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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om arbetet med pedagogisk dokumentation i 

förskolan. I läroplanen för förskolan framgår det att pedagogisk dokumentation bör vara en 

integrerad del i verksamheten. Vidare lyfts det att alla barn har rätt till ett reellt inflytande på 

verksamhetens innehåll och att alla barn ska få möjlighet till att kommunicera, dokumentera 

och förmedla upplevelser, erfarenheter och tankar med hjälp av bland annat ord, konkret 

material och bild (Skolverket, 2010). För att komma nära pedagogers tankar och erfarenheter 

kring arbetet med pedagogisk dokumentation och barns inflytande i samband med detta har vi 

valt att göra en kvalitativ studie där vi använder oss av intervju som metod. Dessa data som 

består av inspelade intervjuer har vi sedan bearbetat och sammanställt för att få svar på våra 

frågeställningar. Resultatet pekar på att pedagoger framför allt arbetar med pedagogisk 

dokumentation i syfte att främja barns lärande. Vidare framgår det i resultatet att barnen till 

viss del har inflytande i den pedagogiska dokumentationenarnen men att detta inflytande är 

förenat med valmöjligheter inom ramen för vad de vuxna har bestämt. 
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1 Inledning 
I utbildningen till förskollärare har pedagogisk dokumentation löpt som en röd tråd genom 

alla kurser. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som används för att följa upp och 

utveckla verksamheten. Detta verktyg har på senare år blivit en metod som förskollärare ska 

använda kontinuerligt i sitt yrke. Lenz Taguchi (2007) menar att dokumentationerna i 

förskolan först blir pedagogiska efter man reflekterat kring dem. Förskolans läroplan 

beskriver pedagogisk dokumentation som ett nödvändigt arbetssätt för att kunna utvärdera 

verksamheten och ge barnen bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

Varje barns utveckling och lärande ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp 

och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Resultat av 

dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att 

utveckla förskolans kvalitet och och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande 

(Skolverket 2010:14:15) 

Hur man kan gå tillväga i dokumentationsarbetet och vad det kan användas till finns det i 

synnerhet mycket litteratur och forskning kring, däremot finns det mindre studier som 

behandlar etiska frågor om barns rätt till delaktighet och inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen. Idag är förskolan en plats där majoriteten av barn befinner sig största delen 

av dagen, deras vardag präglas av både uppgångar och nedgångar som vilken arbetsdag som 

helst. Videofilmerna och fotografierna som tas på barn kan få dem att minnas stunder av 

glädje och tillfredsställelse men kan också göra dem sårbara. Trots denna vetskap så 

diskuteras det sällan huruvida barnen påverkas av att ständigt bli dokumenterade.  

Lindgren och Sparrman (2003) menar att det är viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter i 

arbetet med pedagogisk dokumentation och att det ställs stora krav på pedagogens kompetens 

och medvetenhet. Författarna ifrågasätter om inte barn borde ge samtycke att delta i den 

pedagogiska dokumentationen och erbjudas samma etiska regler som barn erbjuds i 

forskningsprojekt. 

Dokumentationsarbetet i förskolan är med andra ord inte helt okomplicerat. Å ena sidan står 

det i förskolans läroplan att arbetslaget kontinuerligt ska dokumentera verksamheten för att 

kunna följa barnens utveckling, å andra sidan framgår det tydligt att arbetet i förskolan ska 

präglas av ett synsätt som bygger på respekt för den enskilda individen. Vi lever i en tidsanda 

där pedagogen har en viktig uppgift att förbereda barnen att leva i ett samhälle med stor grad 

av synlighet. Hur påverkas dokumentationsarbetet av detta? Och vilken möjlighet till 

påverkan har egentligen barnen i dokumentationerna? 

I denna studie vill vi undersöka närmare hur pedagoger tänker kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation i förskolan och hur de ser på barns delaktighet och inflytande i samband med 

detta. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra till kunskap om pedagogisk dokumentation i förskolan. 

Studien fokuserar särskilt på pedagogers erfarenheter av sitt arbete och för att svara på syftet 

har vi utgått från följande frågeställningar: 

 

- Hur beskriver pedagogerna arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan? 

- Hur beskriver pedagogerna barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen? 

 

2 Litteraturgenomgång 
Vi inleder litteraturgenomgången genom att lyfta centrala begrepp som är återkommande 

under vår studie. Därefter presenterar vi historik kring hur pedagogisk dokumentation vuxit 

fram i förskolan. I den tredje delen har vi valt att beskriva hur pedagoger kan använda sig av 

pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för att synliggöra verksamheten. I den fjärde 

delen lyfter vi hur arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan bygger på barn och 

pedagogers samarbete. I den femte delen tar vi upp pedagogens förhållningssätt i pedagogisk 

dokumentation och hur detta kan påverka barnen. Vidare beskriver vi i den sjätte delen barns 

inflytande i den pedagogiska dokumentationen. I den sjunde delen belyser vi etiska principer 

att ta hänsyn till i arbetet med pedagogisk dokumentation och i den åttonde och avslutande 

delen lyfter vi vad etik och demokrati innebär i dokumentationsarbetet. 

 

2.1 Centrala begrepp 

Detta är begrepp som är återkommande i denna studie. Definitionen av dessa begrepp är 

hämtade ur läroplan för förskolan. 

Pedagogisk dokumentation: Ett arbetssätt för att kontinuerligt och systematiskt kunna 

dokumentera, följa upp och analysera barns utveckling och lärande. Detta för att det ska vara 

möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barns möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 2010).  

Inflytande: Innebär att varje barn ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och därigenom 

kunna påverka sin situation samt få möjlighet att utveckla förmåga att handla efter 

demokratiska principer och få delta i olika sorters samarbete och beslutsfattande (Skolverket, 

2010). 

Integritet: Innebär att ta hänsyn och ge omsorg till andra människor. I förskolan handlar det 

framför allt om jämställdhet samt att barnen förstår egna och andras rättigheter (Skolverket, 

2010). 

Etik: Innebär att ta hänsyn och ge omsorg till andra människor, rättvisa och jämställdhet samt 

egna och andras rättigheter (Skolverket, 2010.) 

Demokrati: Ett arbetssätt där barnen aktivt får delta, i syfte att utveckla samhörighet och 

ansvar (Skolverket, 2010). 
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2.2 Pedagogisk dokumentation- historia 

För cirka hundra år sedan använde pedagoger sig av barnobservationer. Det handlande om att 

vara vägledare för barnen, genom att observera barnen och därigenom få insikt i vilken ny 

kunskap som behövde utvecklas (Hartman, 2005). Författaren menar att fokus låg på att 

upptäcka brister och avvikande mönster hos barnen. På detta vis kunde pedagogen konstatera 

om barn följde den så kallade utvecklingsnormen för att vid behov kunna tillsätta någon form 

av utvecklingshjälp. Författaren menar att man på så vis ansåg sig se efter barns enskilda 

behov. Wehner- Godée (2010) berättar om en metod vid namn one-way-screen som svenska 

förskollärare använde sig av på 60-talet. Denna metod påminner om barnobservationer som 

Hartman (2005) belyser i det avseende att förskollärare observerade barns beteendemönster. 

Detta gjorde man för att fånga barnens motoriska, sociala, språkliga och emotionella 

utveckling för att förstå barns behov bättre. Förskolläraren satt då i en box med glasväggar 

och observerade och antecknade skriftligt hur barnen betedde sig. Detta arbetssätt blev ett 

tydligt problem då förskollärarna skulle omsätta sina kunskaper i praktisk handling, eftersom 

man då upptäckte att fokus hamnade på hur barn är istället för hur barn handlar i diverse 

pedagogiska sammanhang.  

 

Lenz Taguchi (2007) tar upp en filosofi som i dagens förskolor är en stor inspirationskälla för 

vad ett pedagogiskt dokumentationsarbete innebär. Filosofin grundades i den italienska staden 

Reggio Emilia och dess huvudsyfte är att synliggöra barn som rika, kompetenta och aktivt 

kunskapsskapande subjekt där dokumentationen ligger som utgångspunkt för barnens fortsatta 

utforskande och kunskapsskapande. I denna filosofi finns en övertygelse att den kunskap som 

vuxna kan få om och av barn är lika viktig som den kunskap vuxna kan ge barnen.  
 

