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ABSTRAKT 
 
Studiens syfte är att synliggöra barns tankar kring pedagogisk dokumentation, deras 
upplevelse och känslor av att bli dokumenterade samt deras tankar kring hur 
pedagogisk dokumentation används. Data består av tjugofyra intervjuer med 4- och 
5-åringar på två olika förskolor som arbetar medvetet med pedagogisk 
dokumentation. Resultatet visar att barnen har mycket olika uppfattningar kring 
syftet och användningen med den pedagogiska dokumentationen, och att deras 
upplevelser i huvudsak är positiva. 
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1 INTRODUKTION 
Eftersom pedagogisk dokumentation har blivit mer vanligt förekommande i 
förskolans verksamhet är det en etisk viktig fråga att undersöka hur den upplevs av 
barn som blir dokumenterade. Frågan har väckts hos oss efter en personlig 
upplevelse och har fått en viss betydelse för valet av vårt ämne. Denna 
dokumentation har inget med resultatet i undersökningen att göra. 
 

På en förskola hade en pojke fått välja aktivitet vilket blev fotboll. Pedagogerna 
dokumenterade aktiviteten och när pojken gav en negativ värderande kommentar till en flicka i 
gruppen valde pedagogerna att synliggöra det i dokumentationen. När föräldern kom och 
hämtade sin pojke fanns dokumentationen uppsatt i hallen. Texten under bilden citerade pojken 
som sa: ”Vad dålig du är på fotboll ”barnets namn”!”. 

 
Vad vill denna dokumentation visa fram? Vem blir stärkt i sin roll? Pojken, flickan, 
föräldrarna? I all litteratur vi har läst om pedagogisk dokumentation, understryks att 
pedagogisk dokumentation alltid ska vara positiv och stärka barnet.  Exemplet ovan 
visar motsatsen till hur en pedagogisk dokumentation ska användas. Kennedy (1999) 
säger så här angående pedagogisk dokumentation: 

 
Jag är övertygad om att ju mer vi stärker barns positiva sidor desto 
mindre av mobbing och utstöttning kommer vi att se. Barn som tidigare 
uppmuntrats att visa ömhet och respekt, och naturligtvis bli bemötta på 
samma sätt, är inte barn som mobbar. Om vi hela tiden lyfter fram det 
barn är bra på stärker vi deras självförtroende och deras möjlighet att 
känna att ”Jag duger”.  (Kennedy, 1999, s. 162) 
 

Även föräldrarna kan bli stärkta i sin föräldraroll när deras barns positiva sidor lyfts 
fram i de pedagogiska dokumentationerna menar Kennedy (1999). Svenning (2009) 
lägger vikt vid hur barnen upplever pedagogisk dokumentation och menar att 
pedagogerna måste lyssna på barnen. Hon ställer sig också frågan om barn har rätt 
till ett privatliv i förskolan. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) poängterar 
att barn måste behandlas med samma respekt som vuxna. Även Kennedy (1999) 
menar att en viktig del i arbetet med pedagogisk dokumentation är att ge barnen en 
chans att se och minnas och kunna lära av det.  
 
Titeln till föreliggande studie är ett citat från vårt resultat som visar hur ett barn själv 
ser på sin och de andra barnens kompetens. Detta kan tolkas som att barnen blir 
sedda, bekräftade och stärkta i sin roll i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen. 
 
Pedagogisk dokumentation är något som ökat i dagens förskolor. Kommunenkäten 
visar att pedagogisk dokumentation är ett område som mer än hälften av 
kommunerna (56 procent) valt att prioritera i sitt arbete med kompetensutveckling 
(Skolverket 2008). Trots ökningen står det ingenstans i våra styrdokument att 
pedagogisk dokumentation ska utföras i förskolan. Däremot står det i förordet till 
Läroplanen för förskolan att: 
 

Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan 
synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och 
bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. 
(Utbildningsdepartementet, 1998b, s.4) 
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Samtidigt menar Svenning (2009) att det står helt klart att det ställs krav från flera 
håll om att man ska dokumentera i förskolan. Wallin (1996) har också sett en ökning 
av olika former dokumentationsformer i förskolan under den senaste tiden.  
Som blivande lärare har vi i vår utbildning kommit i kontakt med både 
dokumentation och pedagogisk dokumentation. I följande examensarbete behandlas 
vad pedagogisk dokumentation innebär och hur den används i förskolor. En 
anledning till att studera pedagogisk dokumentation är att det finns begränsat med 
forskning på området.  
 
I föreliggande studie kommer pedagogisk dokumentation studeras ur barns 
perspektiv med fokus på att synliggöra barns tankar kring pedagogisk 
dokumentation, deras upplevelse och känslor av att bli dokumenterade samt deras 
tankar kring hur pedagogisk dokumentation används.  
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2 BAKGRUND 
I följande kapitel redogör vi skillnaderna mellan dokumentation och pedagogisk 
dokumentation samt dess användningsområde. Styrdokumenten är också något som 
tas upp eftersom dessa beskriver hur verksamheten i förskolan ska bedrivas. 
Barnsyn, barns perspektiv och barnperspektiv kommer att belysas därför att dessa 
begrepp är svårtolkade och har betydelse på hur pedagoger förhåller sig till 
pedagogisk dokumentation. Även makt och etiska ställningstaganden är viktiga 
faktorer att ta hänsyn till i pedagogisk dokumentation därför tas även detta upp. 
Pedagogisk dokumentation i föreliggande studie kommer främst att syfta till 
fotografering. 
 

2.1 Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk 
dokumentation 

Dokumentation har en stark tradition inom förskolan och kan ses långt bak i tiden 
vilket Lenz Taguchi (2000) framhåller i sin avhandling. Författaren menar att Elsa 
Köhler inledde på 1930-talet ett samarbete med Fröbelinstitutet och systrarna Ellen 
och Maria Moberg, som startat en av Sveriges första barnträdgårdar. I och med 
samarbetet fick Fröbelinstitutet ta del av Köhlers aktivitetspedagogik och en ny syn 
på en modernare barnpsykologi tog fart. Köhler menade att det var pedagogerna som 
skulle utföra barnobservationer framför psykologerna själva. Detta skulle då stärka 
och hjälpa pedagogerna att utveckla deras egen kunskap genom barnobservationer. 
Observationsmetoden användes för att få kunskap om det enskilda barnet och vilken 
utvecklingshjälp som barnet eventuellt behövde för att genomgå en normal 
utveckling. Trots detta var det forskningsmetodikens tekniker som hade övertaget 
inom förskolans observation och dokumentationsprocesser. Köhlers Vision har först 
implementerats den senare delen av förra seklet, då dokumentationen syftar till att 
dokumentera barns tänkande och lärande för att utveckla den pedagogiska praktiken 
(Lenz Taguchi, 2000).  
 
Wehner-Godée (2000) framhåller att dokumentation är en arbetsmetod som har brett 
ut sig inom svensk förskola under senare år. Dokumentation är ett sätt att synliggöra 
vardagens olika händelser eller processer med hjälp av olika metoder såsom 
digitalkamera, videofilm, barns egna alster eller anteckningar. Arbetssätt ger både 
barn och pedagog möjlighet att reflektera och reagera i olika situationer. Vidare 
menar hon att skillnaden mellan pedagogisk dokumentation och övrig dokumentation 
är att i den pedagogiska dokumentationen har pedagogen utgångspunkt i en 
medveten pedagogisk filosofi a.a.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller också att det är skillnad på 
dokumentation och pedagogisk dokumentation. Vid de tillfällen en pedagog 
dokumenterar en händelse med bild och tillhörande text är det en sorts 
dokumentation, men för att det ska bli en pedagogisk dokumentation måste 
ytterligare steg göras. Om en dokumentation ska leda barn och pedagog vidare 
behöver de tillsammans reflektera kring den dokumenterande händelsen och använda 
reflektionerna för att kunna utmana barnens tankar i nästa steg. Författarna menar 
vidare att det är reflektionen som bildar till grunden för utvecklingen av arbetet och 
att det reflekterande förhållningssättet är förutsättningen för pedagogisk 
dokumentation. Något som anses som en viktig utgångspunkt är den gemensamma 
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tolkningen av dokumentationen eftersom den pedagog som dokumenterat en viss 
händelse kan se det ur ett perspektiv medan någon annan ser det ur ett helt annat 
perspektiv. Därmed kan en pedagogisk dokumentation inte anses som en sanning 
eller en avbild av verkligheten. Det sätt som en pedagog förstår ett barn eller en 
händelse är ens eget sätt att uppfatta något, därför anses en dokumentation behöva 
tolkas av flera ögon. (Åberg och Lenz Taguchi 2005). 

2.2 Pedagogisk dokumentation  
Lenz Taguchi (1997) menar att syftet med pedagogisk dokumentation är att 
synliggöra barns lärande och verksamheten. Det kan också användas som ett redskap 
för att analysera kontexten och miljöns betydelse för barnens lärande, lek och 
utveckling. 
 
Wallin (1996) poängterar att det inte finns en specifik mall för hur arbetet med 
pedagogisk dokumentation ska gå till. Huvudsaken är att pedagogerna hittar en 
modell för dem och verksamheten. Om man inte hittar det sätt som passar en själv 
och verksamheten menar Wallin (2003) att det kan leda till ett slentrianmässigt sätt 
att dokumentera utan att förstå syftet med det. Denna form av dokumentation är 
ganska meningslös och görs bara på grund av en pliktkänsla att man ska 
dokumentera, detta blir alltså inte en pedagogisk dokumentation. Hon menar vidare 
att man kan använda många olika sätt samtidigt för att pedagogiskt dokumentera. Val 
av metod beror på vilken situationen pedagogen vill fånga, ibland passar 
videokamera, anteckningar och digitalkamera etc. Vidare beskriver Wallin (1996) 
arbetet med pedagogisk dokumentation som en evig spiral som hela tiden väcker nya 

frågor. 
 
      Figur 1   (Wallin, 1996, s 133.) 
 
En annan betydelsefull definition kring pedagogisk dokumentation är att barnen får 
kommunicera sina erfarenheter och kunskaper tillsammans med pedagogen med 
hjälp av bilder, alster eller yttranden. Med stöd av dessa kan pedagogen på så vis 
också återkoppla till barnen genom att läsa upp vad de sagt eller gjort vid de tidigare 
tillfällena. Detta görs för att barnen ska återknyta till deras tidigare tankar samt för 
att fortsätta sitt tänkande därifrån. Svenning (2009) menar också att återkopplingen 
är betydelsefull för de barn som inte med en gång reflekterar över en viss händelse. 
Hon menar att den pedagogiska dokumentationen kan tillvaratas vid ett senare 
tillfälle för att närma sig upplevelsen tillsammans med barnet igen. 
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3.1                    Pedagogisk dokumentation - för vem? 
Den pedagogiska dokumentationen kan vända sig till flera olika grupper som barn, 
pedagoger och föräldrar. I (SOU 1997:157) belyser man även hur den pedagogiska 
dokumentationen ska bidra till en dialog mellan dessa grupper. Vi kommer här att 
redogöra om pedagogisk dokumentation för barn, föräldrar och pedagoger. 
 

