om dess samtycke innan 
dess dokumentation sätts upp på väggen. Jag upplever även att barnets autonomi 
inte är något man brukar diskutera inom de olika arbetslagen. Därmed är inte allt 
svart eller vitt, vilket betonas i intervjuerna. Det framkom även att en av 
pedagogerna brukade ge barnet rätt att bestämma inom vissa gränser, både vad 
gällde hur dess personliga dokumentation ska förvaras samt vilka som får se den. 
Det tycker jag är ett bra sätt, då det ger barnet möjlighet att själv bestämma 
samtidigt som det inte läggs ett för stort ansvar på barnet. Det visar respekt för 
barnets integritet, vilket överensstämmer med autonomiprincipens grunder som 
Johansson & Johansson (2003) belyser. Personligen så hoppas jag att barnets 
självbestämmande börjar diskuteras mer bland pedagogerna i de olika arbetslagen. 
Att fråga barnet innan dess dokumentation sätts upp på väggen, då det inte är 
säkert att barnet exempelvis vill ha sin teckning upphängd är något jag anser 
barnet borde ges i större utsträckning.  
 
Det framkom även att föräldrarna har en stor inverkan på barnets 
självbestämmande inom förskolan. Det kopplar jag till Svenning (2008) som 
lyfter förskolans generella tillvägagångssätt vid samtycke till fotografering. Jag 
har inte tänkt på det tidigare, men tycker att det egentligen är mycket märkligt att 
förskolan inte frågar barnet om tillåtelse utan istället bara föräldrarna. Det är ju 
faktiskt barnet som blir fotograferat! Jag kopplar det till barnets autonomi och 
ålder som Gren (2007) lyfter. Jag menar att då barnet är minderårigt, så frågar 
pedagogerna istället föräldrarna som har det största ansvaret. Det kopplar jag till 
Lindgren & Sparrman (2003) som betonar att barn behöver ett etiskt skydd. Jag 
tänker, i ett vidare perspektiv, att denna handling i den generella förskolan om att 
tillfråga föräldrarna kanske till viss del visar en vilja eller medvetenhet om att 
vilja ge barn ett etiskt skydd men att den behöver utvecklas. Jag håller med 
Lindgren & Sparrman om att barn behöver ett etiskt skydd, då det är mycket foto 
av barn i inom förskolan samt att vi lever i en information - och bildsamhälle där 
intresset för barn ökar.  
 
En av informanterna nämnde att barn för det mesta uppskattar att bli intervjuade, 
även om de först kanske inte verkar vilja det. Det får mig att fundera på integritet 
som Orlenius (2001) lyfter, och på att barns integritet inte alltid respekteras. Jag 
tänker att om barn hade haft ett uttalat etiskt skydd, som Lindgren & Sparrman 
(2003) efterlyser så skulle barn vara skyddade under principen om informerat 
samtycke som också Collste (2010) kopplar till autonomiprincipen. Jag tror att då 
skulle barnets integritet generellt få en större respekt samt att pedagogen i denna 
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fråga skulle lyssna på barnet! En delad åsikt av nästan samtliga informanter, är att 
de upplever att barnen tycker om att få sina bilder upphängda samt att bli 
fotograferade. Barn vill att deras verk ska bli dokumenterade, då de tycker om att 
få visa vad de har gjort för andra. Det får mig att undra vad barnet själv tycker? 
Jag undrar om alla barn verkligen alltid vill bli fotograferade eller ha sin tavla 
upphängd? Vidare kopplar jag det till Svenning (2008) som verkligen gav mig en 
tankeställare som jag kommer ta med mig ut i arbetslivet: Hur blir det om 
förskolan inte lär barn etiska aspekter kring fotohantering? När jag påbörjade 
detta arbete om pedagogisk dokumentation hade jag ingen aning om vart det 
skulle leda mig eller vad jag skulle komma fram till, men just här ligger ett av 
svaren. Det handlar om det livslånga lärandet – om att lära barn att själv sätta 
gränser samt ge tillåtelse för vad som är tillåtet att fotografera. Det kan ge en 
grund att stå på vad gäller hanteringen av foto samt olika medier. Detta är viktigt, 
speciellt då vi lever i ett samhälle där informations- och bildflödet är stort.  
 

Dokumentationens påverkan 
Jag upplever att samtliga informanter mer eller mindre anser att dokumentation 
påverkar barnet positivt. Det bekräftar samt gör barnet stolt genom att 
dokumentation synliggör barnet t.ex. när deras bilder hängs upp på väggen eller 
sätts in i portfolion. Det medför även att barnet blir medvetet om sin egen 
läroprocess. Det får mig att tänka på att pedagogisk dokumentation är ett kraftfullt 
verktyg som både kan stärka eller stjälpa beroende på hur det används.  
 