2.3 Pedagogisk dokumentation som verktyg 

Pedagogisk dokumentation menar Lenz Taguchi (1997) är ett verktyg som synliggör den 

pedagogiska osynliga inre miljön samtidigt som arbetssättet skapar förutsättningar att bättre 

förstå den yttre synliga miljön. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tar upp att det är 

först när pedagogerna genom det dokumenterade materialet ser vad barnen har fångat upp och 

förstått av ett visst innehåll som de vet om de är på väg mot de mål som verksamheten ska 

sträva mot. Det går även genom pedagogisk dokumentation att utvärdera var barnet befinner 

sig i sin utveckling samt hur man som pedagog har lyckats med sitt uppdrag. 

 

Wallin (2003) skriver om hur arbete med dokumentation ofta ter sig på ett sätt i fantasin och 

ett annat i verkligheten. Med det menar författaren att förskollärare kan åka på konferens och 

bli inspirerade, drömma sig bort till ett sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation för att 

därefter återvända till verksamheten och fortsätta sitt arbete på rutin, som alltid förr. 

Pedagogisk dokumentation har här en viktig funktion där pedagoger med hjälp av 

videokameran kan filma sitt agerande som ledare i barngrupp och undersöka filmen om och 

om igen både själv och tillsammans med kollegor för att vidareutvecklas. Genom detta får 

pedagogen möjlighet att titta tillbaka och ställa sig frågan om det om de gjorde i det aktuella 

sammanhanget var bra.  
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2.4 Lärprocess tillsammans 

Lenz Taguchi (1997) menar att dokumentationen först blir pedagogisk efter att man 

reflekterat kring den. Detta reflektionsarbetet kan ske både enskilt eller tillsammans med 

andra men måste leda till en ny utgångspunkt för det fortsatta pedagogiska arbetet i 

verksamheten. Syftet med reflektionen är inte att försöka nå ett färdigt resultat utan att man 

istället fokuserar på lärandet under processens gång. Wehner-Godée (2010) menar också att 

dokumentationerna förblir ointressanta och oanvändbara utan ett reflektionsarbete. Författaren 

anser att reflektionen är ett villkor för att ständigt kunna utveckla det pedagogiska arbetet. 

Lindgren och Sparrman (2003) menar att den gemensamma reflektionen mellan vuxna och 

barn kan ligga till underlag för utvärdering av verksamheten. Wehner- Godée (2010) skriver 

att det inte bara är pedagogerna som får vinning av att tänka ihop utan att barnen också har 

lärdom av att få spegla sina tankar i andras, så att de kan få syn på olika sätt att uppfatta 

omvärlden. Dahlberg, Moss och Pence (2006) förklarar att den gemensamma reflektionen kan 

hjälpa barnen att bli delaktiga i sitt eget och andras lärande, med det menar författarna att den 

pedagogiska dokumentationen kan beskrivas som en arena för barns möjlighet till inflytande. 

Med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan både barn och vuxna få en offentlig röst 

och en synlig identitet. Lindgren och Sparrman (2003) belyser att en av huvudpunkterna i att 

jobba med dokumentation i förskolan är att det ska påverka samtliga inblandades situation till 

det bättre. 

 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2009) är den gemensamma tolkningen mycket viktig, 

eftersom att en persons tolkning av en dokumenterad händelse inte skildrar hela sanningen. 

Det väsentliga med reflektionsarbetet är att få syn på olika sätt att uppfatta något specifik 

vilket utgör en grund för hur pedagogerna kan tänka när de väljer nästa steg i arbetet med 

barnen. 

 

Att dokumentera är att förstå världen på många olika sätt. Tillsammans med mina kollegor har jag 

sakta men säkert förstått hur dokumentationsarbetet kan hjälpa oss att göra lyssnandet synligt och 

därmed också ge oss möjlighet att skapa en verksamhet som bygger på allas delaktighet (Åberg, 

Lenz Taguchi 2009:17) 

 

Författarna menar att det gemensamma reflektionsarbetet kring dokumentationerna kan 

synliggöra pedagogens förhållningssätt till barn och barns lärande och göra det möjligt att 

förstå hur barn lär. 

 

Lenz Taguchi (1997) förklarar att pedagogen kan ta hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen för att gå in i en läroprocess som gäller både det egna och barnens arbete. 

Den här sortens förändringsarbete har inget slutmål utan handlar om att gå in i ett aktivt 

omskapande av den egna praktiken där barnen i första hand är utgångspunkten. Barnen är 

vägvisare för processen men det innebär dock att den vuxne måste gå steget före och ansvara 

för ett aktivt omskapande förändringsarbete där barnen ses som aktivt omskapande subjekt. 

Wallin (2003) belyser vikten av att tillåta barn vara barn och som pedagog hjälpa dem att 

utvecklas ett steg som är möjligt just där och då.   
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Vidare berättar Lenz Taguchi (1997) att det kan vara lätt att hamna i gamla mönster, därför är 

det en förutsättning att samarbeta med samtliga i verksamheten och vara beredd att ändra 

riktning under arbetets gång. Det viktiga är att försöka se barnens perspektiv i det hela och 

inte arrangera aktiviteter utifrån något den vuxne är intresserad av. I samband med att man 

talar om pedagogens roll beskriver Lenz Taguchi (1997) en metafor om att ta emot bollen 

som barnen kastar och därefter kasta tillbaka bollen på ett sådant sätt att barnet fortfarande 

vill vara med i spelet. Wehner- Godée (2010) belyser också hur viktigt det är att som pedagog 

fånga upp och ta till vara på det barnen visar intresse för. På så vis sker ett samarbete där 

pedagoger och barn kan utforska tillsammans. Pedagogen ansvarar för att barnen ska få 

möjlighet att påverka sin egen vardag genom att nyfiket och medvetet lyssna till det barnen 

tänker och gör. För att underlätta detta är det viktigt att skapa mötesplatser som lockar till 

dialog. 

 

Wallin (2003) menar att med dokumentation kan pedagogen utmana barnens tankar genom att 

ställa deras olika teorier emot varandra. Det öppnar upp för dialog och förståelse för olika sätt 

att tänka vilket är en viktig väg till kunskap. Genom detta menar författaren att barnen får 

insikt om att alla människor är olika, kan uppfatta samma fenomen på olika sätt och har rätt 

till sin subjektiva åsikt. Genom att föra dialog i arbete med pedagogisk dokumentation kan 

barn få en förståelse av att olikheter kan vara något positivt. För att lyckas bra med detta 

arbete som pedagog krävs det att pedagogen släpper kontrollen och istället accepterar att flera 

utgångar är möjliga. Istället för att planera från början till slut bör den vuxna vara engagerad 

här och nu tillsammans med barnen. Det är viktigt att barn får frihet att pröva. Genom det 

utmanas de i både att lyckas och misslyckas, de övervinner svårigheter, utvecklar sina tankar 

och i samspel med andra väcks nya frågor till liv. Vidare skriver författaren att det har 

betydelse att barnen får återvända och reflektera kring en process ur olika synvinklar. I arbete 

med pedagogisk dokumentation blir det möjligt att låta barnen upptäcka samband mellan 

handlande, tänkande och lärande i något de varit en del av. Detta genererar ny förståelse som 

byggs upp hos barnen när de får syn på sin egen väg till kunskap. Genom att barnen får se sin 

utveckling i konkret material byggs deras tilltro till den egna förmågan allt större, menar 

författaren. 

 

Samtliga författare är överens om att den pedagogiska dokumentationen är ett arbetsverktyg 

som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. Det krävs alltså en dialog mellan alla 

inblandade för att det ska ske en utveckling av det dokumenterade materialet. Förutsättningen 

för dialogen är att man ser den andre som ett subjekt och därigenom menar författarna att ett 

gemensamt kunskapsskapande kan uppstå. 