2.2.1 Pedagogisk dokumentation för barnen 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) lyfter fram samtalet kring den 
pedagogiska dokumentationen som ett sätt att ge barnen möjlighet att minnas och 
återuppleva saker. Genom samtalet får de även möjlighet att reflektera över sitt eget 
lärande. Lenz Tuguchi, (1997) poängterar också att pedagogisk dokumentation kan 
göra barnens eget lärande synligt för dem genom att pedagogen och barnet 
tillsammans tittar på bilderna och samtalar kring dem. På detta sätt kan pedagogen 
visa barnet hur de har gjort och ställa frågor om hur barnet upplevde och tänkte i 
situationen (Lenz Taguchi 1997). 
 
Wehner-Godée (2000) menar att det första målet med dokumentation var att förstå 
barns behov. Numera syftar pedagogisk dokumentation till att stödja barnen i deras 
sökande efter kunskap och utifrån det ge dem nya utmaningar. I skolverkets 
offentliga utredningar beskriv hur den pedagogiska dokumentationen får betydelse 
för barnen;  

 
…möjligheter att minnas, återbesöka, känna igen och reflektera kring sina 
egna läroprocesser. De blir på så sätt synliga och sedda som subjekt (SOU 
1997:157 s 104-105). 
 

Doverborg och Anstett (2003) diskuterar betydelsen med att dokumentera ur barns 
perspektiv och vilken betydelse det har för barnen. De menar att barn behöver 
synliggöra sina föreställningar, och att detta inte endast ska ske då de har lärt sig 
något, utan även för att komma ihåg vad de har gjort och pratat om. Detta får då 
betydelse för deras möjligheter att minnas och komma ihåg olika händelser och 
platser för att det i sin tur ska ge dem en mening. Frågeställningar och reflektion 
tillsammans med kamrater och lärare får barnen att fundera och reflektera över 
likheter, skillnader och samband. Genom att uppmärksamma barnen på variationen 
som finns i deras sätt att tänka blir pedagogisk dokumentation ett värdefullt verktyg 
för barnen. 
 

2.2.2 Pedagogisk dokumentation för pedagogen och 
verksamheten 

Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten utvecklas menar Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999). Pedagogisk dokumentation kan enligt Lenz 
Taguchi (1997) också användas som ett arbetsverktyg för att utveckla förskolans 
verksamhet och pedagogernas förhållningssätt. Vidare poängterar hon att det är ett 
kollektivt arbetsredskap där det är av yttersta vikt att alla strävar åt samma håll. Hon 
framhåller också att det är viktigt att analysera både barnens arbete och 
dokumentationen i sig för den egna utvecklingen som pedagog.  
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Genom pedagogisk dokumentation kan pedagogen pröva sina föreställningar om vad 
och hur barn kommer att göra i olika situationer menar Wallin (2003). Pedagogerna 
kan på detta sätt se om deras föreställningar stämmer överens med hur barnet gjorde. 
Det är viktigt att lyssna till barnen för att på så sätt komma närmare barns perspektiv 
menar hon.  
 
Den pedagogisk dokumentation ska ses som ett redskap för att synliggöra det som 
annars skulle ha blivit osynligt. Dokumentationen bidrar till att barn och pedagoger 
får en synlig identitet och historia i förskolans verksamhet (SOU, 1997:157). 

2.2.3 Pedagogisk dokumentation för föräldrarna 
För att föräldrarna ska kunna samarbeta med förskolan på ett bra sätt krävs det att 
förskolan är tydlig när det gäller målen och innehållet i verksamheten menar 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). Genom att föräldrarna får ta del av den 
pedagogiska dokumentationen får föräldrarna möjlighet att delta i förskolans 
utvärdering kring verksamheten menar de. Detta är också en stor fördel för att 
pedagogerna ska kunna tillvarata föräldrarnas önskemål om förbättringar i 
verksamheten. Även läroplanen för förskolan lyfter fram vikten av föräldrarnas 
delaktighet och menar att ”Arbetslaget skall se till att föräldrarna blir delaktiga i 

utvärderingen av verksamheten” (Utbildningsdepartementet, 1998a, s.12).  
  
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhåller också att det är viktigt att som 
pedagog på förskolan välkomnar föräldrarna på ett sätt som gör att de känner sig 
trygga. Pedagoger och föräldrar ska tillsammans stödja barnet och dess utveckling.  
 
Även Kennedy (1999) poängterar vikten av att använda den pedagogiska 
dokumentationen för att synliggöra verksamheten och barns lärande för föräldrarna. 
Hon menar att trygghet och intresse skapas hos föräldrarna när pedagog visar ett 
intresse och engagemang för att förstå och utmana deras barns lärande. Genom 
dokumentationen kan föräldrarna få upp ögonen för sidor hos sina barn som de 
kanske inte är bekanta med. Kennedy (1999) berättar vidare att hon mött ett flertal 
föräldrar som blivit stärkta i sin roll som föräldrar på grund av att förskolan på ett 
tydligt sätt strävat efter att lyfta fram barnen på ett positivt sätt. 
 

2.3 Vad säger styrdokumenten  
Eftersom pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som har brett ut sig inom 
förskolan är det relevant att se vad styrdokumenten tar upp kring ämnet.  Vi kommer 
också att ta upp vad Skolverkets utredningar (2004, 2008) framhåller kring 
dokumentation som arbetsverktyg.  
 
I läroplanens förord (Utbildningsdepartementet, 1998b), för förskolan står det skrivet 
att pedagogisk dokumentation kan ses som ett redskap när det handlar om att granska 
och synliggöra den egna verksamheten. Pedagogisk dokumentation ses främst som 
ett verktyg för att förbättra och synliggöra verksamheten. 
  

Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och 
utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen. Det är 
angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydligt relaterade 
till de uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en 
utveckling av det pedagogiska arbetet. Genom pedagogisk dokumentation 
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kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i 
diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 
utvecklingsbehov. (Utbildningsdepartementet, 1998b, s.4) 
 
 

I läroplanen skrivs det däremot inte direkt om pedagogisk dokumentation men 
däremot tar den upp sådant som överrensstämmer med den pedagogiska 
dokumentationens syfte. 
 

Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig 
själva som lärande och skapande individer. De skall få hjälp att känna 
tilltro till sin egen förmåga att tänka själva. (Utbildningsdepartementet 
1998, s. 6) 
 

I Skolverkets (2008) nationella utvärdering visar det sig efter en enkätundersökning 
att pedagogisk dokumentation används mer som ett kollektivt utvärderingsinstrument 
än som ett verktyg för att tillsammans med barnen reflektera och utvärdera. De 
framkommer även att pedagogisk dokumentation syftar till att synliggöra barnen och 
verksamheten men främst som ett verktyg för att pedagogen ska kunna utvärdera 
barns lärande, lek och samarbete. Det framgår att pedagogisk dokumentation varit 
högt prioriterad när det gäller kompetensutveckling och att det har bidragit till en av 
de viktigaste förändringar i förskolans arbetssätt sedan läroplanen kom till. 
 
I Skolverkets (2004) rapport Förskola i brytningstid, som är den första utvärderingen 
av förskolan sedan förskolereformen 1998, poängteras fördelarna med att kunna 
synliggöra och använda dokumentation som ett naturligt arbetsredskap. För att 
pedagogisk dokumentation ska kunna fungera krävs det att den är en naturlig och 
integrerad del i det dagliga arbetet. Det förutsätter att pedagogen i arbetet har skapat 
en kultur av samarbete, reflektion och kommunikation. Att skapa en sådan kultur 
kräver sin ansträngning, det tar lång tid och en professionell inställning behövs. Det 
kräver även att pedagogen kan gå in och granska sina egna handlingar och att föra en 
dialog med sina kollegor. Det framkommer också att man använder den pedagogiska 
dokumentationen för att ge barnen möjlighet att se sitt eget lärande eller för att 
synliggöra barns utveckling, erfarenheter eller vad de gjort till föräldrarna. Dock får 
dokumentationen sällan benämningen pedagogisk dokumentation, vilket är 
läroplanens syfte, en av anledningarna till detta är tidsbristen (Skolverket, 2004). 

2.4 Reggio Emilia och pedagogisk dokumentation 
Reggio Emilia är en stad i norra Italien och har blivit ett begrepp som står för en 
pedagogisk filosofi. Wallin (1996) beskriver arbetssättet i Reggio Emilias filosofi 
med att de huvudsakliga dragen i förskolepedagogiken är att se barnet som aktivt, 
kompetent och medforskande. Man arbetar efter ett temaorienterat arbetssätt samt 
med pedagogisk dokumentation av en reflekterande och medforskande karaktär. 
Wehner-Godée (2000) framhåller att pedagogisk dokumentation har använts i 
Reggio Emilias pedagogik i trettio år för att bättre kunna lyssna till och läsa av 
barnen. 
 
Dahlberg och Åsen (1994) menar att Reggio Emilias filosofi och det pedagogiska 
arbete kännetecknas av en syn på kunskap och lärande, där utgångspunkten är barns 
erfarenheter, tankar och teorier. Lenz Taguchi (1997) menar att grunden i Reggio 
Emilias filosofi bygger på en övertygelse om att kunskapen som barn kan ge vuxna 
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är lika viktig som den kunskap som vuxna kan ge barn. Lenz Tagucchi (1997) menar 
att det är barnets individuella uttryck, erfarenheter och kunskap som är pedagogers 
intresse när barnet är ett subjekt då den pedagogiska dokumentationen blir ett 
verktyg för att få syn på dessa individuella uttryck som barnen förmedlar.  
 

2.5 Barnsyn 
Utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv så har synen på barn förändrats över tid. Hur 
synen skapas på barn hänger nära samman med hur vi samspelar med omvärlden. 
Den förståelse och det innehåll vi ser skapas i kommunikation och samspel med 
andra människor och i samhället som helhet. Genom vår kommunikation skapar vi 
en gemensam mening och betydelse (Lenz Taguchi, 1997).  
 
