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Abstract  

This qualitative study describes how educators work with the educational documentation in 

relation to the curriculum's intentions and how the youngest children in pre-school activities 

are influenced and given involvement in this work. Based on the phenomenological theory of 

this study, four educators in about 30 minutes have shared their experiences and knowledge of 

this work during interviews. Because of the general purpose, these questions are answered in 

the study; 1) How does the educator interpret the educational documentation? 2) How do the 

educators contribute the children to become involved and influenced by the process of the 

educational documentation? 3) How shows the educators interpretation of precedence? As well 

as 4) What child is sought from the perspective of the informants regarding the work with the 

educational documentation? 

 

The outcome of these questions shows that the educators work with the pedagogical 

documentation includes an attempt to approach children's perspective based on interpretations 

of children's body language and mimics. This because children without the verbal language 

can´t express themselves in words in the same way as children with verbal ability. The result 

also shows that the work involves encouragement and visualization of the "competent child", 

which may pose a risk as the educators often focus on the children's performance in the 

documentation. A risk that also could contribute to a deviation from the norm for the introvert, 

silent and shy children. The idea of the competent child can accordingly lead to consequences 

in which not every child has the same opportunities for participation and influence, about the 

children's democratic right, but also a prerequisite for the educational work. 

 

 

 

Keywords: Preschool, pedagogical documentation, curriculum, authority, influence and 

participation, phenomenology. 
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Jag vill börja med att tacka alla som bidragit till att jag haft kraft till att skriva studien, utan era 

uppmuntrande ord och handlingar hade det inte varit möjligt. Tack till alla er som har ställt upp 

som informanter, för utan alla era intressanta kunskaper och tankar hade jag aldrig kunnat 
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Inledning och problemområde 

 

Dokumentation av förskolans verksamhet och barns utveckling och lärande har sedan länge 

varit en del av pedagogers uppdrag och något som synliggörs och används på olika sätt från 

förskola till förskola. Att dokumentera innebär inom förskolans ramar att exempelvis 

fotografera, anteckna eller filma barns görande i verksamheten och synliggöra detta på 

väggarna för barn och vårdnadshavare. Med en pedagogisk dokumentation däremot vill man 

inte nöja sig med ”enbart” dokumentationen i sig, utan här står även reflektion över barnens 

tankar och perspektiv i den kollegiala arbetsgruppen och tillsammans med barnen i fokus. På 

så sätt blir detta ett verktyg för att spinna vidare på barnens lärprocesser i det fortsatta arbetet.    

     

Mina reflektioner om den pedagogiska dokumentationen som verktyg kom i och med detta allt 

oftare då jag började arbeta på en avdelning med de yngsta barnen. Jag som hade känt mig van 

och ganska trygg i att arbeta med detta sedan en tid tillbaka, började nu tvivla på mina 

kunskaper. Hur ska jag arbeta med detta verktyg tillsammans med de yngsta då inte alla har 

det verbala språket än då barnens tankar och reflektioner är en stor del av den pedagogiska 

dokumentationen?  

 

Grunden till detta val av forskningsområde vilar därmed i att jag anser att det saknas fler studier 

inom pedagogisk dokumentation tillsammans med de yngsta barnen. Detta i och med att den 

nationella och internationella forskningen som finns idag mer eller mindre riktar sig mot 

pedagoger som arbetar med äldre barn. Jag ser därför detta område som relevant att göra min 

studie om, det vill säga hur pedagoger använder sig av pedagogisk dokumentation tillsammans 

med de yngsta barnen i åldrarna 1–3 år, detta i relation till förskolans läroplan och dess 

innehållande strävansmål och intentioner. Detta i och med att läroplanen är en av förskolans 

viktigaste styrdokument, men också ett maktmedel som bör problematiseras då det läggs en 

stor vikt vid dokumentationen och det systematiska kvalitetsarbetet samt barnens delaktighet i 

detta arbete. I läroplanen står det bland annat att barnens ” […] perspektiv, utforskande, frågor 

och idéer […]” (Skolverket 2016, s.16) skall tillvaratas, samt även ges möjlighet till inflytande 

och påverkan av dokumentationen.  

 

I och med detta syftar denna studie till att undersöka arbetssättet för den pedagogiska 

dokumentationen i kommunala traditionella förskolor, det vill säga förskolor utan en specifik 
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pedagogisk inriktning. Även då förskolans läroplan inte använder begreppet pedagogisk 

dokumentation så är läroplanen och dess strävansmål för dokumentationen och det 

systematiska kvalitetsarbetet i stor liknelse med detta begrepp. Detta i och med att läroplanen 

bland annat lägger en betoning på barnens perspektiv, delaktighet och inflytande.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger arbetar med pedagogisk 

dokumentation tillsammans med de yngsta barnen i åldrarna ett till tre år. Detta inom 

kommunala traditionella förskolor, utifrån läroplanens strävansmål med detta.  

 

▪ Hur tolkar pedagogerna den pedagogiska dokumentationen?  

▪ Hur bidrar pedagogerna till att barnen blir delaktiga och ges inflytande i processen av den 

pedagogiska dokumentationen?  

▪ Hur synliggörs pedagogers tolkningsföreträde?  

▪ Vilket barn eftersträvas utifrån informanternas perspektiv gällande arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen?  

 

Den pedagogiska dokumentationens härkomst  

I detta avsnitt kommer jag presentera begreppet pedagogisk dokumentation, dess innebörd 

och härkomst för att ge en historik bakgrund då det genomsyrar studiens alla delar.     

 

Synen på barn   

Den pedagogiska dokumentationen uppkom redan efter andra världskriget då Reggio 

Emiliapedagogiken och dess filosofi utformades av den italienske läraren och barnpsykologen 

Loris Malaguzzi (1921–1994) i norra Italien (E. Davilla & M. Koenig 1998, s. 18). Malaguzzi 

såg enligt professorn i utvärdering och pedagogisk dokumentation Gunilla Dahlberg och 

förskoleprofessorn Gunnar Åsén tre olika grupper av barn. Det första gruppen barn de påvisar 

att han talat om benämns som ”det sovande och fattiga barnet - en tom påse”. Där pedagogen 

ser barnet som en tom bägare som behöver fyllas på med kunskap, utan att ta hänsyn till barnets 

intressen och behov. Den andra barnsynen benämner han som ”det vakna men fattiga barnet”, 

vilket innebär att barnet i sig självt redan har inneboende kunskaper men styrs utifrån de mål 
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som pedagogen anser att barnet skall uppnå. Barnet förblir i och med det ” […] fattigt då de 

inte får använda alla sina resurser” (Dahlberg & Åsén 2005, se Gustafsson & Svensson 2008, 

s.10). Det tredje sättet att se på barn är det som idéhistorikern Anders Burman benämner som 

”det rika barnet”, det vill säga det vakna barnet som ”hela tiden försöker att växa och utvecklas, 

för det har kraft inom sig” (2014, s.198), det barn som idag benämns som ”det kompetenta” 

barnet. ”Det har hundra språk som används för att kunna växa, veta, lära och skapa sin egen 

kunskap” (Dahlberg & Åsén 2005, se Gustafsson & Svensson 2008, s.10). ”Det rika barnet” 

behöver även en utforskande vuxen att utvecklas tillsammans med. En vuxen, pedagog, som 

kan utmana och stimulera barnets tankar och lärprocesser genom en kommunikativ dialog 

(Ibid), som lyssnar in och tar tillvara på barnets inneboende kunskap, tankar och idéer. Denna 

barnsyn är grunden till Reggio Emiliapedagogiken som Malaguzzi grundade de kommunala 

förskolorna i staden Reggio Emilia på, som pedagogiken eller snarare det pedagogiska 

förhållningssättet till barn, fick ge sitt namn åt (Burman 2014, s.197–199). För Malaguzzi 

handlade det även om synliggörandet av ”det rika barnets” interaktiva lärprocesser, det vill 

säga barnens lärande i samspel med varandra och förskolans pedagoger under 1990-talet. Men 

också om det allmänna synliggörandet av barnens röster i samhället, med en strävan att höja 

barnens samhälleliga och demokratiska status (Dahlberg & Moss 2004, Edwards et al. 2011, 

Dahlberg & Lenz Taguchi 2013, se Lenz Taguchi 2013, s.18). Utifrån dessa idéer har 

maktperspektivet gällande de skiljaktiga maktpositionerna under 1980- och 1990-talet mellan 

barn och vuxna stått i fokus och setts som en av de viktigaste ojämlikheterna att försöka bryta 

i våra svenska Reggio Emiliainspirerade förskolor. I Sverige presenterades Reggio Emilias 

pedagogiska filosofi redan under en utställning på Moderna museet i Stockholm år 1981. En 

utställning med det välkända citatet av Loris Malaguzzi - ”Ett barn har hundra språk men 

berövas nittionio” som namn. Några år senare anordnades den andra utställningen ”Mer om 

hundra språk”, då den första blev en stor framgång (Burman, s.199).    