 

2.5 Pedagogens förhållningssätt  

Johannesen och Sandvik (2009) skriver att den föreställning vuxna har om barn ofta står i 

relation till föreställningen vuxna har om att vara vuxen. Den vuxne menar författarna blir 

som standard, ett mål för utvecklingen och därmed hamnar barnen i en lägre position. 

Lindgren och Sparrman (2003) skriver också att barn betraktar sig själva som underordnade 

med lägre status än vuxna. I dokumentationsprojekt betraktar barn varandra, vilket innebär att 

de både betraktar och betraktas. I relation till vuxna blir barn däremot alltid betraktade, vilket 
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författarna menar skapar makt hos de vuxna. Hur pedagogen väljer att se på en situation kan 

avgöra hur synligt barnet blir. Fokuserar pedagogen enbart på brister är det ingen garanti att 

barnet i sig någonsin blir synliggjort, menar Johannesen och Sandvik (2009). Författarna 

skriver att en etisk reflektion är nödvändig när pedagogen lyssnar på barn. Som pedagog har 

du möjlighet att välja vad du vill lyssna på och hur du hanterar detta. Författarna menar att om 

pedagogen fokuserar på något specifikt så finns risk att andra viktiga bitar utelämnas. Det är 

den vuxna som utifrån sina föreställningar skapar denna bedömning och i detta uppstår en 

svårighet att lägga egna tankar och uppfattningar åt sidan menar författarna. Johannesen och 

Sandvik (2009) anser att om pedagogen inte gör det skapas svårigheter att förstå innehållet 

den andre uttrycker. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) tillägger att det är viktigt att 

den vuxne är medveten om vad barnperspektiv och barns perspektiv innebär i förskolan. 

Barnperspektiv är den vuxnes perspektiv på barn medan barns perspektiv innebär att barnet på 

olika sätt ger den vuxne stoff att tolka. Viktigt att understryka är att den vuxne aldrig till fullo 

kan sätta sig in i barns perspektiv, däremot menar författarna att de kan låta barnens röster 

höras istället för att låta vuxnas uppfattning om barn stå i centrum. 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2006) menar att pedagogisk dokumentation är en social 

konstruktion där pedagogerna är deltagande medkonstruktörer eftersom att de i de flesta fall 

väljer ut vad som är relevant att dokumentera. Det som pedagogen väljer att dokumentera 

representerar ett val likaså det som pedagogen väljer att inte dokumentera. Författarna menar 

att pedagogen konstruerar och producerar dokumentationen som en aktiv deltagare därför 

finns det aldrig någon sann berättelse. Vidare tillägger författarna att om pedagogerna är 

medvetna om att den pedagogiska dokumentationen inte återger hela sanningen så kan detta 

öppna upp för en kritisk och reflekterande pedagogik. Genom dokumentationerna kan 

pedagogerna lättare se vilka diskurser de har förkroppsligat och vilken bild av barnet de har 

konstruerat och därigenom också upptäcka vilken röst, vilka rättigheter och vilken ställning 

barnet har i verksamheten. 

 

Kennedy (2014) skildrar några pedagogers arbete med pedagogisk dokumentation på en 

förskola och beskriver hur pedagogerna genom dokumentationsarbetet förändrat sin barnsyn. 

Genom att de utvecklat en lyssnande, medforskande och reflekterande hållning mot barnen 

och deras arbete men också emot deras egna läroprocess, konstruerade pedagogerna ett 

kompetent barn med stora potentialer istället för ett barn med problem och svårigheter. Att 

hänga upp bilder på barnens nivå blev utgångspunkten för diskussioner med både föräldrar 

och barn och där pedagogerna gavs möjlighet att lyfta upp barnens förmåga att vilja att lära 

sig. Författaren beskriver att pedagogerna såg hur stolta barnen blev av att se sina alster sättas 

upp på väggen så att de själva och alla andra kunde se dem. Under pedagogernas besök i 

Reggio Emilia fick de inspiration om att det är viktigt att man som vuxen visar upp ett vaket, 

nyfiket och kompetent barn med kraften att lära sig om livet. Kennedy (2014) förklarar även 

hur meningslöst det är för pedagogerna att dokumentera om inte alla vet vad de har för nytta 

av det, därför är det viktigt att pedagogerna frågar sig själva vad det är de vill förstå, vad det 

är de vill följa upp och vad det är de vill lära sig i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Vidare lyfter Kennedy (2014) hur man som pedagog kan välja att visa upp processen i ett 

arbete istället för ett färdigt resultat, på det viset minimeras risken att dokumentationerna 
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används som ett bedömningsinstrument. Det dokumenterade materialet blir ett sätt för 

pedagogerna att lära känna barnen bättre och förstå hur de tänker för att bättre kunna möta 

varje barngrupp där just de är. Författaren tar också upp att pedagogen bör vara väl medveten 

om att det är min bild av barnet jag ser, påverkad av mina erfarenheter och mina kunskaper, 

när de observerar och dokumenterar barn. Genom att flera pedagoger dokumenterar samma 

sak och sedan diskuterar underlaget så går det att se flera olika saker. Genom gemensamma 

reflektioner menar författaren att pedagogerna tillsammans kan förstå varje barn i 

barngruppen bättre. 

 

2.6 Barns inflytande  

För att arbeta vidare med en dokumentation menar Lenz Taguchi (2007) att pedagogen alltid 

bör utgå från barnens fantasier och associationer eftersom barnens lust att utforska mer på så 

vis stärks. Vidare skriver Johannesen Sandvik (2009) att barn har en egen upplevelse av att 

vara här och nu och vet bäst kring denna upplevelse. Doverborg och Emanuelsson (2006) 

menar att barns idéer förs framåt genom att pedagogen kommunicerar tillbaka det 

dokumenterade materialet till barnen. På så vis blir barnens lärande synligt och ger dem 

samtidigt god möjlighet att utveckla självkänsla och tilltro till sitt eget tänkande. Lenz 

Taguchi (2007) skriver att detta arbetssätt utvecklar ett lärande hos flera barn då barnen 

genom samtal kan få insikt i att det finns variation i ett sätt att uppfatta något specifikt.  

Doverborg och Emanuelsson (2006) menar även att det kan vara betydelsefullt för lärandet 

om pedagogen låter barnen själva dokumentera egna upplevelser. Detta skapar en 

medvetenhet kring det egna lärandet där barnen kan följa sin process och därefter göra 

kamraterna till en del av den. Pedagogisk dokumentation menar Lenz Taguchi (2007) är ett 

bra verktyg att använda i förskolan för att barnen genom utforskning genomgår egna 

processer av integration vilket i sin tur utvecklar det egna tänkandet hos barnet. Ett sätt att ge 

barnen inflytande över dokumentationen menar Svenning (2011) är att låta barnen 

dokumentera själva. Genom detta kan den vuxna släppa makten och istället låta barn vara 

med och påverka verksamheten. Utgår pedagogen från barnen så antyder Lindgren och 

Sparrman (2003) att det är lättare att släppa förutbestämda tankar vilket gör att arbetet 

utvecklas passande just för den specifika barngruppen. Lärande bygger enligt Åberg och Lenz 

Taguchi (2009) på samspel mellan barnen, miljön och vuxna där barnens nyfikenheten bör 

vara det som utgör grunden. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att barnens delaktighet i reflektionsarbetet 

har stor betydelse för barnens förmåga att minnas, att i tankarna få återbesöka händelser och 

platser och därigenom ge något en betydelse och mening. Vidare tillägger författarna att det är 

svårt att föra en dialog när förhållandet mellan de som deltar är ojämlikt, även om pedagogen 

strävar efter att ge barnen ömsesidig respekt så vet barnen att de inte är jämlika den vuxne. 