De föreställningar pedagogen har av barn ligger till grund för hur den pedagogiska 
verksamheten byggs upp. Alla har en barnsyn vare sig den är medveten eller 
omedveten och den påverkar hur man förhåller sig till barn. Barnsyn har ett nära 
samband med en människas grundläggande värderingar. Det har att göra med hur jag 
bemöter och tänker om människor oavsett de är stora eller små (Åberg och Lenz 
Taguchi, 2005). Kennedy (1999) menar att vilket sätt du väljer att se barn på har att 
göra dels med vilken kunskapssyn du har men även vilken pedagog du väljer att 
vara. Är du en pedagog som väljer att se barns behov och brister, krävs det av dig 
som pedagog att alltid finnas till hands. Vuxna har en inställning att de vet och kan 
allt. Med detta förhållningssätt till barnen ger vuxna dem inte utrymme till att tänka 
själva, använda sin egen förmåga, kompetens och nyfikenhet. Kennedy (1999) 
beskriver hur hon och hennes kollegor på förskolan var tvungna att hitta en ny 
barnsyn när de började jobba inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Hon beskriver 
detta som att gå från en barnsyn där pedagogerna var fokuserad på barns brister och 
direkt gick in och försökte ”rätta till” dessa hos barnen. Efter omvärderingen av sin 
barnsyn fokuseras numera på barns styrkor och dess kompetens. Vilken barnsyn 
pedagogerna har är starkt bundet till vilken kunskap denne innehar menar hon. Även 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) tar upp hur vår barnsyn påverkar vårt 
förhållningssätt till både barn, kollegor och föräldrar. 
 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att barnet som natur är ett sätt att se på 
barn att förstå och tolka dem. Den fria leken och skapandet blir viktig för barnet då 
det är där de får ge utlopp och uttryck för sitt inre. Bjervås (2003) menar att 
pedagoger som möter barnen som natur kan ses som återhållsamma. De ger inte 
barnen chansen att vidareutveckla sitt lärande i tron om att barnet troligtvis inte var 
moget för uppgiften. 
 
Ett annat sätt att se på barn är som kultur och kunskapsåterskapare där pedagogen 
överför kunskap till barnet. Pedagogen förväntar sig sedan att barnet ska 
reproducera. Detta är en vanlig åsyn i förskolans samlingstunder menar Bjervås 
(2003). Vuxna förmedlar den kunskap de anser barn borde veta snarare än att lyssna 
till vad barnen skulle vilja veta. Den större delen av planering utgår från ett 
vuxenperspektiv. Barnet erbjuds inte att medverka och använda sina förmågor på 
grund av att allt redan är förutbestämt. Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare 
erbjuds en pedagogik som är skapad efter att vuxna vet bäst. Den kompetens som 
eftersträvas i förhållande till barnet är att göra likadant och tänka likadant som den 
vuxna menar Bjervås (2003). 
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Ser pedagogen istället barnet som kultur och kunskapsskapande menar Bjervås 
(2003) att pedagogen har en bild av barnet som nyfiket och kreativt. I denna syn ser 
pedagogen barnet som delaktigt i vägen till kunskap i en gemensam kultur. Här möts 
barnet av en vuxen som är medforskare och visar stor respekt för barnets egen 
förmåga. Här ser den vuxna till att skapa utmaningar som leder till att barnet erövrar 
sin egen kunskap och förståelse. Den vuxna blir som en resurs för barnet i dess 
lärprocess. Inom Reggio Emilia eftersträvas att se barnet som rikt och kompetent. 
Med det rika barnet inom Reggio Emilia menar Wallin (1996) att barnet föds med 
kunskap och att utvecklingen sker utan vuxnas hjälp. Den vuxnas uppgift blir att 
stödja barnet i det som den uppfattar som problem och ge dem möjligheten att 
fördjupa sina kunskaper utifrån den nivå som barnet befinner sig på. 

2.6 Barnperspektiv eller barns perspektiv? 
Barnperspektiv och barns perspektiv är svårtolkade begrepp och vi vill i detta avsnitt 
förtydliga skillnaden dem emellan. Vilket förhållningssätt pedagogerna har till dessa 
två begrepp kan få en betydelse för hur de hanterar barns medverkan i pedagogisk 
Vilket förhållningssätt vi har till dessa två begrepp kan få en betydelse för hur vi 
hanterar barns medverkan i dokumentation. Föreliggande studie har sin utgångspunkt 
i barns perspektiv som har för avsikt att ta reda på upplevelser kring pedagogisk 
dokumentation. 
 
Halldén (2003) förklarar barnperspektiv respektive barns perspektiv så här, 
barnperspektiv avser att tillvarata barns villkor och att inverka för barns bästa i en 
kultur som är skapad av barn. Barns perspektiv skrivet i två ord blir att bygga eller 
skapa en kultur i ett perspektiv som är barnets. Här är det barnen som medverkar i 
den kultur som skapas av dem själva. Det handlar om att urskilja vem det är som 
formulerar perspektivet eller skapar den kultur barn vistas i menar Halldén (2003). 
Qvarsell (2003) menar att om vi ska förstå barns perspektiv så måste vi försöka se 
hur världen ter sig utifrån deras ögon och sinnen. 
 
Johansson (2003) menar att möjligheten till att förstå barns perspektiv har sin 
utgångspunkt i våra egna perspektiv. En väg att närma sig barns perspektiv hänger 
samman med våra antaganden om hur vi kan förstå andra. Maktförhållanden är en 
annan aspekt som har betydelse för hur vi närmar oss eller distanserar oss ifrån barns 
perspektiv. Johansson (2003) ställer sig frågande, om vi verkligen kan företräda eller 
studera ett fenomen utifrån barns perspektiv och vad vi i så fall grundar detta i och 
om detta alltid gynnar barnen. Hon menar att möjligheterna till att helt förstå barns 
perspektiv, avsikter och uttryck är begränsade och att kunskapen som utvinns är 
komplex och inte alls komplett.    
 
Föreliggande studie förhåller sig till barns perspektiv på samma sätt som Svenning 
(2009) gör när hon menar att ett barns perspektiv visar sig när barnet får komma med 
sina egna bidrag, upplevelser, erfarenheter och tankar utan att de tolkas av vuxna. 
Barn har sina egna perspektiv och att vuxna skulle kunna inta det fullt ut är en 
omöjlighet. Det är lätt som vuxen att inta en föreställning om vad vi tror att barn 
önskar och vill vilket vi många gånger gör med lätthet för att vi tror oss veta vad som 
är bäst för barnet. 
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2.7 Makt och etiska ställningstaganden 
Som tidigare nämnts har pedagogisk dokumentation blivit en prioriterad och vanlig 
arbetsmetod i dagens förskolor. Trots detta finns det endast lite forskning kring det 
etiska förhållningssättet när det gäller pedagogisk dokumentation. Vad innebär det 
för barn att bli dokumenterade? Arbetet med dokumentation beskrivs i regel som ett 
verktyg för att synliggöra och utvärdera kvalitén på verksamheten som skapas utifrån 
ett vuxenperspektiv. Hur lyhörda är vuxna för om barn önskar att delta i 
dokumentationsprocesserna? Vilka möjligheter till val tilldelas barnen om vad som 
ska stå skrivet i dokumentationen och vad som ska visas fram? Anser sig pedagoger 
redan veta svaret? 
 
Trots att makt är ett starkt ord som ofta upplevs som något mycket fult i pedagogiska 
sammanhang är det enligt Wallin (2003) nödvändigt att pedagogen tar ansvar för 
verksamheten som t.ex. planering av dagen. Pedagogen har både makt och ansvar 
menar hon, men hon poängterar även att demokrati alltid ska eftersträvas. Även 
Lindgren och Sparrmann (2003) menar att maktförhållandet aldrig kan bli jämlikt 
mellan barn och pedagog på förskolan eftersom det är pedagogerna som måste sätta 
upp ramarna för verksamheten. 
 
En fråga som Wallin (2003) ställer sig är hur pedagogen kombinerar makt med en 
stor lyhördhet för barnen. Vad ska pedagogen styra och vad kan överlåtas åt barnen? 
Ett svar på den frågan skulle kunna vara att som pedagog ta makt över det 
övergripande ansvaret och låta barnen ta makten över sitt eget lärande och tänkande. 
Svenning (2009) menar att om pedagogerna skapar situationer där barnen upplever 
att de får möjlighet att uttrycka sig och föra fram sina åsikter om dokumentationerna 
ger man dem denna möjlighet. Pedagogen bör även ställa sig frågan i vilken 
utsträckning barnet är moget för att ta ansvar för vad som ska visas fram. 
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagogers uppgift är att synliggöra alla 
barnen i verksamheten. Däremot behöver inte alla barn synas på precis samma sätt 
utan man kan istället lyfta fram varje barn på många olika sätt i dokumentation. När 
det kommer till föräldrarna i denna fråga är det verksamheten som ansvarar för att de 
har förstått hur man väljer att dokumentera. 

2.7.1  Är observationer etiskt försvarbara? 
Cato och Björndal (2002) understryker att för att kunna uppfatta en situation på bästa 
sätt krävs det färdigheter i att observera och utvärdera. Både observation och 
bedömning kräver sin träning och olika människor behärskar det i varierad 
utsträckning. I observationen använder vi oss av alla sinnen som hela tiden stöter på 
intryck från omvärlden. Med hänsyn till informationsflödet görs tolkningar av vad 
som sker. Detta resulterar i en viss filtrering av information vilket medför att olika 
individer kan uppleva samma situation på olika sätt. Den vardagliga observationen 
sker ofta förhållandevis ostrukturerad och kanske inte så välplanerad. I sådana 
situationer är det lätt att stöta på etiska dilemman. Om pedagogen tar ställning till det 
etiska såsom tankar, känslor etc. visas hänsyn till den enskildes integritet. Som 
observatör måste du därför iaktta och i möjligaste mån avgöra när gränsen är nådd, 
(Cato och Björndal, 2002). Wehner Godeé (2000) tar också upp de etiska frågorna 
om hur vi behandlar människor på ett sätt som inte kränker individens integritet. 
Även Svenning (2009) tar upp det etiska förhållningssättet i pedagogisk 
dokumentation och menar att;  



13 
 

 
Barna ses på som medfoskere, men det blir fortsatt viktig å tenke over 
hvor i prosessene barna får delta med egne meninger och synspunkter. 
Det blir stadig aktuelt å tenke over hvem som velger hva som skal 
dokumenteres, hvordan det dokumenteres og hvilken mulighet barna har 
till å bli lyttet til og velge om de önskar å delta eller ikke i 
dokumentasjonen. (Svenning, 2009, s 28) 
 

 
Eftersom dokumentation till stor del handlar om att bli betraktad har den som 
betraktar ett övertag över den som blir betraktad enligt Lindgren & Sparrman (2003). 
Därför kan dokumentation ses som en fråga om maktförhållanden. Författarna menar 
vidare att dessa etiska aspekter är av vikt när pedagogerna resonerar om förskolans 
dokumentationsprojekt.  Då barn ser sig själva eller sina kamrater i pedagogiska 
dokumentationer blir de påminda om hur de förväntas bete sig av förskollärare och 
föräldrar men även där dokumentationen visas för allmänheten. I och med detta 
menar Lindgren och Sparrman (2003) att de pedagogiska dokumentationerna är ett 
nytt sätt att bli barn på.  
 