  

Den pedagogiska dokumentationen som verktyg 

Pedagogikprofessorn Lenz Taguchi menar att det pedagogiska verktyget som Reggio Emilias 

pedagogik format introducerades i Sverige under början av 1990-talet av svenska Reggio 

Emilia Institutet och Gunilla Dahlberg som startade ett projekt angående detta verktyg. Det 

som de lyfte fram i det som kom att kallas Stockholmsprojektet - Pedagogik i en föränderlig 

omvärld år 1993, var hur barns utforskande bland annat kunde fördjupas och synliggöras med 

hjälp av den pedagogiska dokumentationen som verktyg. Detta blev ”det första utvecklings- 
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och forskningsprojektet i Sverige” (Lenz Taguchi 2012, se Lenz Taguchi 2013 s. 16.ff), där 

projektet i sju Stockholmsförskolor pågick under tre år, 1993–1996 enligt 

läromedelsförfattaren och didaktik- samt media undervisaren Christina Wehner-Godée (2000, 

s. 10). Med utgångspunkt från Reggio Emilias kommunala förskolor refererade det svenska 

Reggio Emilia Institutet och Dahlberg till de projekt som hade skapats (i Italien) tillsammans 

med barnen, ” […] där barns utforskande och experimenterande lärprocesser noga 

dokumenterats […]” (Lenz Taguchi 2013, s.17). Stockholmsprojektet har därmed haft en 

betydande roll av utvecklingen och etableringen av de Reggio Emiliainspirerade förskolorna 

som finns här i Sverige idag (Lenz Taguchi 2012).      

 

Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt kommer jag presentera tidigare forskning och granskning av Reggio 

Emilias pedagogik och dess innehållande pedagogiska dokumentation, vilket utgör en del av 

grunden för min studies senare resultat och analys.  

    

Pedagogisk dokumentation 

Även då Reggio Emilias pedagogik har fått ett markant fäste i dagens samhälle i form av 

Reggio Emiliainspirerade förskolor och traditionella förskolor som denna studie utgår ifrån 

samt inslag i förskolans läroplan, finns det en återhållsam mängd av tidigare forskning och 

granskning av pedagogiken att grunda denna studie i. Dock finns det viss forskning som 

undersökt Reggio Emilias pedagogiska (och filosofiska) grundsyn på barns lärande och 

utveckling och barnet som demokratisk samhällsmedborgare, men också dess verktyg 

pedagogisk dokumentation som pedagogiken myntat.  

 

Enligt Lenz Taguchi innebär dokumentationen att på ett retrospektivt sätt, det vill säga en 

tillbakablick av barns görande i de pedagogiska aktiviteterna i förskolan, synliggöra barnens 

utforskande i form av bland annat fotografier och en eventuellt en tillhörande text. Vidare 

menar hon att dokumentationen först blir pedagogisk när den blir reflekterad över med någon 

annan och- eller tillsammans med barnen. På så sätt blir den också det som Lenz Taguchi 

benämner som prospektiv - framåtsyftande, vilket innebär att den syftar till vidareutveckling 

och bidrar som ett verktyg för det fortsatta pedagogiska arbetet (2013, s.13). Dahlberg och 

pedagogen Ingela Elfström har i sin artikel ”Pedagogisk dokumentation i tillblivelse” beskrivit 
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tre exempel som de påvisar att den pedagogiska dokumentationens konsekvenser resulterar till. 

Det första exemplet benämner de som ” […] pedagogisk dokumentation som reflekterande 

praktik och formativ utvärdering” vilket bland annat innebär att pedagogerna ”alltid är 

deltagare och medkonstruktörer av världen när vi observerar och tolkar”. Det andra resulterade 

i ”pedagogisk dokumentation som transformativ kraft”, där konsekvensen ” […] blir att den 

inte enbart fungerar som rekonstruktion av vad som pågått utan den kräver delaktighet och ett 

bejakande av det som produceras här och nu i den aktuella praktiken, i händelsen”. Det tredje 

och sista exemplet benämner de som ”pedagogisk dokumentation som redskap för att utmana 

dominerande diskurser” där de exempelvis menar att verktyget kan bidra till att bryta eller 

förändra rådande maktordningar i verksamheten, så som ” […] normalisering, exkludering och 

social ojämlikhet” (Dahlberg & Elfström 2014, s. 276–282). Detta är något som bland annat 

även Lenz Taguchi problematiserat, där hon menar att den vuxnes maktposition, eller 

maktproduktion som hon benämner det innebär att den vuxne ”alltid anses veta och kunna bäst, 

och där vuxna har frihet att begränsa och styra barns liv och lärande utan att veta något om vad 

barnen redan kan, förstår, uppfattar, upplever och känner ” (2013, s.19–20).  Denna studie har 

i och med sina tre resulterade teman en relevans för min studie då den granskar den pedagogiska 

dokumentationen utifrån dess förhållningsätt i praktiken.  

 

Pedagogerna Anette Emilson och Ingrid Pramling Samuelssons artikel ”Jakten på det 

kompetenta barnet ” har i och med detta också relevans för min studie då även de har granskat 

de konsekvenser som den pedagogiska dokumentationen kan bidra till. Resultaten av deras 

studie och dess videoobservationer av ett till treåriga barn och deras förskollärare visar fyra 

teman som utkristalliserat sig, där även ett fokus på pedagogers och barns kommunikation 

undersöks. Emilson och Pramling Samuelsson skildrar och benämner dessa teman på detta vis:      

 

1) Förskollärare som tysta betraktare – barn som initiativtagare, 2) 

Förskollärare som fokuserar barns prestationer, 3) Förskollärare som gör 

barns handlande till studieobjekt samt 4) Förskollärare som uppmuntrar 

specifika upptäckter. (2012, s. 6–13) 

 

Även pedagogen Sara Folkmans avhandling ”Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat 

lyssnande i förskolan ”har en betydande roll för denna studie, där hon granskat lyssnandets roll 

i det pedagogiska dokumentationsarbetet med hjälp av barn- och pedagogintervjuer i Reggio 

Emiliainspirerade förskolor. Resultaten i hennes studie visar exempelvis att lyssnandet ” […] 
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leder in barnens kunskapande i givna ramar och omdirigerar deras eget meningsskapande i 

riktning mot vad man som barn bör och inte bör skapa mening kring” (2017, s. 6) en viktig 

aspekt att ta i beaktande gällande den pedagogiska dokumentationen som min studie behandlar.       

 

Ett reflekterande förhållningssätt  

Utifrån Reggio Emilias pedagogiska grundsyn på barns lärande och utveckling och barnet som 

demokratisk samhällsmedborgare, menar Burman att en av pedagogens främsta uppgift är att 

synliggöra barnens lärande för barnet genom att dokumentera dess lärprocesser succesivt och 

systematiskt. För att möjliggöra detta arbete skapades den pedagogiska dokumentationen som 

ett verktyg (2014, s.198), ett verktyg som även Gunilla Dahlberg och den brittiske professorn 

Peter Moss samt den kanadensiske professorn Alan Pence tar upp. De menar att detta syftar till 

meningsskapande i sin artikel ”Getting Beyond the Problem with Quality” (2000, s. 111), något 

som det svenska Reggio Emilia Institutet även menar möjliggör för en systematisk och 

kontinuerlig ”utveckling av det pedagogiska arbetet”. Detta genom att de ständiga 

observationerna, dokumentationerna, reflektionerna och tolkningarna av barnen bidrar till en 

ökad förståelse för barnen (2015). Docenten inom barn- och ungdomsvetenskap Ingrid Engdahl 

och pedagogen Eva Ärlemalm-Hagsér menar att den pedagogiska dokumentationen i och med 

detta innebär ” […] ett reflekterande förhållningssätt, där förskolepersonalens reflektioner 

kring barns tankar, handlande och lärandeprocesser är i fokus” (2015, s.233). I och med detta 

menar dock den finska docenten Marjatta Kalliala inom tidig barndomsutbildning och 

Pramling Samuelsson att den pedagogiska dokumentationen även bidrar till en normativ 

bedömning och utvärdering av verksamheten.  