För att närma sig barnens tankar är det viktigt att använda sig av ett samtal där barnen har 

stort utrymme till att fundera och reflektera. Ett sätt att möjliggöra detta är att den vuxne 

pendlar mellan en aktiv och passiv dialog med barnet, men den vuxne måste också vara 

lyhörd för hur barns tankar och upplevelser ger sig i uttryck på fler sätt än det verbala. Ett 

hjälpmedel för att fånga små barns tankar som ännu inte har utvecklat språket är 

videoobservationer, därigenom kan pedagogen bilda sig kunskap om varje barns värld. 
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Lindgren och Sparrman (2003) skriver att pedagogisk dokumentation i förskolan gynnar ett 

barns perspektiv eftersom att det är ett sätt att göra varje barns röst hörd. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006)  tar upp en viktig tumregel i samtal med förskolebarn, 

nämligen att den vuxne aldrig får förvänta sig ett rätt svar av barnen, då barnen snabbt kan 

uppfatta den vuxnes förväntningar och därigenom hindras att tänka fritt. Författarna menar att 

dialog med förskolebarn kan ha två olika funktioner, dels att ge barnen möjlighet att uttrycka 

tankar men också att den vuxne får tillträde till barnets förståelsevärld. 

 

2.7 Barns integritet  

Kennedy (2014) lyfter att den pedagogiska dokumentationen kan innebära en risk för att 

kränka barns integritet, därför bör pedagogerna vara försiktiga med vad de dokumenterar och 

väljer att visa upp av barnens bilder och tankar. Även om inte pedagogerna på en förskola 

värderar och bedömer barnen så finns det en risk att andra gör det, exempelvis föräldrar. 

Genom att pedagogerna är tydliga med vad de står för, och väljer att hänga ut barnens 

arbetsprocesser istället för färdiga resultat så blir det tydligare för betraktaren att förstå att 

varje barn lär på sitt eget sätt och det läggs mindre fokus på att bedöma vad som är fult eller 

fint. Wehner-Godée (2010) menar att eftersom att observationer är subjektiva och påverkas av 

den som utför dem så bör det vara en självklar regel att barnen får bestämma om de vill delta 

eller inte. 

 

Svenning (2011) håller också med om att det är viktigt att som pedagog inte ta för givet att 

barnet vill vara med i en observation utan istället ge barnet möjlighet att träda fram och 

påverka hur de vill ha det. Lindgren och Sparrman (2003) förklarar att när barn ser sig själva i 

en dokumentation kan de förstå vilka förväntningar som vuxna har på dem och hur de bör 

vara för att vara ”de goda barnen”. Om vi inte respekterar barnens känslor och åsikter i 

samband med dokumentationerna så kan så lite som en kamera upplevas som 

integritetskränkande menar Johansson (2003). 

 

Samtliga författare menar att pedagogens lyhördhet för barnens signaler i samband med 

dokumentationerna är en förutsättning för att inte kränka barnens integritet. 

 

2.8 Etik i förskolan 

Som tidigare nämndes i avsnitt 2.5 om pedagogens makt i samband med pedagogisk 

dokumentation så förklarar Wallin (2003) att det är viktigt att ställa sig frågan hur jag som 

pedagog använder denna makt och kopplar den samman med lyhördhet till barnen. Genom att 

dokumentera sig själv kan pedagogen utvecklas och leta etiska svar gällande att styra eller att 

lyssna. I detta sammanhang är viktigt att släppa ett tankesätt om vad som är rätt eller fel och 

istället försöka se olika vägval som pedagogerna gör under processen. Barnen måste tillåtas 

styra sin egen process utan att agera för att uppfylla en förväntan hos pedagogen. Åberg och 

Lenz Taguchi (2009) förklarar att demokrati är något vi ständigt bygger tillsammans med 

barnen. Detta förhållningssätt styrks även i läroplanen som lyfter att förskolan ska vila på en 

demokratisk grund.  
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Löfdahl m.fl. (2014) diskuterar olika regelverk och etiska förhållningssätt i samband med 

forskning och dokumentation. Författarna menar att den vuxne inte kan förlita sig på att 

barnet ger ett rakt svar om de vill delta i dokumentationsprocessen eller inte. Det krävs en 

medvetenhet hos pedagogen hur barn lär sig att säga ifrån med andra medel än verbala 

uttryck. Författarna anser att vuxna till största delen lyssnar till barns tal även om deras 

uttryckssätt oftare visar sig i kroppsspråk, mimik, bild och andra visuella uttrycksformer. I 

samband med att barn ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter så krävs det ett 

moraliskt och etiskt ansvar för pedagogen att ta hand om detta så att det händer någonting 

med det de får reda på. Lindgren och Sparrman (2003) talar för att införa ett etiskt tankesätt i 

dokumentationsprojekten för att kritiskt kunna granska vad som görs ur ett barnperspektiv. 

Författarna menar att barns teckningar och fotografier ofta visas upp för föräldrar, personal, 

rektorer och politiker, i och med detta får barnen ingen anonymitet och deras möjlighet att 

säga nej till dokumentationerna är små. De anser att barnen borde erbjudas anonymitetsskydd 

och ge informerat samtycke när de deltar i dokumentationerna. Åberg och Lenz Taguchi 

(2009) beskriver vikten av att pedagoger arbetar efter ett demokratiskt tankesätt i förskolan. 

 

I en demokratisk förskola innebär delaktighet att vi pedagoger lyssnar till och respekterar barnens 

tankar och ger barnen möjlighet att lyssna på varandra. Det blir onekligen svårt för barnen att 

förstå demokratiska principer om de aldrig får möjlighet att samarbeta med andra och ta ansvar för 

sina handlingar. (Åberg, Lenz Taguchi 2009:66)  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar att inflytande och delaktighet i förskolan är 

förknippade med demokrati och förklarar att pedagogisk dokumentation kan användas som 

redskap för att tillsammans med barnen inta en etisk medvetenhet och ett demokratiskt 

förhållningssätt. 

 

3 Metod 

Vi valde att använda oss av intervju som metod. Johansson och Svedner (2010) menar att 

detta är en metod som kan ge intressanta resultat kring pedagogens förhållningssätt, tankar 

och värderingar. I en kvalitativ intervjuform menar Dimenäs (2012) att den som intervjuar 

bestämmer riktning på samtalet men bör undvika att ställa ledande frågor. Syftet med detta är 

att fokusera på informantens uppfattningar och därför är det viktigt att personen i fråga får 

berätta om något utifrån egna erfarenheter. Vi valde att ställa öppna frågor eftersom 

författaren menar att det är en förutsättning för att lyckas fånga respondentens 

erfarenhetsvärld. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud (2012) beskriver denna metod 

som en samtalsintervjuundersökning, eftersom upplägget snarare bygger på dialog än ja och 

nej frågor. Respondenterna har vi valt att ge påhittade namn så att ingen person kan 

identifieras.  

 

3.1 Urval och avgränsningar 

Vi började med att maila ut intervjuförfrågningar till förskolechefer inom samma kommun. 

Detta eftersom Löfdahl m.fl. (2014) menar att innan man tar kontakt med förskollärarna så är 

det viktigt att tillfråga förskolechefen och be om tillåtelse att genomföra intervjun. I mailet 

berättade vi om syftet med vår studie och tydliggjorde vilka etiska riktlinjer som gäller. 
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Förskolecheferna mailade oss därefter nummer till de pedagoger som var intresserade av att 

ställa upp i intervju. Vi ringde sedan till förskollärarna och presenterade oss och vårt syfte 

med studien samt bokade in plats och tid för genomförandet av intervjun. Förskolorna vi 

valde att kontakta har dels varit platser vi har anknytning till sedan tidigare men också 

slumpmässigt valda via kommunens hemsidor. I vår studie ville vi rika oss till utbildad 

personal så därför skrev vi i informationsbrevet att vi ville komma i kontakt med 

förskollärare. Vi skickade ut cirka tjugo förfrågningar men fick ett stort bortfall då flertalet 

tackade nej. Detta berodde dels på att de hade ont om tid eller att de redan hade tagit emot 

studenter, men framförallt berättade flertalet pedagoger att de inte kommit igång med 

dokumentationsarbetet och därför kände sig osäkra och valde att tacka nej. I slutändan fick vi 

ändå ihop sju förskollärare att intervjua, vilket kändes rimligt för vår studie.  