Whener Godée (2000) menar att alla typer av observationer är subjektiva och kan 
därför aldrig ses som objektiva oavsett vem det är som observerar. Det är först när 
observationen diskuteras av flera den kan bli mindre subjektiv. Alla de val 
pedagogerna gör i dessa observationstillfällen är individuella då troligtvis en annan 
person skulle göra ett annat val.  
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3 SYFTE 
Syftet med vår studie är att synliggöra barns tankar och upplevelser av pedagogisk 
dokumentation.  
 

• Vilka upplevelser har barn kring pedagogisk dokumentation? 
 

• Hur upplever barn syftet med pedagogisk dokumentation? 
 

• Hur använder barnen den pedagogiska dokumentationen? 
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4 METOD 
I metodkapitlet redovisas studiens tillvägagångssätt och de överväganden som legat 
till grund för vårt metodval. Inledningsvis diskuteras grunderna för våra antagande 
som studien baserar sig på dvs. mötet med barns livsvärld. Därefter följer en 
beskrivning av genomförande och urval samt hur den insamlade datan har bearbetats. 
Slutligen redogörs tillförlitligheten samt de forskningsetiska reglerna. 
 
Nedan redogörs för de grundläggande utgångspunkter som varit relevant för vår 
undersökning. Vår undersökning utgår från en livsvärldsfenomenografisk ansats och 
då i huvudsak utifrån Bengtssons (1998, 2005) och Johanssons (2003) tolkningar av 
Merleau-Pontys teori om livsvärlden.  
 

4.1 Fenomenologi 
Bengtsson (1998) beskriver fenomenologiska forskningsansatser utifrån ett 
samhällsvetenskapligt perspektiv där syftet är att försöka förstå den enskilda 
människan eller sociala grupper med utgångspunkt i deras levda relationer i den 
miljö de befinner sig i. Det gäller att förstå sakerna i sig själva snarare än att placera 
dem under allmänna fördomar, åsikter, teorier eller färdiga kategorier. Målet är att 
utan feltolkning beskriva upplevelsen av ett visst fenomen så som det visar sig för 
informanten. Genom att begränsa sina urval finns det möjlighet att utföra en mer 
holistisk studie vilket menas med att man vill nå en så total förståelse som möjligt 
och fördjupa sig i olika företeelser. Det fenomenologiska sättet att betrakta en 
företeelse kännetecknas av att vara en beskrivande metod och där med inte att 
förklara eller analysera. Det handlar om att kartlägga och sätta ord på den sociala 
värld som undersöks och att presentera något som visar sig utan att omtolkningar 
görs (Bengtsson, 1998). Konsekvenserna av fenomenologin menar författaren kan 
vara att den som undersöker har svårt för att helt sätta sin egen förförståelse åt sidan. 
Följderna av kritiken är att det kanske ter sig omöjligt att helt avstå från tolkning.  
 

4.2 Livsvärlden 
Syftet med studien har varit att studera barns perspektiv och hur de erfar och 
upplever ett visst fenomen, därav väljer vi att beskriva teorin om livsvärlden.  
 
Enligt Bengtsson (1998) har teorin om livsvärlden bland annat utvecklats av den 
franska filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) som menar att livsvärlden är 
världen vi dagligen lever i och att den upplevs olika från individ till individ. Detta 
innebär att livsvärlden inte upplevs identiskt lika för varje individ. Världen vi lever i 
upplevs både subjektiv och objektiv på samma gång, vi påverkar och påverkas av 
den, vi delar den med andra och den finns inom oss. Den levda kroppen är en 
väsentlig del därför att vi upplever världen omkring oss med kroppen. Det är en 
verklighet som mer eller mindre låter sig vara omedveten eller förgivettagen, det 
finns inga enskilda ting eller händelser i livsvärlden. Det anses vara något rikt, 
nyanserat och komplext i förhållande till verkligheten. Livsvärlden grundar sig i 
direkt givna handlingar och erfarenheter som uppvisas i konkreta situationer och 
varierande egenskaper såsom värden, betydelser och dimensioner. Hur du upplever 
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världen är alltid det objektiva för dig oavsett hur andra ser på det, det beror helt på 
hur du har erfarit det utifrån dig som individ menar Bengtsson (1998). 
 
Livsvärlden är enligt Johansson (2003) den värld vi lutar oss emot och som är både 
subjektiv och objektiv på samma gång. Vårt sätt att erfara världen gestaltas genom 
kroppen vilket visar sig i kroppshållning, ansiktsuttryck, verbalt, känslouttryck och 
gester. Kroppens uttryckssätt blir särskilt relevant för små barns förståelse och 
förhållningssätt och därmed en viktig utgångspunkt för pedagoger i förskolans 
verksamhet. Människan är av sin natur intersubjektiv, då världen delas med andra 
människor. 
 

Kroppens uttryckssätt blir särskilt relevant för små barns förståelse och 
förhållningssätt och därmed en viktig utgångspunkt för pedagoger i 
förskolans verksamhet. (Johansson, 2003, s.24) 

 
Bengtsson (2005) menar vidare utifrån Merleau-Pontys teori att den egna levda 
kroppen är alltid given utifrån ens egna upplevelser, det är kroppen som är den 
faktiska förutsättningen för att saker framträder i ett perspektiv. Den egna kroppen är 
av sin natur social, eftersom vi är födda av en annan människa in i en social värld. 
Med den levda kroppen befinner vi oss för jämnan i ett interaktivt förhållande till allt 
som vi möter. Den levda kroppen blir vår tillgång till världen där varje förändring av 
kroppen resulterar i en förändring av världen.  
 
Vidare menar Johansson (2003) att i mötet med människor har vi i regel en instinktiv 
grundtillit och från första stund är engagerade och kommunicerar med människor 
och världen. I samspelet med andra möts vi som två delar av en helhet där vi 
försäkrar och korrigerar. Kommunikationen är ömtålig och kan lätt falla samman. Vi 
lever i en delad värld där intersubjektiviteten är utgångspunkten för att kunna vara 
avståndstagande till andra. Författaren poängterar att intersubjektitvitet som 
pedagogiska möten med barns livsvärldar är viktiga att förstå och upptäcka för barns 
lärande.   
 
Avslutningsvis är livsvärlden inte något oåtkomligt som inte går att undersöka eller 
diskutera utan snarare tvärtom. Lisvärlden är något vi förhåller oss till, på grund av 
det finns det ingen anledning att inte undersöka våra egna eller andras livsvärldar 
men det handlar om att inte glömma att vi själva är en del av livsvärlden. Däremot 
går det aldrig fullt ut få tillgångar till andra människor inre (Bengtsson, 2005). 
 
I föreliggande studie har vi varit väl medvetna om att vi förhåller oss till världen och 
upplever denna på olika sätt precis som Bengtsson (2005) och Johansson (2003) 
framhåller. Detta är något vi har förhållit oss till då en individs livsvärld inte fullt ut 
går att finna. Däremot har vi i möjligaste mån försökt att eftersträva barns livsvärld. 
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Studien baseras på kvalitativa halvstrukturerade intervjuer ur en fenomenologisk 
utgångspunkt. Kvale (2009) menar att målet med halvstrukturerade intervjuer är att 
ta emot beskrivningar av respondentens livsvärld i mening att kunna tolka innehållet 
av de beskrivna fenomenen. Avsikten i vår studie har varit att ta reda på hur barn 
upplever pedagogisk dokumentation samt hur de upplever syftet med pedagogisk 
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dokumentationen. Vi vill också undersöka hur barnen använder den pedagogiska 
dokumentationen.  
 
Genom denna studie är syftet att tolka och förstå de intervjuades utsagor utan att dra 
några generella slutsatser. Kvale (2009) menar att kvalitativa intervjuer används för 
att undersöka hur personer ser på saker utifrån sina erfarenheter. Vi kommer att 
försöka se mönster som framkommer utifrån barnens utsagor vilket Kvale (2009) 
menar är en del av kvalitativa intervjuers analysarbete. 
 
Vi har förberett vårt arbete med intervjuerna genom att göra ett kortare studiebesök 
på förskolorna för att på det sättet orientera oss i förskolornas arbetssätt kring 
pedagogisk dokumentation. Därefter bildades ett underlag för själva intervjufrågorna. 
En pilotstudie genomfördes där frågorna testade på två barn som inte hade för avsikt 
att delta i studien. Pilotstudien gav oss möjlighet att ändra på frågor som barnen inte 
uppfattade på det sätt vi hade avsett. Man kan förbereda en kvalitativ intervju på 
flera sätt menar Patel och Davidsson (2003).  
 
Även pedagogen på den ena förskolan påtalade att barnen är vana vid ett visst språk 
och ett visst sätt att samtala med barnen och av den anledningen ville se våra 
intervjufrågor innan genomförandet. På vilket sätt pedagogerna samtalade med 
barnen framkom inte men däremot lästes intervjufrågorna igenom innan 
genomförandet av en pedagog. Det visade sig dock att frågorna som vi formulerat 
var anpassade efter barnens sätt att samtala. På den andra förskolan kände vi till det 
arbetssätt och språk som barnen var vana vid. Patel och Davidsson (2003) menar att 
intervjuaren måste kunna samtala med personen som intervjuas på ett sätt som inte 
hämmar denne och använder ett språkbruk som respondenten förstår. Detta blir 
relevant att tänka på när man inte främst intervjuar barn.  
 

4.4 Undersökningsgrupp/urval 
Vi vände oss till två olika förskolor som arbetar medvetet med pedagogisk 
dokumentation, inspirerade av Reggio Emilias filosofi. Vi valde att intervjua de 
äldsta barnen på förskolorna dvs. fyra- och femåriga barn. Det valet gjordes för att de 
barnen i regel har större erfarenhet och trygghetskänsla i förskolemiljön och kanske 
därför känner sig mer bekväma i intervjusituationen. Den språkliga förmågan hade 
också betydelse för de urval som gjordes. Løkken och Søbstad (1995) menar att det 
som är avgörande när man intervjuar barn är att de ska ha en förmåga att förstå det 
man har för avsikt att ta reda på samt att den språkliga förmågan har ett avgörande 
värde. För att få tillräckligt material för vår studie intervjuades 24 barn. 