  

In the Reggio Emilia context, for example, pedagogical documentation is seen 

as a multipurpose tool which makes pedagogical work visible, including 

children’s learning processes and the professional development of the teacher. 

In addition, it is seen as a method for assessment and evaluation, which seems 

to offer an alternative to rating scales and other normative tools for 

assessment. (2014, s. 116) 

 

Den normativa bedömningen och utvärderingen är även något som Emilson samt Pramling 

Samuelsson delvis talar om i sin forskningsartikel. Där framgår det av undersökningen att det 

bland annat är barnens prestationer som vanligtvis hamnar i fokus i de pedagogiska 

dokumentationerna. På så sätt menar de att det kan bidra till att barnen försöker leva upp till 
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pedagogers förväntningar (2012, s.13) på både gott och ont. Vidare menar Pramling 

Samuelsson och pedagogen Sonja Sheridan sammanfattningsvis i sin forskning ”Delaktighet 

som värdering och pedagogik” att:  

 

Vuxna strävar efter att fånga barns perspektiv genom intervjuer, 

videoinspelningar och dokumentation av barns alster. Barns delaktighet blir 

dock sällan en pedagogisk fråga, då kunskap och »verktyg» saknas för att 

analysera och tillämpa kunskapen från dokumentationen och därigenom barns 

möjlighet att påverka genom delaktighet. (2003, s.70–71)   

 

Pedagogen Gunilla Halldén vid Tema Barn på Linköpings universitet menar att barns 

perspektiv innebär att barnen själva uttrycker sina tankar, känslor och behov, eller lämnar ”sitt 

bidrag” som hon uttrycker sig i in avhandling ”Barnperspektiv som ideologiskt eller 

metodologiskt begrepp” (2003, s.14). Detta är något som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér även 

talar om och menar att förståelsen för barns perspektiv är en förutsättning för pedagogers arbete 

i förskolan (2015, s.114–115), något som även pedagogen Eva Johansson uttrycker i sin studie 

”Att närma sig barns perspektiv - Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv” 

(2003, s.46–50). Detta skildrar även Pramling Samuelsson och Sheridan i sin artikel 

”Delaktighet som värdering och pedagogik” där de påvisar förutsättningarna för ett närmande 

av barns perspektiv (2003, s.71). 

 

I och med den forskningen som presenterats här kan jag se att mitt bidrag om pedagogers 

arbetssätt med den pedagogiska dokumentationen tillsammans med de yngsta barnen i åldrarna 

1–3 år, i relation till läroplanens strävansmål och intentioner som relevant att göra min studie 

om. Detta på grund av att det saknas vidare forskning inom just detta område.   

 

Teoretiska utgångspunkter 

I nedanstående avsnitt redogör jag för det teoretiska perspektivet och dess betydande begrepp 

som jag utgår ifrån och analyserar denna studie med, men även teoriernas och begreppens 

relevans för studien. Utifrån mitt problemområde har jag använt mig av det fenomenologiska 

perspektivet som den tyske filosofen Edmund Husserl (1859–1938) främst grundat. Det redan 

introducerade begreppet pedagogisk dokumentation och de teoretiska begreppen som tas upp i 

denna del så som fenomenologi, makt, delaktighet och inflytande, barns perspektiv, 
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barnperspektiv, barnsyn och det kompetenta barnet har relevans för min studies senare resultat 

och analys, då dessa begrepp problematiseras i relation till och relateras till den pedagogiska 

dokumentationen. 

 

Fenomenologi  

Den norska vetenskapsfilosofen vid Dikonhjemmets högskola i Oslo Magdalene Thomassen 

refererar till Husserls teori och betonar att uppmärksamheten i denna teori riktas ”mot världen 

så som den konkret upplevs och erfars ur ett subjekts perspektiv […]. Det vi här försöker förstå 

är den upplevda erfarenhetsvärlden” (2007, s. 91), subjektets livsvärld. Detta innebär ”världen 

så som den framstår för oss i vår praktiska hantering av tingen, i våra dagliga och 

mellanmänskliga aktiviteter” (Thomassen 2007, s.93), det vill säga det som framträder ur olika 

individuella eller gemensamma perspektiv utifrån och i dess erfarenheter. Det som i och med 

detta skildrar det fenomenologiska perspektivet är dess centrala begrepp, nämligen individens 

uppfattning av ett specifikt fenomen. Perspektivet innebär därav ett intresse för individers 

individuella uppfattningar, tolkningar och reflektioner om diverse fenomen där det innebär ett 

försök i att närma sig ett annat eller någon annans perspektiv. Livsvärlden beskrivs därav som 

både som ”en horisont för gemensamma erfarenheter, uppfattningar och förståelsemönster”, 

men också som en förståelse för olika ting utifrån olika perspektiv (Thomassen 2007, s.91–94). 

Här kommer exempelvis mitt intresse för hur informanterna bland annat uppfattar och tolkar 

begreppet pedagogiska dokumentation samt arbetssättet angående den.  

 

Makt  

Johansson konstaterar att makt existerar i alla sammanhang, där hon menar att underordnade- 

och överordnade positioner och roller alltid förekommer. Maktfrågan som hon uttrycker det, 

bör därför accepteras men inte nyttjas för att företräda och överordna den andres perspektiv 

(2003, s. 46–50). Detta kan kopplas samman med begreppet maktpositioner då det bland annat 

sammanfattar Johanssons tankar om maktens innehållande och skiljaktiga positioner.  

 

En vidare koppling till maktpositionsbegreppet kan göras med Engdahls och Ärlemalm-

Hagsérs tankar, där de menar i och med sina analyser från förskolans verksamhet, att de äldsta 

barnen i lekarna hade tolkningsföreträde. Ett tolkningsföreträde som man i detta sammanhang 

kan förstås som ett utnyttjande av ett överordnande av någon annans perspektiv, vilket kan 

förekomma i en vuxen-barn relation. Dock förklarar de detta i en barn-barn relation då de äldsta 
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barnen bland annat bestämde vem eller vilka som fick vara med och hur leken skulle fortskrida 

(2015, s. 126–127). Detta är även något som bland annat Lenz Taguchi problematiserat och 

som tidigare nämnts, där hon menar att de vuxna alltid kan och vet bäst och kan utifrån sin 

maktposition som vuxen därmed både ”begränsa och styra barns liv” (2013, s. 19–20), något 

som även kan kopplas samman med det tolkningsföreträde vuxna besitter i och med sin 

maktposition.  

 

En viktig aspekt att ha i åtanke i denna studie angående pedagogers arbete med den 

pedagogiska dokumentationen är därför makt och dess innehållande begrepp som används i 

denna studie, maktpositioner och tolkningsföreträde. Dessa två begrepp kan utifrån ett 

maktperspektiv därmed inte utesluta varandra, då maktpositioner och tolkningsföreträdet kan 

ses som sammankopplat oavsett sammanhang och kontext. Detta i och med att den vuxnes 

maktposition och roll är ständigt överordnad barnens underordnade position och roll, i en barn 

- vuxen kontext.   

 

Delaktighet och inflytande  

Då min utgångspunkt i denna studie utgår från pedagogers arbete med pedagogisk 

dokumentation utifrån läroplanens strävansmål, bör läroplanen först förstås som en samhällelig 

maktfaktor då den utgör förskolans norm. Detta i och med att normen kan förstås som 

förskolans mall som enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér påvisar det barn som skall formas 

(2015, s. 42). I och med detta bör därför även dess betoning på barns delaktighet och inflytande 

problematiseras, då dessa begrepp utgör min utgångspunkt i texten som helhet. Innebörden av 

delaktighet och inflytande kan förstås utifrån Engdahls och Ärlemalm-Hagsérs relatering till 

förskolans styrdokument och FN:s barnkonvention och därmed barns rättigheter. Barns 

delaktighet och inflytande är i och med dessa dokument en demokratisk rättighet och men 

också en förutsättning för det pedagogiska arbetet, där barn bland annat har rätten att få vara 

med i olika beslutsprocesser som rör de själva. Detta innefattar också barns rätt att få inflytande 

och på så sätt en påverkan av sitt eget lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2011, se Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 114–115). Delaktighet och inflytande innebär alltså inte att 

barnen endast ska få igenom sina viljor, utan att de också ska få vara med och påverka 

verksamheten utifrån sina tankar, idéer och behov och vara en del i ett sammanhang där dessa 

åsikter möts (Johannesen & Sandvik 2009, se Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 114–115).        
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Barns perspektiv, barnperspektiv, barnsyn och det kompetenta barnet  

För att kunna göra barn delaktiga och ge de inflytande över verksamheten och sitt eget lärande 

behöver pedagoger försöka närma sig barns perspektiv, det vill säga ett försök att förstå det 

barnet själv upplever och hur det tolkar sin omvärld. Detta innebär att som pedagog lyssna på 

barnen och respektera deras tankar och åsikter, att ta deras perspektiv på allvar samt skapa 

förutsättningar och sammanhang för barns delaktighet och inflytande i förskolan (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide 2011, se Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 114–115). 