 

3.2 Datainsamling 

Vi hade från start en tanke om att pedagogerna inte skulle få ta del av intervjufrågorna i 

förhand, men då vi upptäckte att bortfallet blev så stort så valde vi att skicka ut frågorna till de 

informanter som bad om det. Samtliga intervjuer genomfördes i avgränsade rum på 

förskolorna där pedagogerna är verksamma. Vi beräknade att intervjun inte skulle överskrida 

en timme, vilket vi även i förhand hade meddelat pedagogerna. Tiden för intervjun tog i 

genomsnitt 20 minuter. I vår intervjuguide utgick vi från våra två frågeställningar, där den 

första delen i intervjun handlar om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation 

och den andra delen fokuserar på barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen. Detta 

upplägg tyckte vi kändes lämpligt eftersom att de första frågorna gör det möjligt för 

pedagogen att prata mer allmänt kring dokumentationsarbetet. På så vis tänkte vi att 

pedagogen skulle bli uppvärmd för att därefter besvara våra frågor om barns inflytande då vi 

anade att det kunde vara ett känsligt ämne.  

 

Vi valde att använda oss av ljudinspelning då detta är ett sätt för att förbättra reliabiliteten 

(Dimenäs, 2012). För att försäkra oss om att allt material blev inspelat så använde vi oss av 

två verktyg för ljudupptagning. Efter transkriberingen av materialet hade vi sedan möjlighet 

att tolka informanternas tankar och erfarenheter kring vårt valda ämne. Vi båda deltog under 

samtliga intervjuer där en av oss agerade samtalsledare medan den andra fokuserade på att 

ställa följdfrågor och vara uppmärksam på pedagogens kroppsspråk.  

 

3.3 Etiska överväganden 

I studien har vi beaktat de forskningsetiska principerna som av Vetenskapsrådet (2002) 

sammanfattas inom fyra områden; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vårt informationsbrev till informanterna 

inkluderade vi information om de forskningsetiska principerna och målet med detta var att de 

i förhand skulle bli medvetna om vilka regler som gäller. För att ytterligare försäkra oss om 

att informanterna uppfattat principerna korrekt valde vi även att muntligt informera om dessa 

inför varje intervju. Det vill säga att deras deltagandet är frivilligt och om de väljer att delta 

kommer de att vara anonyma, de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

intervjun, de har möjlighet att lägga till eller ta bort delar i efterhand samt att materialet 
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endast kommer användas av oss i vår studie och om intresse finns har de möjlighet att ta del 

av resultatet. 

 

I studien har vi strävat efter att vara objektiva i vårt förhållningssätt, dock är vi medvetna om 

att vår erfarenhetsbakgrund är svår att frigöra sig helt ifrån. Vi var medvetna om att vi i vår 

roll som samtalsledare per automatik hamnar i en högre maktposition än informanterna. För 

att försöka neutralisera detta maktförhållande jobbade vi medvetet med att skapa ett behagligt 

klimat för att informanterna skulle kunna känna sig bekväma och avslappnade. Detta gjorde vi 

dels genom att vara avslappnade i vårt eget kroppsspråk, vidare valde vi att öppna upp 

samtalet genom att presentera oss själva på ett lustfyllt och lättsamt sätt, vi var även 

noggranna med att innan varje intervju förmedla till informanterna att det inte finns några rätt 

eller fel i deras svar, för att visa dem att vi har ett geniut intresse av vad de har att berätta. 

Genom detta var vår förhoppning att få ut så trovärdig information som möjligt. 

 

3.4 Analysmetod 

De informanter som redan på förhand fick ta del av intervjufrågorna gav oss en aning 

utförligare svar men där vi upplevde att viss information kändes överflödig. Detta 

uppmärksammade vi under transkriberingen och valde därför enbart att ta med det som är 

relevant för vår studie. Vi sorterade det transkriberade materialet efter våra två 

huvudfrågeställningar och kopplade samman resultatet med relevant litteratur. Under denna 

process letade vi efter återkommande mönster i pedagogernas uppfattningar och tankar för att 

kunna göra en slutgiltig sammanställning. Vi har även valt att skriva resultatet mer läsvänligt 

genom att ta bort överflödiga ord som sägs i intervjun då dessa inte påverkar meningens 

innebörd. 

 

4 Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av vår undersökning. Kapitlet är  indelat i två delar som 

direkt relaterar till våra två frågeställningar.  

 

4.1 Hur beskriver pedagogerna arbetet med pedagogisk dokumentation i 

förskolan? 

Samtliga informanter är av uppfattningen att pedagogisk dokumentation främst används i 

syfte att främja barns lärande. Däremot visar det sig att detta kan te sig på olika sätt. Några 

menar att det är betydelsefullt för barnens utveckling att ta tillbaka och reflektera kring det 

dokumenterade materialet tillsammans med barnen. Andra menar att pedagogerna själva 

bearbetar dokumentationerna för att därefter veta hur de ska gå vidare i arbetet med barnen. I 

bearbetningen är det generellt barnens intressen som är utgångspunkten för hur de väljer att 

planera nästa steg i det pedagogiska arbetet. 

 

Fia: Det blir för oss i första hand för att kunna se hur vi ska jobba och sen blir det till barn och 

föräldrar och andra som kommer. 
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Genom pedagogisk dokumentation blir det tydligt att se barnens utveckling vilket Madeleine 

uttrycker på följande sätt: 

  

Just när vi dokumenterar så tycker jag att det tydliggörs vart barnen någonstans ligger och sedan 

med åren eller månaderna kunna följa barnets utveckling. 

 

Vidare uttrycker några informanter att den pedagogiska dokumentationen kan användas som 

underlag i utvecklingssamtal. Fotografier på barnen och deras alster samlas i pärmar vilket 

pedagogerna plockar fram inför utvecklingssamtal för att tillsammans i arbetslaget kunna reflektera 

kring barnens utveckling. Dessa ger även föräldrarna en möjlighet att få en inblick i var barnet 

ligger i sin utvecklingskurva.  

 

När samtliga informanter talar om i vilka sammanhang de dokumenterar blir det tydligt att det inte 

enbart är planerade aktiviteter som är viktiga att dokumentera för att främja barns lärande. Även 

spontana situationer belyser pedagogerna som värdefulla att skildra, som exempelvis barns fria lek.  

 

Helena: Jag hade två tvååringar som det har hänt mycket runt [...] starka viljor, mitt mitt mitt, och 

helt plötsligt står de och samarbetar och då känner jag att wow det här måste jag fånga och visa [.] 

visa för barnen också.  

Fia menar att dokumentation av de spontana händelserna blir som att få ett kvitto på det man 

jobbar med annars. Hon förklarar att om pedagogerna på hennes arbetsplats upptäcker att 

barnen utforskar något specifikt plockar de alltid fram kameran för att fånga detta. 

 

Alla informanter använder sig av kamera som verktyg för att dokumentera och menar att det 

många gånger underlättar med dagens teknik. Det är smidigt att plocka fram kameran och 

snabbt knäppa några bilder. Däremot framgår det tydligt att flertalet pedagoger upplever att 

det kan vara en svårighet att hänga med i den digitala utvecklingen, vilket Linda uttrycker 

följande: 

 

Linda: Även om man jobbade med pedagogisk dokumentation förr så är det ju mycket mer med 

iPad och mycket mer saker som kommit, så det gäller väl liksom också att få utbildningen så man 

kan komma ikapp och lära sig mer om det, för då tror jag att det blir mer naturligt att använda, jag 

tror att annars då tar man inte fram det för att man är inte van vid det.  

 

Några informanter talar om en skräm de har på väggen som spelar upp dokumenterat material, 

där problematiken ligger i att den oftast krånglar och pedagogerna är osäkra på hur de ska 

hantera detta. Digitala verktyg har också en förmåga att avleda barnen från det huvudsakliga 

syftet. Detta anser både Karin och Lotta och berättar att barn hellre spelar på surfplattan och 

knappar på skärmen än att reflektera kring det som visas.  