4.5 Datainsamling  
Alla barn intervjuades enskilt för att helt kunna fokusera på varje barn och för att få 
höra deras egen upplevelse och uppfattning. De olika val som görs när det gäller 
intervjuer både enskilt eller i grupp kan få konsekvenser för de svar man får. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att om en intervju ska äga rum 
enskilt eller i grupp bör avgöras med hänsyn till vad man vill få ut av intervjun. Är 
det för det enskilda barnets tankar kring något är det till en fördel att intervjua barnet 
enskilt. 
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Intervjufrågornas komposition var något som bearbetades mycket innan intervjuerna 
genomfördes (bilaga 2). Vi var noga med att låta pedagogerna läsa igenom 
intervjufrågorna. Detta gjordes för att få respons på våra frågeställningar och vårt 
språkbruk. Vi inledde intervjuerna med en konkret fråga som barnen med enkelhet 
kunde svara på, det kunde t.ex. vara hur gamla de var. Detta är något som Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2000) förespråkar då intervjuer med barn ska göras. De 
menar att det är lättare för barnet att berätta utifrån en konkret händelse än att berätta 
om ett begrepp. Därefter följde frågor i likhet med ”kan du berätta” eller ”beskriv 
hur”. Dessa typer av inledningar menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 
att barnen uppfattar som lätta. Datainsamlingen bidrog till 3h och 20 minuters 
inspelat material. 

4.6 Databearbetning och analys 
Det material som studien utgick ifrån var: 
 

• 24 inspelade intervjuer med barn från två olika förskolor 
• Stödanteckningar från intervjuerna som berättar om sådant som inte går att 

fånga upp av ljudupptagning exempelvis ansiktsuttryck och gester  
 
På följande vis har databearbetningen hanterats: Efter att ha utfört intervjuerna 
renskrevs de anteckningar som gjorts i samband med intervjuerna. Därefter lyssnades 
de muntliga intervjuerna av och transkriberades ner till text. Cato och Björndal 
(2002) menar att fördelen med att överföra en inspelning till text är att vissa 
perspektiv av intervjun kan visa sig på ett tydligare sätt. Efter varje intervju gjordes 
en sammanfattning för att se om det fanns återkommande teman hos barnen som 
intervjuades. Intervjuerna tog olika lång tid beroende på hur mycket respondenten 
hade att berätta.  
 
Efter att transkriberingen var genomförd undersöktes om olika kategorier kunde 
hittas utefter barnens svar. För att kunna hitta kategorier klippte vi ut alla barnens 
svar i remsor för att lättare kunna hantera varje specifikt svar. Dessa remsor 
sorterades in i olika högar som senare blev olika kategorier i vårt resultat. Patel och 
Davidsson (2003) menar att intervjuer bearbetas i olika steg. Först bekantar man sig 
med den insamlade datan för att skapa sig ett helhetsintryck. Därefter 
uppmärksammas likheter och skillnader i intervjusvaren för att sedan kunna 
kategorisera olika uppfattningar av resultatet. Slutligen arbetas en struktur fram av 
resultatet. Detta är en process som innebär att den som undersöker sorterar de 
insamlade materialet så att tydliga mönster kan ses.  

4.7 Tillförlitlighet 
I föreliggande studie genomfördes intervjuerna två och två, en genomförde intervjun 
och den andra förde anteckningar och såg till att ljudupptagningen fungerade. Genom 
att arbeta parvis menar Patel och Davidsson (2003) att studiens tillförlitlighet ökar. 
Vid användning av bandspelare kan intervjun analyseras upprepade gånger för att 
försäkra sig om att allt uppfattats korrekt. Samtidigt kan bandspelaren vara till en 
nackdel då de kan påverka de svar man får menar Patel och Davidsson (2003). 
 
Intervjuerna genomfördes av obekanta personer för barnen, vilket kan ha gjort att en 
del kände sig blyga eller otrygga. Resultatet kan av den anledningen kunnat bli 
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annorlunda om barnen varit bekanta med oss då de känt en större trygghet i 
intervjusituationen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att ju mer du 
känner till och vet om barnet desto lättare är det att tolka och förstå det barnet har att 
säga. 
 
Kvale (2009) menar att kvalitativa forskningsintervjuer sällan berörs av frågor om 
maktförhållanden utan poängterar att dessa typer av intervjuer sker som ett 
professionellt samtal där en tydlig maktsymmetri mellan forskare och 
undersökningspersonen uppstår. Trots det menar Kvale (2009) att de kan uppstå 
skeva maktförhållande framförallt i intervjusituationer med barn vilket kan få 
betydelse för tillförlitligheten. Här är det av stor vikt att den som intervjuar inte 
förmedlar att ett särskilt svar förväntas utan att situationen upplevs som något 
betydelsefullt och intressant som man vill ta reda på. För att öka tillförlitligheten när 
det kommer till maktsymmetrin besökte vi förskolan i förväg för att bekanta oss med 
barngruppen. Vid de tillfället då intervjuerna skulle ske var vi också med en stund 
innan i barngruppen för att de skulle kännas så naturligt det kan bli i en sådan här 
situation för barnen. 
 

Vi valde att i intervjuerna lägga fram olika slags dokumentationer som en sorts 
rekvisita för att hjälpa barnen att komma igång i samtalet.  Kvale (2009) menar att 
det kan vara till en fördel att intervjua barnen i deras naturliga miljö samt att det kan 
vara lämpligt att intervjua barn med någon form av rekvisita.  
 
Ett störande moment i intervjusituationen var att det var glasdörrar in till rummen där 
intervjuerna skedde vilket gjorde att de övriga barnen var nyfikna och ville titta på. 
Detta rum valdes med anledning av förskolans begränsade tillgång till utrymmen. 
Det var också rum som hade olika dokumentationer både pedagogiska och andra 
typer av dokumentationer som barnen kunde relatera till. Ibland blev en del 
följdfrågor väl ledande vilket kan ha påverka resultatet. Dock menar Kvale (2009) att 
det finns en stor uppfattning om att resultatet ser ut som det gör beroende på att 
frågorna varit allt för ledande. Validiteten i frågor som är ledande beror på studiens 
syfte och ämne. Han menar vidare att en ledande fråga ibland kan komma utan avsikt 
och att det i kvalitativa intervjuer inte är helt fel för att pröva tillförlitligheten i 
intervjupersonens svar. Detta görs för att verifiera intervjuarens tolkningar. Vidare 
menar Kvale (2009) att ledande frågor inte behöver minska intervjuns reliabilitet, 
utan kan i många fall även öka den. Ledande frågor är något som idag sannolikt 
används för lite i kvalitativa intervjuer (Kvale, 2009).  
 
Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om intervjun skett i ett annat rum där det 
fanns andra slags dokumentationer eller inga dokumentationer uppsatta. Barnen kan 
ha blivit styrda av de dokumentationer som de såg just för stunden och hade kanske 
svarat annorlunda om de sett eller tänkt på andra dokumentationer.  Vår ovana i att 
intervjua barn kan också vara en orsak som kan ha påverkat tillförlitligheten i 
föreliggande studie. 

4.8  Felkällor 
Under intervjuerna uppstod ibland störande moment så som öppnande av dörrar eller 
störande ljud ifrån intilliggande rum. På en av förskolorna var även tillgången av 
lokaler begränsade och ytorna var små vilket gjorde att intervjun skedde i intill 
liggande målarrum. Precis utanför det rum som intervjuerna genomfördes i på en av 
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förskolorna hade barngruppen morgonsamling med trumspelande inslag. 
Intervjusituationen upplevdes till viss del störande för både intervjuaren och 
respondenten vilket påverkade koncentrationen och fokuseringen i den rådande 
situationen. Några av intervjuerna gjordes även i rum som var riktade ut mot gården 
vilket kan ha gjort att barnen inte blev lika fokuserade på intervjun. Det kan ha 
medfört att vissa barn kände sig stressade i intervjusituationen och i och med det inte 
tog sig tid att fundera på vissa frågor.  

4.9 Ansvar och etik 
När undersökningar genomförs skall man tänka på att det finns anledningar till att 
skydda de som medverkar. Därför kommer inte barnen eller förskolornas namn att 
benämnas i studien. Vetenskapsrådet (2002) preciserar fyra huvudkrav inom 
forskning som måste iakttas. Det första är informationskravet, vilket innebär att de 
berörda måste bli informerade om studiens avsikt. Det andra är samtyckeskravet, som 
avser att de som deltar i studien gör det frivilligt och att de när som helst kan avbryta 
sitt deltagande. Det tredje är konfidentialitetskravet, som innebär att all insamlad data 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av den. Det sista kravet är 
nyttjandekravet och med det menas att de uppgifter som har samlats in endast får 
användas till studiens ändamål. Vår studie svarar upp mot dessa krav. 
 
Innan intervjuerna genomfördes kontaktades förskolorna för att få ett godkännande 
om det var möjligt att genomföra vår studie med barnen i verksamheten. Vi lämnade 
också ut en skriftlig förfrågan till alla föräldrar där de fick godkänna att deras barn 
deltog i intervjustudien (bilaga 1). Patel och Davidsson (2003) understryker att 
intervjupersonen måste ha tillfrågat om tillstånd för att göra en ljudinspelning under 
intervjun. Vi var därför noga med att berätta för barnen att det var frivilligt att delta i 
intervjun och att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Vi behandlar 
varje barn konfidentiellt och inga namn kommer att användas när resultatet bearbetas 
och utformas i rapporten. Løkken och Søbstad (1995) menar att när kunskaper om 
det enskilda barnet eftersöks är det ett krav att utgå från en grundläggande respekt för 
barnet. Materialet och ljudupptagningen som insamlades från intervjuerna är helt 
konfidentiella och det är endast forskarna till studien som kommer att ha tillgång till 
det. Materialet raderas efter avslutad studie. I föreliggande studie har hänsyn tagits 
till etiska frågeställningar och vi anser att denna studie svarar upp mot dessa krav. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel redogörs för svaren av de genomförda intervjuerna. Resultatet 
tematiseras utifrån våra syftesfrågor. I dessa resultat finns också flera underrubriker 
som har arbetet fram för att presentera olika mönster och teman.  Vissa rubriker har 
fått många underrubriker för att resultatet ska kunna presenteras på ett tydligt sätt. 
Resultatet visar olika upplevelser och tankar som barnen har av pedagogisk 
dokumentation och hur de säger sig använda den.  
 
För att kunna undersöka hur barn upplever att bli dokumenterade inleddes intervjuer 
med frågan om de blir fotograferade på förskolan. 

5.1 Barns upplevelser av att medverka i pedagogisk 
dokumentation 

Alla barn upplever att de blir fotograferade vilket var en förutsättning för att 
intervjuerna skulle kunna fortsätta. Några barn kommenterade också hur ofta de 
upplever sig dokumenterade. 

 
Många gånger gör dom det. 
 