Barnperspektivet å andra sidan menar Halldén innebär ett syfte att se till barnets bästa och att 

ta tillvara på barns villkor. Hon menar vidare att dessa begrepp måste skiljas utifrån vem som 

uttrycker perspektivet, det vill säga om det är barnen själva som uttrycker sina tankar och 

åsikter innebär detta barns perspektiv, eller om det är någon som företräder de vilket då innebär 

ett barnperspektiv (2003, s.14). Detta är även något pedagogen Ebba Hildén skildrar och menar 

att dessa två begrepp skiljer sig åt, men att barnperspektivet och barns perspektiv i ett visst 

avseende närmar sig varandra (2016, s.21–33). Johansson menar även i sin forskning att 

maktfrågor har en betydelse gällande:  

 

[…] närmandet respektive distanseringen till barns perspektiv. På samma sätt 

kan det pedagogiska uppdraget, som syftar till att åstadkomma ett visst 

lärande, också vara av betydelse för pedagogers intentioner i detta avseende. 

(2003, s. 46)    

 

I och med Johanssons tankar om maktperspektivet i relation till barns perspektiv kan detta 

problematiseras utifrån hennes fortsatta tanke om att olika barnsyner antingen främjar eller 

hämmar närmandet och synliggörandet av barns perspektiv. Visar pedagogen på en barnsyn 

där exempelvis ”vuxna vet bättre”, menar Johansson att barns perspektiv hämmas och inte 

tillvaratas då pedagogens barnperspektiv står i fokus och går före barnens tankar och åsikter, 

då de vuxna anser sig har rätt. Visar pedagogen å andra sidan på en barnsyn där ”barn är 

medmänniskor” som hon benämner det, främjas barns perspektiv då pedagogen istället tar 

tillvara på och följer barns tankar, idéer och intentioner (2003, s. 46–50). De begrepp och 

barnsyner som tagits upp under denna del har i och med dess innebörder och kopplingar till 

makt, relevans för huruvida analysen tar sig i uttryck. Barnsynen där ”barn är medmänniskor” 

kan i detta avseende kopplas samman med synen om det kompetenta barnet, inom Reggio 

Emilias pedagogik, som Burman menar ”hela tiden försöker att växa och utvecklas, för det har 

kraft inom sig” (2014, s.198), där närmandet av barns perspektiv utgör grunden i detta begrepp 
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och den barnsyn som detta innebär. Det kompetenta och viktiga barnet kan förstås som det 

kunniga, självständiga och självgående barnet. Pedagogens roll innebär i och med denna syn, 

ett medforskande arbetssätt och förhållningssätt. En motsats till barnsynen där ”vuxna vet 

bäst”. Det medforskande arbetssättet är även något som Lenz Taguchi talar om i relation till 

det kompetenta barnet och den pedagogiska dokumentationen, där hon menar att det innebär 

ett kommunikativt förhållningssätt. I och med dessa idéer skildrar hon konsekvenserna av 

vanliga dokumentationer respektive pedagogiska dokumentationer utifrån vilket sätt som 

innefattar och kan kopplas till ett ”barn är medmänniskor” perspektiv och som bidrar till en 

vidareutveckling för barnen och verksamheten eller ej (2013, s.13).       

 

Metod 

I detta avsnitt redogör jag för studiens process som har sin utgångspunkt från kommunala 

traditionella förskoleverksamheter och informanters erfarenheter av arbetssätt med pedagogisk 

dokumentation tillsammans med de yngsta barnen.     

 

Urval  

Utifrån mitt intresse och syfte med denna studie var mitt fokus gällande urvalet att endast 

kontakta pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med de yngsta barnen, oavsett exempelvis 

pedagogernas kön, ålder eller yrkestillhörighet så som barnskötare eller förskollärare. Genom 

att jag mailade ut informations- och samtyckesbrev (se bilaga 1) till potentiella informanter 

inför studien fick de tillfrågade en möjlighet att läsa igenom studieområdet, syftet och hur 

intervjuerna skulle gå till. De utfrågade informanterna som tackade ja till att delta i studien var 

två förskollärare och två barnskötare, alla med en grundutbildning som barnskötare.  

 

Presentation av informanterna  

• Informanten ”Lena” är barnskötare och har lång erfarenhet av det pedagogiska arbetet 

inom förskolans värld, närmare bestämt 17 år.  

• ”Malin”, är barnskötare och har åtta års erfarenhet av yrket.  

• ”Anna”, är idag förskollärare sedan sex år tillbaka, men har nio års erfarenhet av det 

pedagogiska arbetet i förskolan, då hon tidigare arbetat som barnskötare.  

• ”Tanja” arbetar som nyexaminerad förskollärare och har en arbetserfarenhet av 

förskolans värld sedan 16 år tillbaka, med en bakgrund som barnskötare.     
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Intervjuer  

Under intervjuerna valde jag tillsammans med mina informanter att genomföra dessa på deras 

arbetsplatser i avskilda rum för att kunna sitta ostört under intervjutillfällena. Genom att jag 

även valde att ljudinspela dessa tillfällen bidrog detta till att jag som studieutövare kunde vara 

närvarande i stunden och bidra till att intervjun liknades vid ett samtal och kunde använda mina 

intervjufrågor som stöd i samtalen. Då jag använde mig intervjuer för insamling av data med 

innehållande frågor av en låg strukturerad och standardiserad grad (öppna frågor) (se bilaga 2), 

har detta bidragit till att de intervjuade informanterna, getts ett större utrymme att framföra sina 

egna perspektiv, åsikter och tankar kring området (Patel & Davidson 2011, s.76). Detta har på 

så sätt bidragit till en validitet (giltighet) då intervjufrågornas öppna svar har belyst mitt område 

för studien. Det har även bidragit till en fördjupad analys genom att relevanta delar av 

underlaget från informanterna har transkriberats och reflekterats över, för att få en djupare 

förståelse och inblick i de metoder och tillvägagångssätt de använder sig av. Svaren från de 

transkriberade intervjuerna utgör därmed datainsamlingen för denna studie och bidrar på så sätt 

till en kvalitativ studie. Att arbeta med materialet utifrån ett kvalitativt arbetssätt har varit en 

nödvändighet i denna studie för att skapa en större förståelse, genom att analysera och relatera 

till läroplanens strävansmål, Reggio Emilias pedagogiska filosofi samt den fenomenologiska 

teorin bland annat. Strävan efter validitet och reliabilitet (tillförlitlighet) har på så sätt innefattat 

hela forskningsprocessen, inte enbart vid insamlingen av datamaterialet. Om underlaget av 

intervjufrågor istället bestått av antingen hög eller låg strukturerad och standardiserad grad, 

skulle detta kunna bidra till att denna empiriska studie getts för lite reliabilitet och validitet.    

 

Analysens bearbetning  

Analysen av empirin har bearbetats abduktivt, det vill säga att utgångspunkten från teorier 

kring pedagogisk dokumentation grundas i empirin, det som Thomassen (2007, s.44) menar är 

observationer från verkligheten. Vidare menar Patel & Davidson att abduktionen innebär en 

kombination av både induktion och deduktion (2011, s.24), det vill säga att man ”varvar” 

empiri och teori för att försöka förstå ett problem. Genom att jag använt denna abduktiva 

process anser jag att studien och analysen av den i sin helhet angående syftet om hur pedagoger 

i förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation tillsammans med de yngsta barnen, 

resulterat i en djupare förståelse.   
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Etiska överväganden  

För att bedriva en studie som ” […] innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas 

och metoder förbättras” (Vetenskapsrådet, 2002, s.5), finns det så kallade forskningskravet. 