Dokumentation beskrivs vidare som stärkande för barnet, då det visar att 
pedagogerna är intresserade av barnets värld. Det styrks av Lpfö98 som menar att 
verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld. Jag kopplar det vidare till 
Jonistoij & Tolgraven (2001) som skriver att Reggio Emilias barnsyn handlar om 
att vara nyfiken på barnet samt att utforska världen tillsammans med barnet. Det 
benämner Myndigheten för Skolutveckling (2003) som att vara en medforskande 
pedagog. Jag finner inte att tankarna om att vara en medforskande pedagog är 
tydligt uttryckta i intervjuerna, vilket innebär att Reggio Emilias barnsyn inte 
delas helt av pedagogerna. Slutsatsen jag drar av det är att pedagogernas arbetssätt 
inte följer Reggio Emilias filosofi, utan däremot är inspirerade av dess arbetssätt.  
 
En av de negativa konsekvenserna som dokumentation uppgavs ha på barnet, 
handlade om att pedagogisk dokumentation kan bidra till en negativ bild av barnet 
om dess utveckling inte gått framåt som pedagogen önskat. Det kopplar jag till de 
utvecklingspsykologiska tankarna som Wehner-Godée (2010) för fram, om att 
svenska förskolan ofta utgår ifrån en utvecklingspsykologisk dokumentation.  
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Att utgå ifrån utvecklingspsykologiska dokumentationer anser jag inte är bra, då 
det kan få negativa konsekvenser för barnet eftersom pedagogen jämför vad 
barnet bör kunna vid viss ålder, istället för att synliggöra dess läroprocesser som 
är syftet med pedagogisk dokumentation. Jag finner stöd hos Dahlberg, Moss & 
Pence (2002) menar att det råder en förvirring mellan begreppen pedagogisk 
dokumentation samt barnobservationer. Jag kopplar det vidare till Lenz-Taguchi 
(2011) som beskriver olika pedagogiska verktyg och undrar: Hur medvetena är 
pedagogerna i förskolan om utgångspunkten för sitt arbete med pedagogisk 
dokumentation? Den andra negativa konsekvensen som dokumentation uppgavs 
ha på barnet, handlade om att äldre barn kunde börja jämföra sig med varandra 
om dokumentation visar stor skillnad i barnens utveckling synliggörs. Det kopplar 
jag till Lindgren & Sparrman (2003) som lyfter att dokumentation kan bidra till 
normalisering, vilket inte är positivt. Det får mig därför att tänka på Dahlberg, 
Moss & Pence (2002) som menar att pedagogisk dokumentation är utvald och 
konstruerad av pedagogen. Pedagogen har alltså makt att påverka och spelar en 
stor roll för vad som dokumenteras, det jag menar är att pedagogen kan förhindra 
att normalisering uppstår. Att som pedagog ha makt att påverka medför även ett 
ansvar som en annan informant påpekade, grundat på rädsla för att inte ha 
synliggjort alla barn. Det kopplar jag till Svenning (2008) och pedagogens vilja 
om att vara föräldrarna till lags. Jag tänker att syftet med pedagogisk 
dokumentation har kommit i skymundan, då fokus nu enbart är att dokumentera 
mesta möjligt för att informera föräldrarna. Det får mig att tänka på Lindgren & 
Sparrman (2003) som belyser respekten för barns tid. Jag undrar: skulle det 
kanske finnas en gräns för hur mycket av barnets tid som får dokumenteras inom 
förskolan?  
 
I övrigt fastnade jag speciellt för resonemanget om att pedagogens val handlar om 
vuxnas värderingar. Både valet av fotomotiv samt att lyssna på barnets åsikt om 
medverkan är mycket viktigt, speciellt om barnet inte vill delta. Jag tänker som 
Åberg & Lenz (2005) skriver att det har att göra med barnsynen, att det beror 
mycket på pedagogens inställning om syftet med dokumentationen. Det får mig 
att fundera vidare. Syftet med pedagogisk dokumentation är enligt Reggio 
Children (2006) att dokumentera barns läroprocesser för att utveckla lärandet. Om 
barnet inte vill, vilket värde har en sådan dokumentation? Det ger antagligen 
pedagogerna material om verksamheten och för utvärdering, men vilka 
konsekvenser får det för barnet? Det kopplar jag vidare till Orlenius (2001) som 
lyfter vikten av att vara medveten om sin människosyn som pedagog, då det får 
konsekvenser över arbetet inom förskolan. Johansson (2001) fastställer att barn 
har rättigheter. Även Läroplanen för förskolan ur Skolverket (2011) lyfter värden 
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som förskolan ska följa vilket handlar bl.a. om: människolivets okränkbarhet samt 
individens frihet och integritet. Jag anser att dessa värden är luddiga, då de ej är 
detaljerade och därmed lämnas både arbetslaget samt pedagogen att själv tolka 
linjerna för vad som är kränkande t.ex. om det är okej att fota barnet trotts dess 
vilja att inte delta. Samtidigt anser jag personligen att det är glasklart, om barnet 
inte vill bli fotograferat så måste pedagogen respektera det. Det kopplar jag till 
Lindgren & Sparrman (2003) som menar att det måste öppnas en diskussion om 
de etiska aspekterna kring att dokumentera och fotografera barn. Jag tänker att det 
är viktigt att koppla samman värdegrunden och etikens betydelse, i arbetet med 
pedagogisk dokumentation/dokumentation av barn.  
 