Känsla 
Ett barn svarade att det inte kändes alls att bli fotograferad. Detta kan tolkas som en 
neutral upplevelse dvs. varken positiv eller negativ. Alla andra barn upplevde det 
positivt att vara med på kort. En del svarade att det var ”kul” och andra svarade att 
det kändes ”bra”. En del barn motiverade också varför det kändes bra att vara med på 
kort. 

 
Det känns roligt därför det är spännande att titta. 
 
Bra känns det för att det blir så där kul och då kan man ha det 
bra. 
 

Det är bara ett barn som berättar att pedagogerna vill att barnen ska vara på ett visst 
sätt när de fotograferar.  
 

Att man ska vara glad 
 

Makt och inflytande 
Det framkom i flera intervjuer att pedagogerna tog tillvara på barnens intresse när det 
handlar om vad som ska dokumenteras. Barn berättade tydligt att pedagogerna 
brukar fråga vad det är de vill att de ska ta kort på. 
  

Att när vi tar bilder så tar vi bilder på saker som barnen 
tycker om. Vi är med och bestämmer. Vi ropar på fröken och 
så tar fröken bild på det. 
 

Två barn framhöll att de inte bara är pedagogerna som tar kort på förskolan utan att 
barnen själva brukade få ta kort också.  
  

Det är jag som har tagit det kortet. 
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När det gäller vilken pedagogisk dokumentation som ska synliggöras genom att 
sättas upp på väggarna skilde sig uppfattningarna hos barnen. Många upplevde att 
det bara var pedagogerna som bestämde medan andra beskrev hur de brukar vara 
delaktiga. 

 
Vi håller i dom och lägger dom på bordet och pekar vad allt 
är och sen brukar dom hänga upp dom. 
 
Det är barnen som bestämmer, då bara sätter vi det med 
någon tejpbit eller så. 

5.2 Barns upplevelse kring syftet med pedagogisk 
dokumentation. 

Under denna rubrik redovisas både vad barnen upplever att pedagogerna tar kort på 
och varför de gör detta. Barnen beskriver både saker och aktiviteter samt föräldrarnas 
nytta av dokumentationen. Några barn nämnde också värderingar som t.ex. när något 
är jättefint. 
 
Saker 
Exempel på saker som barnen upplevde att fröknarna brukar ta kort på kunde vara: 
skyltar, löv, tekningar, fina saker, blommor, träd, byggen och på klätterställningen. 
 

På våra byggen eller är på klätterställningen. 
 
Barnens alster 
Barnen berättade också att pedagogerna brukade fotografera saker som de gör på 
förskolan.  

 
Det vi har byggt och när vi skriver. 

 
Aktiviteter 
De flesta barnen berättade också om att de togs kort under aktiviteter. På båda 
förskolorna där vi intervjuade barn, jobbar man med teman. I dessa temaarbeten 
upplever barnen att det förekommer mycket fotografering.   
 

När vi är på slottsruinen. 
 
När man gör slott.  
 
När vi letar efter matematik när vi går på utflykt å så. 
 

Det framhölls att barnen har stort inflytande över vad som ska ingå i den 
pedagogiska dokumentationen i dessa temaarbeten. 
 

När vi går på utflykt får alla barnen stanna och se när vi hittar 
matematik. Då tar vi kort på det.  
 
Ibland går vi på promenader och säger att vi sett något som är 
annorlunda som vi inte har sett och då tar dom kort på det. 
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Värderingar 
Något som framkom i intervjuerna var att barnen upplevde att pedagogerna ofta 
fotograferade när de tyckte att barnen gjort något bra eller fint. 
 

När vi har gjort något bra och det är jättefint.  
 
När vi gör nått spännande. 
 

Ett barn hade en tanke om varför man tar kort vid dessa tillfällen. 
 
Att fröknarna vill ha fina bilder. 
 

För pedagogerna 
När barnen tillfrågades varför pedagogerna brukar fotografera kom det också fram 
funderingar om att den pedagogiska dokumentationen var till för pedagogerna. Flera 
barn menade att det var för pedagogernas skull och att det var de som bestämde om 
bilderna.  
 

Allihopa fröknarna bestämmer, inte barnen. 
 

Det framkom även varför barnen upplevde att pedagogerna bestämde. 
 
För att fröknarna tycker att det är spännande. 
 

Synliggöra verksamheten 
Ett syfte som barnen lyfte var också att synliggöra vad man gör i verksamheten för 
både andra barn, vuxna och föräldrar. Det var några barn som berättade att den 
pedagogiska dokumentationen var till för att visa föräldrarna att barnen hade det bra 
under dagen. 
 

Så att alla ser bilderna som vi har gjort. Så att de vet vad man 
har gjort när dom inte varit med. 

 
Så att dom andra förstår. 
 
För att våra mammor och pappor ska se att vi har det bra 
 

Att spara och minnas 
Att spara den pedagogiska dokumentationen var något som upplevdes viktigt för 
många barn. Flera barn svarar att de ska sätta dem i sina pärmar och andra säger att 
det brukar ta hem korten. Många barn svarade också att man ska sätta bilderna på 
väggarna för att kunna titta på dem för att minnas och komma ihåg vad man har 
gjort. 
 

Åååå det var så fint den där gången – det heter kom-i-håg-
bilder. 
 
Det är nog vi, så att vi kommer ihåg det, tror jag. 
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Jag tänker på hur det var då också. Att på de vi har gjort. 
 

Vägledning 
När det gäller bilder på leksaker, aktiviteter och byggen som fanns uppsatta på 
förskolans väggar svarade vissa barn att det var för att man skulle veta vad man 
kunde göra vid den ”stationen”. T ex sa ett barn så här angående ett kort av ett torn 
av klossar som satt uppsatta vid byggklossarna: 

 
För att man ska titta på dom. Om man inte kan bygga så kan 
man titta på korten som är där på väggen, så då kan man 
bygga. 
 

Det satt även ett fotografi vid läshörnan som ett barn kommenterade 
 

Det är nog för att man ska läsa böcker där, så att man ser vad 
man kan göra där.  
 

5.3 Barns användande av den pedagogiska 
dokumentationen 

Samtal i förskolan 
Här skilde sig upplevelserna åt mycket beroende på vad barnen relaterade till och hur 
frågan uppfattades. En del svarade att de inte alls brukar prata om korten medan 
andra menade att man pratar om korten enskilt eller tillsammans i samlingar med 
pedagoger och de andra barnen. Barnen berättade mycket om hur de reflekterar och 
knyter an till tidigare upplevelser. 
 

Vi brukar prata om vad vi har gjort. Vi brukar hålla i dom, så 
då får vi hålla i dom. Vi lägger dom på bordet så pekar vi vad 
allt är, så visar vi och sen brukar dom hänga upp dom. 
 
När vi lägger dom här och berättar, då frågar fröken vad det 
är och då säger jag vad det är. 
 
Ja, det gör vi nästan i bland. Då säger vi: det här har vi gjort. 
 

Barnen beskrev också hur de brukar göra när de talar om korten under 
planerade samlingar.  
 

De är de bilderna man tycker bäst om. Dom hänger vi på en 
tavla. Vi berättar för dom andra barnen om korten. 
 
När vi inte har varit med. Då brukar vi prata om det några 
gånger. 
 

När man inte varit med under en aktivitet eller när man missat något är sådana 
tillfällen som barnen lyfter farm som viktiga situationer att prata om bilderna.  

 

Då säger vi den har jag gjort och den där har jag gjort. Så 
bara pratar vi om dom. 
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Här framkommer det hur de resonerar enskilt tillsammans med en 
pedagog där de samtalar och undrar över en pedagogisk dokumentation. 

 
Om brunnen. Då pratar jag med fröken, då berättar hon. 

 
Samtal i hemmen 
Några barn belyser att de även talar om dokumentationen i sina hem 

 
Ja, hemma ibland, till mamma och pappa. Dom sa att det var 
jättebra. 

 
Barns lärande 
Barnen upplever att de använder den pedagogiska dokumentationen på olika sätt för 
sitt eget lärande. 
 

Jag lär mig allting som jag kan, jag lär mig allting som jag 
bara vet 
 
Jag brukar titta på dom och läsa vad det står på dom. 

 
I den skapande verksamheten använder barnen bilderna för att få stöd i sitt målande 
och konstruerande. De studerar bilderna och tittar och pratar om detaljer. Så här 
säger några barn kring detta: 
 

Då får man titta på dom hur dom ser ut, sen måste man titta 
jättenoga om det är silver och annat. 
 
När vi gör självporträtt – vi måste veta när varför och vilka 
kläder vi måste ha.  
 

I temaarbeterna byggde barnen slott och använde bilderna för att minnas hur dessa 
såg ut och för att få hjälp med hur storleksförhållandena på slottet var. En tanke som 
framkom angående detta var: 
 

Jag brukar tänka att man inte ska göra för stora grejer. 
 

En del barn pratade mycket om den tekniska processen kring bildhantering och 
digitalkamerans funktioner och beskrev hur barnen själva fick jobba med bilderna i 
datorn. En intressant tanke är om deras reflekterande tankar kring bildhanteringen 
också bidrar till ett lärande. 
 

Ibland lägger vi in dom i datorn eller i nån maskin och ibland 
behåller vi dom. 
 
Doms kamera måste ladda mycket så den kan ta kort mera. 
 
Vart dom kommer någonstans och om man ska lägga 
bilderna i någon särskild maskin. 
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En användning som också lyftes fram var att den pedagogiska dokumentationen var 
till för att de andra barnen på förskolan. Barnets tankar var att dessa barn skulle 
kunna ta del av vad de gjort och på så vis kunna lära sig. 
 

Det är ”barnet namn” för han har inte sett bilderna, han har 
inte gått här innan. Han vet inte hur man kan göra annars. 
Han lär sig då, han lär sig massor av saker, rita och så. 
 

Ett barn berättar hur det kan gå till när de yngre barnen får hjälp av pedagogen när de 
undrar saker om korten. 
 

Dom säger till småbarnen så dom förstår när dom pekar på 
något, så att dom ska lära sig så att dom förstår. 
 

En reflektion som framkom under intervjun var att barnen berättar för pedagogerna 
hur barnen upplever den pedagogiska dokumentationen.   

 
Så att fröknarna vet vad det handlar om 

 
Detta belyser barnens kompetens och beskriver förskolans arbetssätt och barnsyn. I 
citatet visas att pedagogen tar tillvara på barnens kompetens och är nyfikna på deras 
tankar. Här förklaras att de är barnen som lär pedagogerna i den pedagogiska 
dokumentationen. 

 
Dom vet det lite, fast vi vet det mycket längre. 

 
Ett annat barn visar ett reflekterande förhållningssätt till bilderna och att det 
förekommer ett kritiskt förhållningssätt i resonemanget kring lärandet.  
 

Ja, jag undrar om det e egentligen så eller inte. 
 