Detta innebär att den forskning som bedrivs skall behandla väsentliga frågor som kan bidra till 

en utveckling för individer och samhället som helhet, vilket jag anser att denna studie gör. 

Detta i och med att den nationella och internationella forskningen som finns idag mer eller 

mindre riktar sig mot pedagoger som arbetar med pedagogisk dokumentation tillsammans med 

äldre barn.  

 

Under forskningsprocessens gång har därmed individskyddskravet gällande de etiska 

övervägandena och forskningsetiska principerna varit en självklar utgångspunkt. Detta krav 

innehåller fyra huvudkrav som är upprättade av den statliga myndigheten Vetenskapsrådet 

(2002). Det första kravet som är informationskravet, innebär att jag som forskningsutövare 

skall informera de berörda informanterna om vilket syfte jag har med undersökningen, det vill 

säga vad mitt intresse för undersökningen är. För att försäkra mig om informanternas samtycke 

under processen lämnade jag ut ett informationsbrev till de informanter jag önskade ett 

deltagande av. I brevet beskrevs syftet med undersökningen samt de olika etiska principerna 

men även varför jag var intresserad av just den personens kunskaper och medverkan.  

 

Det andra kravet är därmed samtyckeskravet, där jag som forskningsutövare först och främst 

behövde ett samtycke från informanterna där de godkänt att delta i undersökningen eller ej, 

samt att de delgetts information att de när som helst under processens gång hade rätt att lämna 

undersökningen även om de först godkänt och valt att påbörja den. Det datamaterial som den 

lämnade informanten tidigare gett, skulle därmed gå förlorad. Genom att skapa förtroende och 

god dialog med informanten kunde även detta bidra till en försäkran av samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som myndigheten Vetenskapsrådet talar om. Detta 

innebär att sekretessen av informanternas personliga uppgifter inte fått identifieras samt lämnas 

till utomstående. Något som även det fjärde kravet, nyttjandekravet, påvisar då detta krav 

innebär att informanternas uppgifter endast får användas i syfte för undersökningen och 

därefter raderas (2002). Genom att jag har använt mig av ljudinspelningar av pedagogers 

uppfattningar och tankar som insamling av datamaterial i min studie, var det därför en 

nödvändighet för informanterna att ta del av de forskningsetiska kraven, det vill säga dessa fyra 
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huvudkrav som jag nämnt ovanstående utifrån Vetenskapsrådet (2002). Detta i och med att jag 

som forskningsutövare var i behov av att följa dessa krav under hela processens gång, det vill 

säga från arbetets början till slut för att dels följa individskyddskravet men även 

forskningskravet. Utifrån detta har datamaterialet under studiens gång hanterats varsamt för att 

behålla informanternas anonymitet och även raderats efter studiens publicering på 

publikationsdatabasen DiVA. 

 

Metoddiskussion  

Under studiens process har jag stött på svårigheter gällande ett fåtal informanter som till en 

början sagt ja till att delta, för att innan bokat intervjutillfälle tackat nej på grund av tidsbrist 

eller sjukdom. Detta har lett till att min grundtanke på att endast ha informanter från en och 

samma kommunala och traditionella förskola inte fungerat vilket resulterat i att alla 

informanter i studien arbetar på olika förskolor. Dock kan jag i efterhand anse att detta inneburit 

en ökad reliabilitet (tillförlitlighet) för denna studie, då informanternas erfarenheter och 

perspektiv speglar arbetssätt från olika förskolor till viss del. Det bör även noteras att 

informanternas perspektiv och kunskaper inte innefattar alla förskolors arbetssätt och 

perspektiv, utan endast deras individuella erfarenheter av arbetssätten.  

 

Det som även har varit problematiskt under processens gång är hur mina personliga 

erfarenheter av den pedagogiska dokumentationen bidragit till en svårighet gällande att ställa 

rätt följdfrågor under intervjutillfällena. Detta bidrog senare under processen till ett behov av 

en tilläggande intervju med en av informanterna. I och med att jag själv har en yrkespraxis 

inom området i ett visst avseende kunde jag relatera till en viss del av det som framkommit 

både explicit och implicit i deras svar, vilket både utgjorde en nackdel och en fördel för 

processens gång. Bortsett från detta har studien varit otroligt lärorik och bidragit till ett ökat 

personligt perspektiv inom området och min ”ryggsäck” har fyllts på!         

 

Resultat och analys  

I detta avsnitt kommer jag presentera analysen och dess resultat som är disponerad efter de 

teman som utkristalliserat sig. Underrubrikerna som denna del därmed belyser och som 

uppkommit utifrån det bearbetade materialet skildrar dessa teman; informanternas perspektiv 

på pedagogisk dokumentation, hur bidrar pedagogerna till barns delaktighet? Pedagogers 
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tolkningsföreträde och vilket barn eftersträvas? För att följa de etiska principerna, så som 

exempelvis individskyddskravet, har jag valt att anonymisera informanterna och istället valt 

fiktiva namn.  

 

Informanternas perspektiv på pedagogisk dokumentation  

Resultatet från datamaterialet av intervjuerna visar att informanternas perspektiv och 

erfarenheter gällande den pedagogiska dokumentationen skiljer sig åt, då det generellt har 

framkommit att informanterna har olika kunskaper inom detta område. Lena säger exempelvis 

att:   

 

Det är dokumentation, med barnens innehåll eller vad man ska säga. (Paus) 

det som man kan jobba vidare med sen, barnens intresse, vad de säger och 

gör, tycker och tänker. Det ska synas, så det inte bara blir en dokumentation, 

”det här är vad vi har gjort”. (Lena, 2017-10-10)  

 

Utifrån det som Thomassen beskriver som det fenomenologiska perspektivet, där ett närmande 

av förståelse av andras perspektiv ligger i fokus (2007, s. 91–94), kan man tolka det som att 

pedagogen Lena talar om den pedagogiska dokumentationen till en stor del, då hon verkar anse 

att barnens lärprocesser skall dokumenteras och därefter inte enbart syfta till att vara ett 

väggcollage av bilder och text. Detta kan kopplas samman med Lenz Taguchis begrepp 

prospektiv, det begrepp som hon påvisar att den pedagogiska dokumentationen syftar till, 

nämligen ett framåtsyftande när den blir reflekterad över med andra (2013, s.13). Något som 

framkom implicit under intervjun med Lena var just reflektionen, det som bland annat Reggio 

Emilia Institutet menar möjliggör för utvecklingen ”av det pedagogiska arbetet”, det vill säga 

reflekterandet om barnens lärprocesser (2015). Hon verkar även anse under intervjuns gång att 

den pedagogiska (prospektiva) dokumentationen syftar till att ”synliggöra för föräldrarna och 

sedan även lyfta barnet då de får se vad de har gjort och för att vi ska se och se hur vi ska gå 

vidare” (Lena, 2017-10-10). Här ger Lena ett utvidgat perspektiv utifrån hennes erfarenhet av 

begreppet, där hon även verkar mena att den pedagogiska dokumentationen förutom 

synliggörandet av barnens lärprocesser och ge föräldrarna en möjlighet till inblick i den 

pedagogiska verksamheten, dessutom syftar till att uppmuntra och stärka barnens egenvärde i 

form av självkänsla och självförtroende. I och med detta inkluderas även läroplanens 

strävansmål i den pedagogiska dokumentationen då detta bidrar till att bland annat ge ”barnen 
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stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer” 

(Skolverket 2016, s. 7).   

 

För mig så innebär det att man dokumenterar vad barnen gör och vad barnen 

säger. Att du har med ett anteckningsblock och skriver ner och sätter upp på 

väggen eller så. Att se var barnen har kommit någonstans, att man synliggör 

deras utveckling. (Malin, 2017-10-19) 

 

Malin verkar istället tolka begreppet pedagogisk dokumentation som retrospektiv, det begrepp 

som Lenz Taguchi benämner (2013, s.13). Det vill säga enbart som en dokumentation i form 

av ett synliggörande av verksamheten och barnets utveckling. Annas perspektiv här nedan 

synliggör å andra sidan den motsatta tolkningen av begreppet, det vill säga utifrån det 

prospektiva syftet.          