 

En annan aspekt som två pedagoger lyfter är att det blir en svårighet att få med alla i 

arbetslaget på samma båt i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

 

Karin: Att man drar åt samma håll i arbetslaget också, det är ju tre fyra olika personer som har 

olika teorier, och ambitioner och allt vad det är. Det gäller att alla ser vinningen med det. 
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Problematiken ligger även i personalbrist vilket Helena menar skapar svårigheter att 

dokumentera i den utsträckning de vill. Hon menar att det räcker att en är borta i 

arbetslaget får att det ska bli svårt att komma igång. 

 

Många var medvetna om hur arbete med pedagogisk dokumentation framställs i teorin men 

menar att det inte alltid funkar på samma sätt i praktiken. Det finns en stor önskan att kunna 

dokumentera sig själv för att utvecklas i sin egna ledarroll men tiden räcker inte alltid till.   

 

Helena: Den möjligheten eller den resursen har vi ju inte. Då det i så fall att vi ska kunna rigga upp 

kameran och filma oss tillsammans med barnen. 

 

Majoriteten av pedagogerna uttrycker att de sällan dokumenterar sig själva och att de 

därigenom har få möjligheter att upptäcka brister i sin egna ledarroll. 

 

4.2 Hur beskriver pedagogerna barns inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen? 

Linda berättar om en erfarenhet där de äldre barnen har fått fotografera händelser på 

förskolan, men poängterar vidare att detta endast har skett vid några få tillfällen. Madeleine 

nämner också en erfarenhet från en förskola hon jobbat på tidigare där barnen ibland 

dokumenterade själva vilket dock sker sällan där hon jobbar idag. Flertalet informanter menar 

att det är på grund av rädsla att dokumentationsverktygen ska gå sönder som barnen inte 

tillåts att dokumentera själva. I de få fall som de ges möjlighet till detta så är det oftast med 

gamla och slitna kameror. Helena var dock hoppfull om att det ska ske en förändring då de nu 

köpt in kameror som reklamför sig som barnvänliga.  

 

Helena: Nu har vi köpt in kameror som är vatten och stöttåliga, barnvänliga. Förhoppningsvis så 

ska vi kunna låta barnen använda dem. 

 

Majoriteten av informanterna håller med om att barnen har fått prova att dokumentera, men 

att detta sker väldigt sällan.  Anledningen till det beror dels på att man är rädd om materialet, 

men också att det saknas resurser. Med det menar informanterna att det handlar om ekonomi 

men också brist på personal. Helena uttrycker att de stunder arbetslaget är underbemannat 

prioriterar de snarare att finnas till hands i barngruppen än att lägga tid på planera hur vida 

barnen ska få arbeta med dokumentation. Däremot finns det ett fåtal pedagoger som bryter 

detta mönster och menar att barnen får frihet att använda dokumentationsverktyg för att 

fotografera vad de vill under sin dag på förskolan. 

 

Fia: I den fria leken kan de få använda kameran. Det har varit lite olika, någon har fått gå runt med 

kameran någon dag och ta kort på det som de tycker om. […] sen kan det va att de visar något och 

så frågar man ”du kanske vill ta kort på det?” […] och då blir det så här ”jag vill också ta kort” och 

”ja visst” och så går kameran, det blir ringar på vattnet på något sätt. 

 

Barnen kan alltså påverka vad som ska dokumenteras när de ges möjlighet att fota själva. 

Däremot visar det sig att i de fall pedagogerna dokumenterar barnen styr pedagogerna för det 

mesta vad som ska dokumenteras. I dessa situationer har barnen ingen större påverkan alls. 
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Många informanter är ense om att problemet grundar sig i tidsbrist. Madeleine menar däremot 

att barnen vid specifika tillfällen så som vid temaarbete får delaktighet i vad som ska 

dokumenteras, trots att det är den vuxna som håller i kameran. 

Madeleine: Det är också för barnen ska få ha inflytande och vara delaktiga och bestämma. Man 

följer deras intresse, tankar och behov.  

 

När vi frågade pedagogerna om barnen har möjlighet att påverka om de vill bli 

dokumenterade menar de flesta att det är en aspekt som de kan bli mycket bättre på genom att 

tillfråga barnen oftare. Helena menar dock att om barnen hela tiden ska tillfrågas påverkas 

fokus på aktiviteten. Vidare förklarar hon att de därför frågar barnen inför varje ny termin om 

det är okej att de dokumenteras på förskolan. Detta gör pedagogerna genom att lyfta fram 

dokumentationer från tidigare år och därefter ställa frågan till barnen om det är okej att 

fortsätta så. Hon menar att barnen på så vis tydligt ser en vinning i dokumentationsarbetet.  

 

Pedagogerna är dock överens om att de naturligtvis inte dokumenterar när ett barn självmant 

uttrycker att de inte vill. I dessa fall menar Karin att det är viktigt att förklara för föräldrarna 

att alla barn inte vill bli dokumenterade och  att detta kan vara anledningen till att fotografier 

på deras barn inte är uppsatt på väggen. Dock påpekar några pedagoger att det kan vara en 

svårighet att läsa av de yngre barnen som inte har ett utvecklat språk och menar genom det att 

dessa barn ofta tas för givet. 

 

Även om det råder olika meningar om huruvida barnen ges möjlighet att påverka vad som ska 

dokumenteras så menar ändå de flesta informanter att barnen är delaktiga i bearbetningen av 

materialet. Detta kan te sig på olika sätt där ett av sätten handlar om att barnen ska få vara 

med och välja vilka bilder som ska visas på dem. Madeleine uttrycker sig på följande sätt: 

Madeleine: Jag tycker det är kul att dom ska få välja själva för oftast är det inte den du själv skulle 

valt och frågar man ”varför vill du ha den?” så får man ofta ett genuint svar ”jag tyckte jag var fin 

när jag tittade ner” istället för att kanske titta framåt.  

Linda poängterar dock att det råder en viss svårighet i att alla barn ska ges möjlighet att välja 

vilka bilder som visas på dem, om man till exempel dokumenterat en aktivitet där många 

deltagit. Hon menar vidare att om det hade funnit mer tid för att planera dessa situationer 

skulle det funka bättre. Linda anser därför att arbetet med pedagogisk dokumentation är 

någonting som verksamheten behöver utveckla. Det andra sättet i bearbetning av materialet är 

att barn och vuxna tillsammans reflekterar kring dokumentationerna genom att pedagogen tar 

med sig det dokumenterade materialet tillbaka till barngruppen. Genom detta menar Karin att 

barnen ser ett sammanhang i hur nästa aktivitet tar fart och får samtidigt syn på sitt eget 

lärande.  

 

Avslutningsvis lyfter Gerd ytterligare en situation där barnen är delaktiga i bearbetningen av 

materialet. Detta sker när barnen tillsammans med sina kamrater utan medverkan av en 

vuxen, reflekterar kring dokumentationerna. Här menar Gerd att barnen inspirerar varandra 

vilket öppnar upp för nya kreativa tankesätt.  
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5 Analys 

5.1 Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan 

Informanterna är överens om att pedagogisk dokumentation främst används för att främja 

barns lärande. Ett sätt att möjliggöra detta är att pedagogen tar tillbaka dokumentationen i 

barngruppen där barnen får inflytande i reflektionsarbetet. Genom att reflektera kring 

dokumentationerna menar Lenz Taguchi (2007) att nya utgångspunkter skapas vilket driver 

verksamheten framåt. Detta blir tydligt i Madeleines berättelse om hur barnen under tema-

arbete får vara med och bestämma diverse utgångspunkter, vilket hon menar skapar 

möjligheter till att välja ett värdefullt nästa steg som passar barngruppen. Doverborg och 

Emanuelsson (2006) menar att detta visar på ett förhållningssätt som skapar förutsättningar 

för barnen att ha makt över sitt eget lärande. 