När vi frågade hur hon menade fortsatte hon:  
 

Om jag ser ett kort, om det verkligen är så som det står. 
Kanske det verkligen inte är så. 

               

5.4 Sammanfattande slutsats 
I detta kapitel kan vi konstatera att barnen överlag har en positiv upplevelse kring 
pedagogisk dokumentation. Det framkommer många olika upplevelser kring syftet 
med den pedagogiska dokumentationen som vi har tematiserat i olika 
underkategorier. Ett intressant resultat i denna kategori var att barnen upplever syftet 
med pedagogisk dokumentationen som väl förankrat i förskolans temaarbeten. Att 
synliggöra verksamheten på olika sätt samt att spara för att minnas det man gjort är 
andra betydelsefulla syften som barnen påpekar. I resultatet framkom det även att 
barnen använder den pedagogiska dokumentationen i olika former av samtal. Ett 
resultat visade även att barnen använder den pedagogiska dokumentationen för sitt 
lärande på ett varierande sätt. En del barn använder det som ett stöd i sitt skapande 
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medan andra har ett djupare reflekterande tänkande där man belyser barnens 
kompetens och har ett kritiskt förhållningssätt.  
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel kommer resultatet ställas mot bakgrunden. Diskussionen kommer 
att presenteras under rubriker med samma syftesfrågor som i resultatdelen.. 
 
Eftersom syftet med föreliggande studie är att synliggöra barns tankar har vi i största 
möjliga mån försökt se världen ur barns perspektiv som Qvarsell (2001) menar är det 
är nödvändigt i en sådan här typ av studie. Johansson (2003) anser att det inte fullt ut 
går att förstå barns perspektiv på grund av att det alltid sker tolkningar av de 
personer som har för avsikt att undersöka denna företeelse. Även att föreliggande 
studie har utgångspunkt ur barns perspektiv kommer vi aldrig ifrån att det är våra 
tolkningar av resultatet som redovisas i diskussionen. 

6.1 Barns upplevelser av att medverka i pedagogisk 
dokumentation 

I all litteratur vi läst om pedagogisk dokumentation understryks att pedagogisk 
dokumentation alltid ska vara positiv och stärka barnet. I vårt resultat fick vi fram att 
alla barn upplevde sin medverkan i den pedagogiska dokumentationen som positiv 
eller neutral. Detta kan vi tolka som att den pedagogiska dokumentationen är väl 
förankrad i verksamheten och att pedagogerna arbetar på ett medvetet och positivt 
sätt med den. Kennedy (1999) beskrev att de varit tvungna att omvärdera sin barnsyn 
när de började arbeta med pedagogisk dokumentation efter Reggio Emilias filosofi. 
Vi fick en uppfattning av att pedagogerna har en samstämmig och medveten barnsyn 
på de förskolor där vi intervjuade barnen. Efter vårt resultat kan det tolkas som att 
man arbetar medvetet kring barnsynen på dessa två förskolor det som Bjervås (2003) 
beskriver som barnet som kultur och kunskapsskapande. Vi tolkar det som att 
barnens positiva upplevelser kring pedagogisk dokumentation är en följd av detta sätt 
att se på barn. Däremot kan man fundera över om man hade fått samma positiva 
upplevelser kring den pedagogiska dokumentationen av barn på en förskola där 
pedagogerna inte har samma erfarenheter och synsätt kring arbetssättet. Skolverket 
(2004) framhåller att det är en lång och ansträngande process att lära sig arbeta med 
pedagogisk dokumentation.  
 
Något ytterligare vi har funderat över är om de barn som är positiva till att delta i 
pedagogisk dokumentation idag skulle ha samma inställning till den när de är äldre. 
Skulle detta kunna leda till att barnen senare kommer känner sig väldigt granskade 
på ett obekvämt sätt eller kommer det bara ge en positiv återblick av barndomen? 
Det vi vill framhålla är att pedagogerna bär ett stort ansvar när det väljer vad som ska 
dokumenteras.  
 
En avsikt med pedagogisk dokumentation är att ge barn mer inflytande över 
verksamheten. Detta var något som lyftes fram många gånger under intervjuerna. En 
fråga som Wallin (2003) ställer sig är hur man som pedagog kombinerar makt med 
en stor lyhördhet för barnen. Vi kan utifrån vårt resultat tolka det som att 
pedagogerna ofta visar stor lyhördhet för barns intresse och nyfikenhet i den 
pedagogiska dokumentationen.   
 
Svenning (2009) menar att pedagogerna måste skapa situationer där barnen upplever 
att de får möjlighet att uttrycka sig och föra fram sina åsikter om dokumentationerna. 
Men hon menar vidare att man bör ställa sig frågan i vilken utsträckning barnet är 
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moget för att ta ansvar för vad som ska visas fram. Efter barnens berättelser tolkar vi 
det som att pedagogerna gör avvägningar när det gäller vad de själva har makt över 
och vad de låter barnen vara delaktiga i. En fråga som vi ställer oss är om det kan 
vara så att pedagogerna gör dessa avvägningar på grund av vilken form och vilket 
syfte den pedagogiska dokumentationen har. 

6.2 Barns upplevelser kring syftet med pedagogisk 
dokumentation 

Barnen beskrev syftet med den pedagogiska dokumentationen på många olika sätt 
och med flera olika användningsområden. Ett syfte som de lyfte fram var för att 
synliggöra verksamheten för föräldrarna och andra barn. Detta är något som även 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) understryker som positivt. Vi upplevde 
att det var många barn som ansåg att den pedagogiska dokumentationen fungerade 
som en förklaring till de andra barnen vad man gjort och en information till 
föräldrarna. Det huvudsakliga syftet när det gäller föräldrarna var att visa att barnen 
hade det bra på förskolan. Kennedy (1999) styrker detta när hon menar att den 
pedagogiska dokumentationen kan skapa en trygghet hos föräldrarna då pedagogerna 
väljer att lyfta fram positiva sidor hos deras barn. I dessa fall tolkar vi det som att den 
pedagogiska dokumentationen fungerar som ett stöd och ett hjälpmedel i dialogen 
med föräldrarna. På liknande sätt kan den också fungera i kommunikationen och i 
samspelet med andra barn.   
 
Vår tolkning är också att barnen upplever syftet med den pedagogiska 
dokumentationen för att synliggöra och återkoppla till deras temaarbeten och att den 
även ska fungera som ett stöd i deras skapande och ett underlag för diskussion kring 
detta. Svenning (2009) menar att återkopplingen har en stor betydelse för att 
pedagogen tillsammans med barnen åter igen kan närma sig en viss upplevelse. I 
resultatet kunde vi också tolka det som att barnen hade ett större inflytande över vad 
som ska dokumenteras när de arbetar med de tematiserade inslagen. 
 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att den pedagogiska dokumentationen ska 
ge barnen möjlighet att komma ihåg och reflektera kring sitt eget lärande.  Flera barn 
berättade i intervjuerna att de ansåg att det var viktigt att minnas det som dem gjort i 
form av olika upplevelser och i sitt skapande. När barnen berättade hade de mycket 
att säga om dessa upplevelser, tolkningen blev att dessa minnen är en process i deras 
eget lärande. Vi kan däremot inte garantera att det är så. Lenz Taguchi (1997) menar 
att den pedagogiska dokumentationen kan fungera som ett verktyg för att synliggöra 
barns lärande. Detta framkommer tydligt när barnen återberättar hur deras 
temaorienterade arbeten erfarits med stöd av bilderna i den pedagogiska 
dokumentationen. Detta visar att pedagogerna tydligt arbetar efter det som Wallin 
(1996), beskriver som viktiga förutsättningar i Reggio Emilias filosofi där barnet ses 
som aktivt, kompetent och medforskande.  
 
Något som också framkom var att barnen upplevde att pedagogerna dokumenterade 
när de hade skapat något. Barnen uttryckte att det är ”när vi har gjort något bra och 
det är jättefint”. Detta kan tolkas på olika sätt. Eftersom den pedagogiska 
dokumentationen syftar till att lyfta barnen i en positiv bemärkelse kan det upplevas 
bra att visa fram fina alster för att bekräfta barnen och stärka deras identitet. Vi kan 
också se det ur en negativ synvinkel då ett barn inte känner sig nöjd med det som 
producerats. Är det då rätt att dokumentera barnens alster i dessa fall och är det över 
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huvudtaget möjligt för pedagogen att göra dessa bedömningar. Eftersom vi aldrig 
fullt och helt kan förstå hur en annan individ känner som Bengtsson (2005)  menar 
blir det en näst intill omöjlig uppgift att alltid fatta rätt beslut i dessa situationer. 
 
Lenz Taguchi (1997) menar att grunden i Reggio Emilias filosofi bygger på en 

övertygelse om att kunskapen som barn kan ge vuxna är lika viktig som den kunskap 

som vuxna kan ge barn.  

 
Ett citat som fastnade lite extra för oss var det citat som titulerar vår studie. ”Dom 
vet det lite, fast vi vet det mycket längre”. Detta sa ett barn då hon förklarade att det 
är barnen som lär pedagogerna saker med hjälp av den pedagogiska 
dokumentationen. Detta kan tolkas som att det här barnet förstår att pedagogerna vill 
ha reda på hur barnen tänker och att ett syfte med den pedagogiska dokumentationen 
är att synliggöra detta. Svenning (2009) menar att ett barns perspektiv kommer fram 
när barnet får komma med sina egna bidrag, upplevelser, erfarenheter och tankar 
utan att de tolkas av vuxna. Detta visas tydligt fram i citatet ovan. Det kan också visa 
hur barnen säger sig använda den pedagogiska dokumentationen. 
 
Något som var vanligt förekommande på båda förskolorna var uppsatta bilder vid 
speciella aktiviteter som vid bygglek och läshörna. Vid byggklossarna satt det bilder 
på färdiga konstruktioner. Några barn kommenterade att dessa var till för att barnen 
skulle veta vad man kunde göra där. Vi tror också att denna typ av dokumentation 
kan inspirera barn i deras lek. Men det som kan ifrågasättas är om dessa typer av 
dokumentationer i vissa fall istället kan hämma barnen i sin kreativitet. Kanske kan 
barnen uppleva denna typ av dokumentation som ett facit över hur t.ex. bygget ska se 
ut och på så sätt känna ett krav att de måste bygga på just detta sätt. 