 
Då tänker jag att man har tid att reflektera kring dokumentation med någon 

annan, alltså arbetslaget till exempel eller någon annan i huset. Att man 

reflekterar kring dokumentationen, försöker koppla till och se ur fler 

perspektiv, använda olika teorier och så där. Att man försöker gå på djupet. 

(Anna, 2017-10-14)   

 

Här kan man se att Anna verkar tolka in begreppet pedagogisk dokumentation på ett liknande 

sätt som Lena men poängterar och understryker istället vikten av det reflekterande arbetssättet 

under hela intervjun. Anna verkar mena vidare att betydelsen av reflektion pedagoger emellan 

är av största vikt för att kunna utforma och utveckla det pedagogiska arbetet med barnen, det 

vill säga att se barnens lärprocesser med hjälp av olika kollegors- och teoretiska perspektiv. 

Detta för att fånga upp barnen och så att vidareutveckling ska kunna ske, något som även Lenz 

Taguchi påvisar och understryker vikten av (2013, s.13). Detta är även något Tanja verkar 

poängtera och menar att: 

 

Pedagogisk dokumentation är när man går tillbaka med en bilddokumentation 

eller en fråga till barnen som återkopplar det man har hållit på med under till 

exempel en aktivitet. Syftet är att få de att tänka till och väcka deras 

nyfikenhet ytterligare. Det handlar om att jag ska lyssna in och observera 

barnen för att kunna ta reda på vad de är intresserade av för att kunna locka 

de vidare i deras utforskande. (Tanja, 2017-10-24)  
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Utifrån dessa citat visar pedagogernas perspektiv att tolkningarna av begreppet delvis skiljer 

sig från varandra, dock synliggörs att de alla har samma utgångspunkt i form av kunskapen 

gällande den retrospektiva dokumentationen i verksamheten där de alla har en förförståelse 

utifrån sina livsvärldar. Majoriteten av pedagogerna verkar tolka in begreppet pedagogisk 

dokumentation utifrån Lenz Taguchis begrepp prospektiv, nämligen som ett verktyg för 

synliggörandet av den pedagogiska verksamheten och barnens lärprocesser som syftar till en 

utveckling av det fortsatta arbetet med barngruppen (2013, s.13), det pedagogiska 

utvecklingsarbetet som Dahlberg, Moss och Pence även talar om (2000, s. 111). Vidare menar 

Anna att de inte arbetar med pedagogisk dokumentation i nuläget och när jag ställer mig 

frågande till detta svarar hon så här:  

 

Vi har försökt föra in det och det är tydligen något som många lyft upp i hela 

enheten men jag tror att det inte finns tillräckligt med kunskap. Jag tror att 

många tänker att pedagogisk dokumentation är detsamma som vanlig 

dokumentation och sen så skyller man mycket på tiden, att det inte finns tid 

för det. Fast om man värderar om den så kan man nog få tid för det. Jag tycker 

att det är jätteviktigt med pedagogisk dokumentation, för att se vad som 

händer och för att alla ska vara på samma plan. (Anna, 2017-10-14)   

 

Lenz Taguchi menar att den pedagogiska dokumentationen ”är ett förhållningssätt och en 

kommunikation” (2013, s.13), något som kan kopplas samman med det som Anna nämner 

ovan, nämligen de skillnader av kunskap gällande begreppet som hon erfarit under sina år i 

förskolan och den svårighet som pedagoger ofta talar om, nämligen bristen på tid. Finns inte 

kunskaperna som krävs för detta arbetssätt går det därför inte heller som pedagog att utöva ett 

prospektivt och reflekterande förhållningssätt och denna form av kommunikation som Lenz 

Taguchi och det svenska Reggio Emilia Institutet talar om.   

 

Utifrån både Lena, Tanja och Annas intervjuer kan man där av se hur de har tolkat in begreppet 

pedagogisk dokumentation utifrån det som bland annat Lenz Taguchi (2012 och 2013), Burman 

(2014), det svenska Reggio Emilia Institutet (2015) samt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2015, s. 233) poängterat. Det vill säga vikten av ett reflekterande förhållningssätt och 

arbetssätt, som kan relateras till ett av Dahlberg och Elfströms exempel där den pedagogiska 

dokumentationen bidrar till en ” […] reflekterande praktik och formativ utvärdering” (2014, s. 

278–282), något som Malin däremot inte lyfte upp under intervjun. Dock kan man utifrån detta 
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se det som att pedagogerna i grunden är eniga om att främja och synliggöra dagens norm av 

”det kompetenta barnet”, det vill säga det kompetenta barnet som ses som kunnig, utåtriktad, 

självständig och verbal. Det barn som enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér skall formas 

utifrån läroplanens intentioner (2015, s. 42). Detta är något som utkristalliserar sig även om 

tolkningarna av arbetet med den pedagogiska dokumentationen sammanfattningsvis kan ses 

som tudelad. Dock finns en risk att synliggörandet och främjandet av det kompetenta barnet 

som norm kan relateras till den prestation som Emilson och Pramling Samuelsson skildrar i sin 

avhandling, där resultatet visar pedagogernas fokus av ett synliggörande av barnens 

prestationer i dokumentationerna (2012, s. 6–13). I detta avseende utgör även Kalliala och 

Pramling Samuelssons tanke om den normativa bedömningen och utvärderingen av 

verksamheten och barns lärprocesser i och med detta också en risk (2014, s. 116). En risk som 

också kan bidra till en avvikelse av normen av de barn som är introverta, tysta och blyga 

exempelvis. Tanken om det kompetenta barnet kan i och med detta leda till konsekvenser där 

inte alla barn ges samma möjligheter till delaktighet och inflytande, något som kan relateras 

till Folkmans avhandling där pedagogers lyssnande antingen kan främja eller hämma barns 

möjligheter att uttrycka sina tankar och idéer (2017, s. 6).     

  

Hur bidrar pedagogerna till barns delaktighet?   

Utifrån informanternas perspektiv var jag i och med ovanstående konsekvensreflektion 

intresserad över vilka situationer som dokumenteras och används pedagogiskt samt hur barnen 

i ett till treårsåldern ges möjlighet till inflytande och påverkan i den pedagogiska 

dokumentationen. Vilka metoder och verktyg pedagogerna använder sig av för att nå 

strävansmålen gällande detta i läroplanen? Utifrån dessa frågeställningar svarade pedagogen 

Lena så här:   

 

Det är oftast när vi har gjort något, varit ute på skogsutflykt, eller när vi har 

målat eller när vi har sommartema, (paus) hela tiden. När vi har miniröris, 

utelek, när det är någon aktivitet. Man har ju oftast kameran med sig. Det är 

ju inte så att man bestämmer innan att ”nu ska jag göra en dokumentation”. 

Men det är ju när vi har tema, då är det ju planerat mer. Antingen så tar man 

ju foto om man är i skogen till exempel och så skriver man ut det och skriver 

ner det barnen säger om fotot när man kommer tillbaka. Eller så kan man göra 

en mind-map själva eller med barnen. Så har vi ju datorerna och paddan. 

(Lena, 2017-10-10)  
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Lena talar här ovan om att dokumenterandet som oftast sker i de planerade pedagogiska 

aktiviteterna i förskolan, där barnens utforskande, lärprocesser och utveckling står i fokus.  

Samtidigt verkar hon mena att de inte bestämmer när dokumenterandet skall ske, det vill säga 

exempelvis fotograferingen av barnens göranden, utan att kameran oftast finns tillgänglig så 

att även barnens ”här och nu situationer” och utforskande kan tas tillvara. Svaret blir här 

därmed lite tvetydigt och jag får ett intryck av att det är en kvalitetssäkring av den pedagogiska 

verksamheten som står i fokus. Återkommande i Lenas svar i denna frågeställning är dock den 

underförstådda interaktiva, gemensamma reflektionen med barnen där barnen både ges 

möjlighet till inflytande och påverkan till den pedagogiska dokumentationen som bidrar till det 

prospektiva syftet som Lenz Taguchi påvisar (2013, s.13). Malin förklarar istället arbetet på 

detta vis:    

 

I olika aktiviteter, då skriver man ut bilder och skriver ut texter från 

läroplanen. Du får lyssna på barnen, vara närvarande och aldrig skriva något 

som de inte säger eller gör. (Paus) Vissa barn kan ju uttrycka sig, rita och visa 

och så. Man kan ju visa filmer av barnen för barnen själva till exempel. 