Andra pedagoger förklarar att att denna reflektionsprocess enbart äger rum pedagogerna 

emellan utan barnens deltagande. Genom att flera pedagoger dokumenterar samma sak och 

sedan diskuterar underlaget menar Kennedy (2014) att det går att upptäcka flera olika saker. 

Vidare tillägger författaren att pedagogerna genom gemensamma reflektioner kan förstå varje 

barn i barngruppen bättre. En annan intressant aspekt som Dahlberg, Moss och Pence (2006) 

lyfter i samband med att pedagogerna reflekterar kring dokumentationerna är att pedagogerna 

lättare kan se vilka diskurser de har förkroppsligat och vilken bild av barnet de har konstruerat 

och därigenom också upptäcka vilken röst, vilka rättigheter och vilken ställning barnet har i 

verksamheten.  

Det visar sig tydligt att alla pedagoger ser spontana situationer under barnens dag på förskolan 

som värdefulla att dokumentera, och inte enbart planerade aktiviteter. Pedagogerna förklarar 

att det gäller att vara redo med kameran när barnen upptäcker och utforskar nya saker. Åberg 

och Lenz Taguchi (2009) styrker att lärande bygger på samspel mellan barnen, miljön och 

vuxna där barnens nyfikenheten bör vara det som utgör grunden. 

Ett problem som dyker upp hos några informanter är att brist på personal hämmar 

dokumentationsarbetet och att det råder en svårighet i att få med alla i arbetslaget på samma 

båt mot samma mål. Lenz Taguchi (2007) menar att det kan vara lätt att hamna i gamla 

mönster om inte samtliga i verksamheten samarbetar och är beredda att ändra riktning under 

arbetets gång. Wallin (2003) lyfter också att arbetet med pedagogisk dokumentation ofta sker 

på ett sätt i fantasin, men blir annorlunda i verkligheten. Ytterligare ett problem som 

pedagogerna upprepande gånger påpekar är att de upplever svårigheter i att hantera dagens 

teknik, både under dokumentationsprocessen men också i efterarbetet. Denna osäkerhet blir  

en last hos pedagogerna och därav ett hinder för dokumentationsarbetet.  

5.2 Barns inflytande i den pedagogiska dokumentationen 

Svenning (2011) lyfter att barn får inflytande över verksamheten om de själva får 

dokumentera, vilket även stärks av Dahlberg, Moss och Pence (2006) som menar att 

pedagogisk dokumentation kan beskrivas som en arena för barns möjlighet till inflytande. I 
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vår studie visar det sig dock att barnens möjlighet till inflytande över den pedagogiska 

dokumentationen är begränsad. Pedagogerna menar att detta bland annat beror på tidsbrist. 

För att barnen ska få utrymme till inflytande så krävs det planeringstid och reflektionstid, 

vilket pedagogerna menar är en bristvara. Vidare uttrycker ett par informanter att 

personalbrist även är en faktor till att barnen får lite inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen. Här handlar det om val som pedagogerna måste göra där pedagogisk 

dokumentation inte alltid prioriteras. Samtliga pedagoger är ense om att dagens 

dokumentationsverktyg är dyra och ömtåliga vilket slutligen är en anledning till att barnen 

sällan får dokumentera. Trots att det tenderar vara vanligast att pedagogen dokumenterar så 

fanns det ett fåtal informanter som stod fast vid att barnen har frihet att dokumentera när de 

vill. Doverborg och Emanuelsson (2006) menar att barnen utvecklar en medvetenhet i sitt eget 

sätt att lära samtidigt som kamrater kan bli en del av processen om de själva får dokumentera. 

Fia beskriver tydligt hur en dokumentationsstund kan skapa ringar på vattnet, där barnen 

uppmärksammar och inspirerar varandra i sitt dokumentationsarbete.  

Det framgår i studien att barnen har möjlighet att påverka vad som ska dokumenteras allra 

oftast när de ges möjlighet att fota själva. Genom detta menar Svenningson (2011) att den 

vuxna kan släppa makten och låta barnen påverka och styra verksamheten. Däremot finns det 

även tillfällen där barnen får påverka dokumentationen trots att pedagogen är den som 

fotograferar. Madeleine förklarar att det är viktigt att barnen ska få ha inflytande och vara 

delaktiga och bestämma även fast den vuxna dokumenterar. 

I studien råder det alltså olika meningar om huruvida barnen får möjlighet att påverka vad 

som ska dokumenteras. Däremot är de flesta informanter överens om att barnen är delaktiga i 

bearbetningen av materialet. Pramling Samuelsson och Sherida (2006) lyfter att denna 

delaktighet har stor betydelse för barnens förmåga att minnas genom att i tankarna återbesöka 

platser och händelser i deras förflutna. Samtliga pedagoger uttrycker att barnen sällan 

tillfrågas om de vill delta i dokumentationerna och att detta är en aspekt som arbetslagen 

behöver utveckla. Däremot förklarade flera pedagoger att de givetvis undviker att 

dokumentera barn som självmant protesterar till att delta. Flera författare nämner att det är 

viktigt som pedagog att vara lyhörd för barnens signaler i samband med pedagogisk 

dokumentation, då det annars finns risk att kränka barns integritet. 

6 Diskussion 

Med tanke på att vi lever i en tidsanda där pedagogens uppgift är att förbereda barnen att leva 

i ett samhälle med stor grad av synlighet så anser vi att det är aktuellt att diskutera varför 

pedagogerna i undersökningen så sällan frågar barnen om de vill bli dokumenterade. 

Pedagogerna förklarar att de givetvis tar hänsyn till och respekterar de barn som inte vill delta 

i dokumentationen. Ett problem som dock kan uppstå i detta sammanhang är de yngre barnen 

som inte har förmåga att uttrycka sig verbalt, och som därigenom inte kan göra sig hörda. 

Författarna menar att det är viktigt att vara lyhörd för barnens signaler i samband med 

pedagogisk dokumentation men i resultatet framgår det att detta är en aspekt förskollärare 

sällan har tid till med tanke på tidsbristen som flertalet nämner. En risk som vi ser i samband 

med detta är att pedagogerna har fullt upp med att hinna det som står i deras tidschema och att 
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de tenderar att jobba över huvudet på barnen. På så vi stärks de vuxnas maktposition över 

barnen och därigenom blir barnens möjlighet till inflytande mindre. 

I förskolans läroplan framgår det att förskollärare ska arbeta med pedagogisk dokumentation 

men i vår studie ser vi att detta arbetssättet inte är helt oproblematiskt. Pedagogerna har en 

begränsad kunskap som tycks hindra dem från att jobba med dokumentation i den 

utsträckning de vill. Trots att vissa informanter berättar att de får kontinuerlig utbildning kring 

denna arbetsmetod  så tycks kunskapen inte räcka till. Vi får uppfattning om att likväl som 

pedagogerna får utbildning  i hur de kan omsätta arbetet i verksamheten bör de också utbildas 

i hur digitala verktyg hanteras och fungerar. Pedagogerna menar att denna bristande kunskap 

är en orsak till att pedagogisk dokumentation inte pågår i den utsträckning de önskar. 

Informanterna förklarar att det tar onödigt lång tid att genomföra dokumentationerna  när de 

inte är väl bekanta med metoden. Vår uppfattning är att det är naturligt att det tar längre tid att 

utföra ett arbete när man inte behärskar området, men att man utvecklar kunskap inom 

arbetssättet om man väljer att lägga tid på det.  

Under studien framgår det att informanterna främst använder sig av pedagogisk 

dokumentation för att främja barns lärande, vilket pedagogerna menar sker när de 

dokumenterar barnen. Dock tar författarna upp att det även har stor betydelse för barnens 

utveckling om pedagogerna dokumenterar sig själva och varandra vilket det framgår i 

resultatet att pedagogerna i vår studie sällan gör. Genom att pedagogen dokumenterar sig själv 

menar Wallin (2003) att pedagogen kan finna etiska svar gällande sitt sätt att styra eller lyssna 

och vidare koppla samman sin makt med lyhördhet till barnen. En möjlig tolkning av detta är 

att pedagogen har goda möjligheter att utvecklas i sin ledarroll vilket är en viktig grundpelare 

för att kunna göra ett för barnen betydelsefullt jobb i verksamheten. 