6.3 Barns användande av den pedagogiska 
dokumentationen 

Efter vår undersökning kunde konstateras att barnen använder den pedagogiska 
dokumentationen på flera olika sätt. Det som redan har framkommit när det gäller 
barns uppfattning av syftet med pedagogisk dokumentation är att den kan användas 
som stöd i barnens skapande. Detta är något som de också berättar mycket om när 
det beskriver hur de använder den. Många barn menar att de använder bilderna för att 
se t.ex. proportioner på de motiv de ska måla av. Vår första tanke var att barnen 
skulle reproducera förutbestämda saker precis som Bjervås (2003) talar om när 
pedagogen ser barnet som kultur och kunskapsåterskapare. Ser man det ur en annan 
synvinkel så kan det också vara så att pedagogen ger barnet möjligheten att upptäcka 
detaljer och utvecklas i sitt skapande. Ser man det ur detta perspektiv blir det att 
pedagogen utmanar barnet så att de själva kan upptäcka sådant som de annars inte 
hade lagt märke till. Det kan i detta fall tolkas som att pedagogerna istället har en 
barnsyn som Bjervås (2003) beskriver som barnet som kultur och kunskapsskapande.  

 
Ett annat betydelsefullt användningsområde som barnen berättar om är att de pratar 
om sina erfarenheter och kunskaper tillsammans med de andra barnen och 
pedagogen med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Barnen menar att det 
sker både i samlingar och när de varit frånvarande. Vi tycker att det framkommer att 
barnen verkligen använder den pedagogiska dokumentationen för att knyta an till 
tidigare erfarenheter och upplevelser.  Svenning (2009) menar att den återkopplingen 
är betydelsefull för de barn som inte med en gång reflekterar över en viss händelse. 
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Hon menar att man kan tillvarata den pedagogiska dokumentationen vid ett senare 
tillfälle för att närma sig upplevelsen tillsammans med barnet igen. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) menar också att samtal kring den pedagogiska 
dokumentationen kan fungera som ett sätt att ge barnen möjlighet att minnas och 
återuppleva saker. Här skapas det då möjligheter att reflektera över sitt eget lärande. 
Ett tydligt exempel, enligt oss, på ett barn som har förmåga att reflektera över de 
pedagogiska dokumentationerna och inta ett kritiskt förhållningssätt är när barnet 
säger: ”Ja, jag undrar om det e egentligen så eller inte.” Och som sedan förklarar 
vidare: ”Om jag ser ett kort, om det verkligen är så som det står, kanske det verkligen 
inte är så.” Detta visar på en god förmåga att också ifrågasätta den pedagogiska 
dokumentationen på ett intressant sätt. 

6.4 Avslutande diskussion 
En annan fråga vi ställer oss är varför den pedagogiska dokumentationen har fått så 
stor genomslagskraft och blivit så utbredd trots att det inte fått något större utrymme 
i våra riktlinjer för hur man ska arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan. 
Är det så att den pedagogiska dokumentationen bara är en övergående trend eller 
kommer det att finnas med i den kommande läroplanen för förskolan? Vi tror i likhet 
med Wallin (2003) att detta kan leda till att pedagogerna upplever den pedagogisk 
dokumentation som ett krav och att det resulterar i att arbetssättet blir 
slentrianmässig och meningslöst. I ett sådant fall kanske det kan bli som i vårt 
negativa exempel från inledningen där pedagogen tar upp svagheter hos barnen 
istället för att enbart lyfta det positiva.   
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Något som vi har blivit nyfikna på under arbetets gång är hur mötet mellan barn och 
pedagog påverkas i en pedagogisk dokumentationsprocess. För att undersöka detta 
skulle man göra observationer/videoinspelningar. 
 
Då vi i vår studie stötte på barn som tillsammans arbetade vid datorn med den 
pedagogiska dokumentationen finner vi det intressant att undersöka vilka 
förutsättningar detta skapar för barns lärande. Det framkom också ett stort intresse 
hos vissa barn av den tekniska processen kring bildhantering i våra intervjuer. Detta 
skulle också kunna vara ett förslag till vidare forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

7 REFERENSLISTA 
Bengtsson, J. (1998). Fenomenologiska utflykter Göteborg: Diablos 
 
Bengtsson, J. (red.) (2005). Med livsvärlden som grund Lund: Studentlitteratur 
 
Bjervås, L. (2003). Det kompetenta barnet. I Johansson, E. & Pramling Samuelsson, 

I. (Red.) Förskolan - barns första skola Lund: Studentlitteratur 
 
Cato, R., & Bjorndal P. (2002). Det värderande ögat Stockholm: Liber 
 
Dahlberg, G. & Lenz Taguchi, H. (1994). Förskola och skola – om två skilda 
traditioner och om visionen om en mötesplats. SOU 1994:45. Grunden för livslångt 

lärande. En barnmogen skola. Stockholm: Nordstedts Tryckeri (s. 129-172).   
 
Doverborg, E. Anstett, S. (2003). Barn ritar och berättar – Dokumentationens 

pedagogiska möjligheter. I Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (Red.) 
Förskolan - barns första skola Lund: Studentlitteratur 

 
Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (2000) Att förstå barns tankar. Metodik 

 för barnintervjuer. Stockholm: Liber 
 
Kennedy, B. (1999). Glasfåglar i molnen – Om temaarbete och dokumentation ur en 

praktikers perspektiv Stockholm: HLS Förlag 
 
Kvale, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur 
 
Lenz Taguchi, H. (1997). Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS 

Förlag 
 
Løkken, G. & Søbstad, F. (1995). Observation och intervju i förskolan Lund: 
Studentlitteratur 
 
Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Tredje upplagan. Forskningsmetodikens grunder. 

Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
 
Pramling Samuelsson, I & Asplund Carlsson. (2003) Det lekande lärande barnet – i 

en utvecklingspedagogisk teori Stockholm: Liber 
 
Pramling Samuelsson, I & Sheridan, S (1999). Läranders grogrund. 

Studentlitteratur:Lund 
 
Skolverket (2004). Förskola i brytningstid. Nationell utvärdering av förskolan. 

Skolverket Rapport 283. Stockholm: Fritzes 
 
Skolverket (2008). Tio år efter förskolereformen. Nationell utvärdering av förskolan. 

Rapport 318. Stockholm: Fritzes 
 
 



33 
 

Svenning, B.(2009) Hva fortelles om meg? Barns rettigheter og muligheter til 

medvirkning i barnehagens bruk av dokumantation. AIT Otta 
 
Utbildningsdepartementet (1998a). Läroplan för förskolan. Stockholm: Fritzes 
 
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk -

samhällsvetenskaplig forskning. (1991) Stockholm 
 
Wehner Godée, C. (2000). Att fånga lärandet – Pedagogisk dokumentation med 

hjälp av olika medier Stockholm: Liber 
 
Wallin, K. (1996). Reggio Emilia och de hundra språken. Stockholm: Liber 
 
Wallin, K. (2003). Pedagogiska kullerbyttor – En bok om svenska barn och 

inspirationen från Reggio Emilia Stockholm: HLS Förlag 
 
Åberg, A & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnadets pedagogik – etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete Stockholm: Liber 

 
 
Elektroniska källor 
 
Halldén, G. (2003). Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. 

Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (1-2), 12-23. Linköpings universitet.  
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/hallden.pdf (09-12-09) 

 
Johansson, E. (2003). Att närma sig barns perspektiv. Forskares och pedagogers 

möten med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (1-2), 42-57. 
Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. 
http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/johansson_e.pdf (09-11-28) 

 
Lenz Taguchi, H. (2000). Emncipation och motstånd. Dokumentation och 

kooperativa lärprocesser i förskolan. Stockholm: Institutionen för individ, 
omvärld och lärande, Stockholms universitet. 
http://www.suforlag.se/UserFiles/1/file/epubl/LenzTaguchi_avh.pdf (10-01-18) 

 
Qvarsell, B. (2003). Barns perspektiv och mänskliga rättigheter – Godhetmaximering 

eller kunskapsbildning?  Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (1-2), 101-113. 
Stockholm: Pedagogiska instutionen, Stockholms universitet. 
http://sp.lhs.se/kurshemsidesdokument/6107620091/dokument/qvarsell_birgitt
a.pdf (09-12-14) 

 
SOU 1997:157.  Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. 

Slutbetänkande av Barnomsorg och skolakommittén. Stockholm: Fritzes 
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/52/24/61fa71bf.pdf  (09-12-01) 
 

Sparrman, A., & Lindgren, A. (2003). Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på 
förskolans arbete med dokumentation. I Pedagogisk forskning i Sverige, 8 (1-



34 
 

2),  58-69. Linköpings universitet. 
http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/pdf-filer/linsparr.pdf (09-11-17) 

 
Utbildningsdebartementet (1998b). Om förskolans läroplan; Regeringens förord till 

läroplanen 
http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f00770
07700770034002e007300 

 
 
 



 

BILAGA 1 
 
Hej alla föräldrar  
 
Vi är två studenter från Högskolan i Kalmar som nu skriver 
examensarbete. Vi har för avsikt att studera barns perspektiv av 
pedagogisk dokumentation. Det vore värdefullt för vår studie om vi fick 
möjligheten att intervjua era barn. Intervjun kommer att handla om hur 
barnen upplever den pedagogiska dokumentationen på förskolan. 
 
För att kunna genomföra intervjuerna med ert barn måste vi ha er 
tillåtelse. Vi kommer även att tala om för barnen att det är en frivillig 
medverkan och att intervjun kan avbrytas när de vill. Vi kommer att 
använda oss av ljudupptagning under intervjun för att lättare kunna 
bearbeta materialet. Denna ljudinspelning kommer endast att användas 
av oss för denna undersökning och kommer att raderas efter avslutad 
studie. För att skydda barnen och förskolan kommer vi inte att skriva ut 
några namn. 
 
Vi är tacksamma för snabba svar och Er medverkan! 
Med vänliga hälsningar 
 
Linda Davidsson & Johanna Petersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2 
 

Intervjufrågor 
Uppvärmningsfråga tex. vad gillar du att göra? Vad brukar du göra här på förskolan? 
 

• Brukar fröknarna ta kort på dig och de andra barnen? När då? Kan du berätta 
om det? Varför tror du att de gör det? 

 
• Hur tycker du att det känns när fröknarna tar kort på dig? Berätta! 
 
• Vad brukar fröknarna ta kort på? Kan du ge exempel? 
 
• Vad använder ni bilderna/korten till som fröknarna tar? 
 
• Brukar fröknarna fråga dig något när de tar kort? Vad vill de veta? 
 
• Vad brukar du/ni göra med bilderna som sitter uppsatta på väggarna? Kan du 

berätta? Brukar ni göra något speciellt med dem?  
 
• Brukar du undra något om bilderna? Vad? Hur tänker du då? 
 
• Vem ska titta på bilderna/korten? Vilka tror du?  

 
• Kan du berätta lite om hur du brukar tänka om bilderna?  

 
• Vem bestämmer vilka bilder som ska sitta på väggarna?  

 
• Är det något mer som du vill berätta om bilderna? 

 
 

 
 
 