(Malin, 2017-10-19)   

  

Här verkar Malin återigen enbart syfta till den retrospektiva dokumentationen, dock nämner 

hon även här läroplanens synliggörande i dokumentationerna som kan tolkas som en viss 

kvalitetssäkring för pedagogerna men också som ett synliggörande och tydliggörande för 

föräldrarna. Hon poängterar även vikten av att vara en närvarande pedagog för att kunna 

synliggöra barnens perspektiv genom att lyssna in och skriva ner barnens tankar och idéer 

exempelvis. Vidare verkar Malin även mena att man kan göra barnen delaktiga av 

dokumentationerna genom att bland annat visa filmmaterial på barnen för de själva, men vad 

syftet med detta kan vara fick jag inget svar på. Möjligtvis är detta sätt tillräckligt för att 

möjliggöra barnens delaktighet och inflytande utifrån läroplanens strävansmål i relation till 

dokumentationen, i och med att Malin påvisar att det är barnens perspektiv det vill säga deras 

tankar och idéer som synliggörs och relateras till läroplanens strävansmål och riktlinjer. Dock 

är detta enligt bland annat Lenz Taguchi (2013, s.13) och svenska Reggio Emilia Institutet 

(2015) inte tillräckligt gällande syftet med den pedagogiska dokumentationen, då de menar att 

det krävs mer än en retrospektiv dokumentation för att få den att bli prospektiv, det vill säga 

ett reflekterande över dokumentationerna för att arbetet skall kunna bli framåtsyftande. En 

reflektion som Malin inte nämnt som en del av det pedagogiska arbetet under intervjuns gång, 
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vare sig kollegial reflektion eller reflektion i barngrupp. Anna å andra sidan beskriver sina 

erfarenheter av den pedagogiska dokumentationen utifrån ett projektinriktat arbetssätt där 

barnens lärprocesser stod i fokus för att fördjupas. Detta gjordes enligt henne bland annat i 

kontinuerliga kollegiala reflektionsträffar för att även fördjupa pedagogers kunskaper om barns 

upptäckanden och lärprocesser, att se dokumentationerna ur fler perspektiv. Detta projekt- och 

reflekterande arbetssätt har sin grund i Reggio Emilias pedagogik (svenska Reggio Emilia 

Institutet 2015). Anna skildrar arbetet så här: 

 

När jag jobbade på en annan förskola så jobbade vi jättemycket med 

pedagogisk dokumentation. Med nåt som heter projektbok som man jobbade 

med under två terminer. Då jobbade vi jättemycket med pedagogisk 

dokumentation och det var väl då som jag fick mer förståelse för vad det är. 

Men det också den enda gången, sen på alla andra förskolor så har jag väl 

aldrig riktigt jobbat med det. Nu har det mest varit mycket bilder för 

föräldrarna, det här har vi gjort. Inga djupare diskussioner kring barnens 

lärande eller vad de gör, eller ja diskussioner överlag. (Anna, 2017-10-14)   

 

Här ger Anna återigen ett intryck av att hon anser att det saknas tillräckligt med kunskap för 

att arbeta med pedagogiska dokumentation och att de därmed vanligtvis blir retrospektiva, det 

vill säga dokumentationer som enligt Lenz Taguchi inte leder verksamheten eller barnens 

utforskande framåt (2013, s.13). Tanja å andra sidan beskriver sitt arbete så här:  

 

Jag använder mig mycket av bilder när det gäller de yngsta barnen. 

Förtydligar orden för barnen, då blir det mer konkret. Efter en aktivitet, nästan 

direkt efter för att det ska barnen ska komma ihåg vad vi har jobbat med. Så 

att de inte glömmer och kan koppla ihop med nya begrepp eller så. 

Matsituationen är ett bra tillfälle, då man har några barn bara. Man har tid att 

prata med de och återupprepa orden och vad man gjorde i aktiviteten. En 

dokumentationsvägg för spontana så kallade samtal är också bra, med bilder 

då. (Tanja, 2017-10-24) 

 

Här verkar Tanja till störst del tala om reflektioner i vardagen på förskolan, där pedagogen 

återberättar och konkretiserar tidigare aktiviteter och händelser utifrån tagna fotografier 

tillsammans med barnen. Utifrån detta verkar hon påvisa att de barn som ännu inte har det 

verbala språket, blir ”matade” som hon uttrycker sig vidare i samtalet, med nya begrepp och 
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delaktiga i reflektionerna genom de interaktiva och gemensamma samtalen. Främjandet av det 

verbala språket hos barn kan utifrån en tolkning av Tanjas perspektiv ses som en förutsättning 

för barns utveckling av sin reflektionsförmåga. Detta sett utifrån det som bland annat Reggio 

Emilia Institutet påvisar att barn skall delta och utvecklas i (2015), där barns tankar utifrån en 

tolkning av Tanjas perspektiv får komma till uttryck med hjälp av en pedagog, som sätter ord 

på det barnet ger uttryck åt och ställa det i en kontext med hjälp av konkreta bilder.  

 

Utifrån en koppling till förskolans läroplan står det även bland annat att förskolan skall utveckla 

barns delaktighet och inflytande gällande dokumentations- och utvärderingsarbetet, samt hur 

deras åsikter och tankar skall tillvaratas (Skolverket 2016, s.15). Det står inte hur detta skall 

uppnås, endast att barns inflytande och delaktighet skall strävas mot. I detta avseende blir då 

betydelsen av Tanjas perspektiv på det språkliga främjandet en förutsättning för läroplanens 

intentioner. Förutsättningen som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér även skildrar, att närma sig 

barns perspektiv blir därmed också viktig för att möjliggöra barnens rätt till delaktighet och 

inflytande (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011, se Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 

2015, s. 114). Detta innebär även att barnen även ska få delta i utformningen av den 

pedagogiska verksamheten och delta i en kontext där deras intressen, tankar och behov möter 

andras (Johannesen & Sandvik 2009, se Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s.115). Detta 

möjliggörs som Tanja uttrycker det, genom att samtala och reflektera i mindre barngrupper då 

pedagogen har tid att lyssna in barnen i ett mindre sammanhang. Att samtala i mindre grupp 

kan även bidra till att barn som annars inte vågar tala i grupp i större sammanhang, vågar 

uttrycka sina tankar och åsikter i en mindre kontext. Lena å andra sidan uttrycker barnens 

inflytande och delaktighet på detta vis:          

 

Det var så roligt när vi gjorde det där med löv. Det började med att jag var ute 

på gården och ett barn ville plocka löv. Så vi tog in de och dokumenterade 

vad barnet gjorde med löven. Då har de ju inflytande men det va ju bara 

tillfällighet att hon hade inflytande. Men visst kan man väl jobba på ett ännu 

bättre sätt så att de får mer inflytande. Så de får väl inflytande men väldigt 

begränsat, eller hur. (Lena, 2017-10-10)    

 

Här kan man tolka det som att Lena gav barnet inflytande i viss mån, då barnets upptäckande 

av löv togs tillvara och de fick tas in för att låta barnet undersöka dessa vidare. Detta 

utforskande dokumenterades för att sedan stanna upp. Detta verkade därmed inte leda till en 
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prospektiv dokumentation som den pedagogiska dokumentationen syftar till. Som Lena 

nämner verkar detta ”här- och nu” upptäckande endast vara en tillfällighet av inflytande och 

delaktighet. Dock visade Lena utifrån detta, en medvetenhet om att ett förbättrat arbetssätt 

skulle kunna öka barns inflytande och delaktighet i verksamheten. Å andra sidan kan man se 

det som att just detta barns inflytande och delaktighet i denna specifika händelse ändå togs 

tillvara och möjliggjordes genom att det var barnets upptäckande och utforskande i nuet som 

dokumenterades och stod i fokus. Barns inflytande och delaktighet kan på så sätt ses som 

tillvaratagna oavsett om det är i pedagogers planerade aktiviteter utifrån barnens intressen och 

behov eller i barnens egna ”här- och nu situationer”. Detta förutsätter dock en pedagog som är 

närvarande och lyhörd och ser barn som medmänniskor utifrån Johansson tankar (2003, s. 46–

50), där barns röster är väl värda och viktiga att lyssna på. Anna syftar istället till ett mer 

generellt arbetssätt som ökar barns delaktighet och inflytande i verksamheten, där barn får 

möjligheter att påverka sin vardag i förskolan, i olika sammanhang:  

 

Jag tänker att barnen också kan vara med och planera aktiviteterna under 

terminens gång och inte bara se slutresultatet, alltså bilderna och vara med 

och reflektera om det, utan även få diskutera. Hur blev det? vad tyckte ni? För 

då har de ändå varit med och planerat och reflekterat och haft lite mer 

inflytande. Och så tänker jag på att samlingarna också är jätteviktiga, istället 

för att bara gå igenom det här gamla vanliga, veckodagar, sjunga lite sånger. 