Många pedagoger avböjde vår förfrågan om att bli intervjuade just av den anledningen att de 

upplevde att de inte hade något att bidra med, en del meddelade att de inte arbetar med detta 

arbetssätt och andra uttryckte en känsla av osäkerhet. Vår uppfattning av detta är att det råder 

en viss osäkerhet i arbetet med pedagogisk dokumentation som pedagogerna inte vill visa. Det 

är intressant att spekulera kring varför det är så vanligt förekommande att pedagoger inte är 

trygga med ett arbetsverktyg som är aktuellt i dagens förskolor. 

Det framgår i förskolans läroplan att pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som ska 

integreras i verksamheten (Skolverket, 2010). Utifrån resultatet går det att konstatera att detta 

arbetssättet är komplicerat vilket vidare antyder på att det måste ske en förändring för att 

förskollärare ska uppnå målen i läroplanen. En möjlig tolkning för att det ska ske en 

förändring är att det krävs en positiv inställning från hela arbetslaget, samt att pedagogerna 

kontinuerligt erbjuds utbildning i pedagogisk dokumentation.  

Analysen av resultatet visar att flera pedagoger uttrycker att tidsbrist är en stor faktor till att 

barnen inte får ett reellt inflytande i dokumentationerna. Ett möjligt sätt att hantera detta är att 

låta barnen turas om att dokumentera aktiviteterna istället för att pedagogen ska fokusera på 

alla moment själv. Genom det kan pedagogen lägga mer tid på att vara aktiv i barngruppen 
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samtidigt som barnen får inflytande i dokumentationsarbetet. Svenning (2011) menar att om 

vuxna låter barn dokumentera själva så får de inflytande över dokumentationen och 

därigenom möjlighet att påverka verksamheten. 

Utifrån analysen av resultatet går det att uppfatta att de informanter som har ett positivt 

synsätt till arbetet med pedagogisk dokumentation också upplevs mer motiverade och 

engagerade i arbetssättet. Det visar sig också vara dessa informanter som jobbar mest med 

pedagogisk dokumentation. Ett sätt att förstå detta är att rätt inställning till arbetet underlättar 

processen och att det har stor betydelse att man vågar utmana sig själv för att utvecklas. I 

resultatet framgår det även att det många gånger prioriteras andra moment framför arbetet 

med pedagogisk dokumentation, vilket resulterar i att dokumentationsarbetet påverkas 

negativt. Wehner- Godée (2010) belyser att reflektionen är ett villkor för att kunna utveckla 

det pedagogiska arbetet. En möjlig lösning för att hantera situationen kan därför vara att 

pedagogerna kontinuerligt reflekterar kring sina val och prioriteringar och väger för och 

nackdelar med sina beslut. En intressant tanke att spekulera kring är vad som skulle hända om  

pedagoger istället prioriterade pedagogisk dokumentation framför andra bitar. Skulle kanske 

något annat fallera då? Vad skulle i så fall effekterna bli av det?  

7 Slutsatser 

Syftet med studien är att bidra till kunskap om pedagogisk dokumentation i förskolan, genom 

att undersöka hur pedagoger beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation och hur de 

beskriver barns inflytande i dokumentationsarbetet. Resultatet visar på att majoriteten av 

pedagogerna dokumenterar för att främja barns lärande, vilket sker under både planerade och 

spontana situationer på förskolan. Pedagogerna nämner svårigheter med 

dokumentationsarbetet så som tidsbrist, personalbrist och begränsad kunskap vilka de 

beskriver som hinder för processen. Vidare framgår det att dokumentationerna främst utförs 

av pedagogerna, med få undantag där barnen får möjlighet att dokumentera själva. Resultatet 

visar att barnen har större möjlighet till inflytande i bearbetningen av materialet, dock är det 

sällan barnen har möjlighet att påverka vilka bilder som visas på dem. Sammanfattningsvis 

tyder resultatet på att barnens inflytande i den pedagogiska dokumentationen är begränsad 

efter ramar och riktlinjer som pedagogen har bestämt. Däremot är pedagogerna tydliga med 

att förklara att varje barns åsikter bemöts med respekt i samband med dokumentationerna, 

men för att detta ska vara möjligt så behöver barnen kunna uttrycka sina åsikter verbalt. Borde 

inte alla barn ges samma förutsättningar i arbetet med pedagogisk dokumentation? Läroplan 

för förskolan lyfter att förskolans verksamhet ska anpassas efter alla barns förutsättningar och 

behov (Skolverket, 2010). I vår studie framkommer det att de yngre barnen som inte har 

språket som redskap automatiskt inte ges samma möjligheter till inflytande. Ett sätt att se på 

detta är att pedagogerna behöver skapa mer möjligheter för barnen att få inflytande i arbetet 

med pedagogisk dokumentation och att barnen behöver ges större utrymme att uttrycka sig. 

Det råder inga tvivel om att pedagogerna i vår studie handlar efter vad de tror är bäst för 

barnen, däremot lyfter litteraturområdet att det är viktigt att man som pedagog reflekterar 

kring vad som görs ur ett barnperspektiv. Lindgren och Sparrman (2003) menar att barnens 

fotografier och alster visas upp för både föräldrar, arbetslag och politiker och att de sällan 

tillfrågas om barnen vill delta i dokumentationerna. Därför antyder författarna att det är 
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viktigt att införa ett etiskt tankesätt i dokumentationsarbetet. I vidare forskning skulle vi vilja 

gå mer in på djupet hur barnen påverkas av att bli dokumenterade, där vi skulle kunna rikta in 

oss på barnintervjuer och observationer i barngrupp för komma närmare barnens tankar och 

upplevelser. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två tjejer som läser sista terminen till förskollärare och skriver nu ett examensarbete 

angående pedagogisk dokumentation i förskolan. Vårt mål är att fördjupa vår kunskap i hur 

pedagogisk dokumentation kan användas i verksamheten på olika sätt. Vi har intresse av att 

komma nära förskollärares tankar och erfarenheter kring detta ämne och har därför valt att 

göra en kvalitativ studie där vi använder intervjuer som metod. 

Vi undrar om det finns möjlighet att vi får komma och intervjua någon förskollärare kring 

vårt valda ämne? 

I samband med intervjun vill vi informera om att deltagandet är frivilligt och väljer ni att delta 

har ni rätt att avbryta er medverkan när som helst under intervjun. Vill ni i efterhand lägga till 

eller ta bort delar av det ni berättat så är ni välkomna att kontakta oss. Materialet vi får ut av 

intervjuerna kommer enbart användas oss i vår undersökning. 

Ni som väljer att delta kommer givetvis vara anonyma och om intresse finns har ni rätt att tal 

del av undersökningens resultat. 

Vi vill ta hänsyn till er mån av tid och beräknar därför att intervjun kommer pågå under 30 

minuter till max 1 timme. 

Tack på förhand. 

Mvh 

Ellen Wendel och Evelina Sandström 
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9.2 Intervjuguide 

Vilka möjligheter/fördelar ser ni med pedagogisk dokumentation?  

Upplever ni att ni uppfyller ert syfte med dokumentationerna? Vad beror det på? 

I vilket sammanhang dokumenterar ni? 

Hur ofta dokumenterar ni? 

För vem dokumenterar ni?  

 

Vilka dokumenterar? Ges barn möjlighet att själva dokumentera? 

Har barnen möjlighet att påverka vad som ska dokumenteras? Vad beror det på? 

Tillfrågas barnen om de vill bli dokumenterade? 

Hur berarbetar ni materialet ni dokumenterat? Är det någonting barnen får ta del av? Om ja, 

på vilket sätt?  

Får barnen vara med och bestämma vilka bilder som visas på dom? 

Vilka svårigheter/ nackdelar ser ni med pedagogisk dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 