7.4 Metoddiskussion 
Mitt syfte med detta arbete var att jag ville få insyn i hur pedagogisk 
dokumentation som verktyg tillämpas i praktiken inom förskolan samt hur den 
etiska aspekten hanteras. Detta då min förförståelse av ämnet var relativ låg samt 
att det är relevant kunskap inför min kommande roll som nyutexaminerad 
förskollärare. Jag upplever att detta arbete har gett mig den kunskapen, även att 
mitt intresse för hur den etiska aspekten av att dokumentera barn har fördjupas 
ytterligare.  
 
Vad gäller metodval så finner jag att en kvalitativ intervju varit passande, då 
intervju enligt Stensmo (2002) lämpar sig bäst för att skildra fenomenologins 
grundtanke om att beskriva människans erfarenheter och upplevelser, samt att inte 
döma intervjupersonens åsikter. Om jag skulle gjort om studien, så skulle jag haft 
fler intervjukandidater från olika förskolor. Då det skulle leda till att jag kunde 
jämföra hur de olika förskolorna arbetar, vilket hade varit intressant. Min tolkning 
av intervjuerna har betydelse, då detta är en kvalitativ och subjektiv studie. Jag är 
ovan att intervjua, men om jag fått göra om intervjuerna så skulle jag vara bättre 
på att följa upp samt formulera intervjufrågorna. 
 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
Vad jag kan se utifrån min studie, så finner jag att det vore intressant att 
ytterligare granska den etiska aspekten av att arbeta med pedagogisk 
dokumentation/att dokumentera barn närmare. Det kan vara att granska hur 
pedagogerna arbetar t.ex. Hur hanterar förskolan de etiska aspekterna kring foto- 
och dokumentation av barn? Vidare tänker jag att det kan vara intressant att lyfta 
barnet och dess åsikter t.ex. Hur upplever barnet att bli dokumenterat? Även att i 
ett större perspektiv gå djupare in på etiken som ämne, om att granska barnets 
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etiska skydd ur ett politiskt perspektiv samt gällande styrdokument. Exempelvis: 
Vilket skydd har barnet vid dokumentation i den svenska förskolan? Hur kan de 
etiska aspekterna kring dokumentation av barn i förskolan medvetengöras för 
berörda parter? 
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Bilaga 1. 
 

Information till berörda pedagoger 
 

Hej, 
 
Jag är glad att Du vill ställa upp på intervju som är en viktig del i mitt examensarbete som 
rör pedagogisk dokumentation inom förskolans verksamhet. Det jag är intresserad av är 
hur pedagogerna använder detta verktyg i praktiken. Vem är jag? Ingun heter jag, 
förskollärarstudent vid Umeå Universitet som är intresserade av dina åsikter/erfarenhet 
inom ämnet. Min tanke är att göra en bandinspelad intervju.  
 
 
Du som intervjuperson/din förskola är garanterad anonymitet samt att informationen 
kommer att hanteras konfidentiellt, då mitt examensarbete kommer att bli en offentlig 
handling. På Vetenskapsrådets hemsida kan du läsa mer om forskningsetik 
http://codex.vr.se/Refero/1intro.php  
 
 
Ser fram emot att träffas vid överenskommen tid. Jag kan inte nog understryka hur 
mycket Ditt deltagande betyder. 
 
 
Höra gärna av er vid frågor, 
Vänlig Hälsning 
 
 
Ingun Winka  mobil: xxxxx, e-post: xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Bilaga 2. 
 

Intervjufrågor 
 

Vilken typ av utbildning har Du? 
 
 
Hur lång erfarenhet har Du inom yrket? 
 
 
Hur länge har Du arbetat inom denna verksamhet? 
 
 
1. Vad innebär pedagogisk dokumentation för Dig? 
 
 
2. Hur använder Du/ditt arbetslag pedagogiskt dokumentation som verktyg inom er 
verksamhet? 
 
 
3. Hur brukar Du/ditt arbetslag uppmärksamma barns lärande och utveckling i praktiken? 
 
 
4. Vilken betydelse har ramfaktorerna för hur Du/ditt arbetslag arbetar med pedagogisk 
dokumentation? 
 
 
5. Beskriv vilka tillfällen Du anser är meningsfulla att dokumentera, Varför?  
 
 
6. Vilka möjligheter ser Du med pedagogiskt dokumentation som verktyg inom förskolan?  
 
 
7. Vilka nackdelar ser Du med pedagogiskt dokumentation som verktyg inom förskolan? 
 
 
8. Diskuterar Ni i arbetslaget hur barn upplever att bli dokumenterade utifrån ett 
barnaperspektiv?  
 
 
9. Hur tänker Du kring hur barnets påverkan av att bli dokumenterad 
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