Man kan ju också använda den pedagogiska dokumentationen där för att få 

med barnen och göra de delaktiga. (Anna, 2017-10-14)  

 

Tydliga skillnader gällande huruvida arbetet med de pedagogiska dokumentationerna utifrån 

informanternas reflektioner och svar kan konstateras och sammanfattas på så sätt att barn utan 

en verbalt utvecklad språklig förmåga behöver tolkas in av pedagogerna för att förstås. Barns 

kroppsspråk blir därför tolkningsbara utifrån pedagogers barnperspektiv i jämförelse med barn 

som har ett utvecklat verbalt språk och inte behöver tolkas in på samma sätt, då de kan uttrycka 

sina tankar, känslor och behov med ord. Detta kan relateras till Dahlberg och Elfströms andra 

exempel där den pedagogiska dokumentationen benämns som en ”transformativ kraft”, då 

pedagogerna visar på en delaktighet och där de tar tillvara på här och nu situationerna för att 

fånga barnens tankar och idéer (2014, s. 278–282). Dock ställer jag mig frågan om alla barn 

får möjlighet att delta och ha inflytande på lika villkor utifrån pedagogernas arbetssätt och 

förhållningssätt i de pedagogiska dokumentationerna. 
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Pedagogers tolkningsföreträde  

Resultatet visar att användningen av olika verktyg så som mind- maps, filmer eller bilder som 

informanterna nämnt, bidrar till att de pedagogiska (prospektiva) dokumentationerna blir satta 

i en kontext där barnen blir delaktiga och ges inflytande för det fortsatta arbetet utifrån sina 

reflektioner och genom sitt kroppsspråk, som tolkas in av pedagogerna.  

 

Anna ger i följande sammanhang en bild av hur hon anser att barnens delaktighet och inflytande 

kan möjliggöras i förskolans verksamhet utifrån hennes perspektiv och den prospektiva 

dokumentationsformen – pedagogisk dokumentation:  

 

Vi brukade laminera och lägga på golvet eftersom det oftast är där de är och 

sen antecknade vi när vi såg att de satt och pratade kring bilderna och filmade. 

Men sen är det ju lite enklare när de är lite äldre då man kan reflektera mer 

med barnen. (Anna, 2017-10-14)  

 

Här ger Anna ett exempel på hur man praktiskt kan använda den pedagogiska dokumentationen 

med de allra yngsta barnen, där barnens samtal, kroppsspråk och mimik dokumenteras under 

deras utforskande och reflekterande av dokumentationerna på golvet. Utifrån detta kan även 

pedagogens maktposition åskådliggöras, det begrepp som Lenz Taguchi talar kring (2013, 

s.19–20) då pedagogen avgör vad och när dokumentationen skall ske, för att sedan i viss mån 

frigöras från sin maktposition under reflektionen tillsammans med barnen då ett givande och 

tagande sker. I och med detta framhäver Anna vidare att det bidrar till ett visst 

tolkningsföreträde för pedagogerna, det vill säga att pedagogen utifrån sin maktposition tolkar 

in barnens perspektiv. Däremot utnyttjas inte tolkningsföreträdet för att överordna barnens 

perspektiv på ett negativt sätt, utan som ett sätt att försöka tolka in barnens perspektiv för en 

förståelse. Hildén menar i och med detta att dessa två begrepp skiljer sig åt, där 

barnperspektivet innebär pedagogens strävan efter det den ser som barnets bästa och där 

pedagogen försöker förstå barnets perspektiv. Hon poängterar därmed att ”ett barns perspektiv 

kan bara innehas av ett barn” och där av aldrig innehas av en vuxen. Dock menar hon vidare 

att barnperspektivet och barns perspektiv närmar sig varandra i ett visst avseende och 

exemplifierar hur de yngsta barnens perspektiv, som inte ännu har en verbalt utvecklad språklig 

förmåga, kommer till uttryck och tolkas in av pedagogerna genom sitt kroppsspråk (Hildén 

2016, s. 21–33), så som i Annas exempel ovan med hennes intolkande av barnens uttryckssätt. 

I och med detta menar Hildén att barnens perspektiv är en strävan att förstås utifrån pedagogers 
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barnperspektiv (2016, s. 21–33), något som Reggio Emilia institutet (2015) dels beskriver som 

sin grund i den pedagogiska filosofin. Detta i och med att de menar att denna pedagogik snarare 

är en barnsyn om att se barn som kompetenta, ”än en pedagogisk inriktning” (2015) som de 

uttrycker sig, vilket förutsätter närmandet av och ett tillvaratagande av barns perspektiv.   

 

Även Pramling Samuelsson och Sheridan påvisar denna förutsättning för ett närmande av barns 

perspektiv och menar att detta är sammanhängande med delaktighet, då detta begrepp innefattar 

”etiska ställningstaganden som ger barn rätt att uttrycka sin mening i olika kontext” (2003, 

s.71). Detta innebär på så vis att ”barns sätt att förstå och uttrycka sig får en reell betydelse 

genom att den tas tillvara och bildar både innehåll och form i såväl forskning som praxis” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s. 71). Pedagoger behöver därför enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan ha förmågan att kunna ta barns perspektiv, för att möjliggöra barns 

delaktighet (2003, s. 71). Detta säger dock emot Hildéns skildring, som hävdar att det endast 

går att närma sig och sträva efter barns perspektiv, inte innehava detta som vuxen (2016, s. 21–

33). Halldéns forskning om begreppet barnperspektiv tyder på en liknande tolkning, där hon 

menar att det innebär att man som pedagog bland annat tillvaratar ”barns villkor” och ser till 

barnets bästa (2003, s.14). Detta understryker Hildén som menar att det är pedagogers ansvar 

att just tolka in barnens uttryckssätt för ett främjande av barnens inflytande och delaktighet, 

detta i och med att barn utan det verbala språket behöver tolkas in för att förstås (2016, s. 21–

33). Detta kan kopplas samman med Tanjas tankar:       

 

Med de yngsta barnen måste man vara väldigt öppen som pedagog och kunna 

tolka och läsa av barnen. Där gäller det att läsa av det deras mimik, ögonen 

och kroppsspråket. Man kan titta vad barnen pekar på om man använder sig 

av bilder eller om de återkommer till samma sak ofta eller flera gånger. Då 

kan man tänka sig att de visar ett intresse för just den saken. (Tanja, 2017-10-

24)  

 

Här verkar Tanja beskriva de förutsättningar hon anser att pedagoger bör ha för att kunna tolka 

in barnens signaler, nämligen kunskapen av att just tolka in, en kunskap som leder oss tillbaka 

till begreppet barnperspektiv och närmandet av barns perspektiv som bland annat Halldén 

(2003, s.14), Hildén (2016, s.21–33) och Johansson (2003, s. 46–50) studerat.  
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Vi filmade jättemycket förut för att kunna blicka tillbaka och se om alla såg 

samma sak och sådär. Men det var mycket det klassiska som film, foto, block 

och penna. Eftersom de inte säger så mycket så kunde vi ändå filma deras 

reaktioner, då är det ju lite så att man får tolka själv. (Anna, 2017-10-14) 

 

Tolkningen av barns perspektiv förekommer även i Annas svar. Sammanfattningsvis kan dock 

en okunskap gällande intolkning av barns perspektiv leda till konsekvenser om pedagoger inte 

har kunskapen att tolka in barnen. En reflektion om hur man egentligen som pedagog kan veta 

att man tolkat in barnen rätt, bör därför problematiseras. Om man som pedagog ser vad barnen 

gör, eller tolkar in vad man tror att barnen faktiskt gör, kan därmed bidra till olika 

konsekvenser. I och med Reggio Emilias tankar om det allmänna synliggörandet av barnens 

röster och strävan efter att höja deras demokratiska status i samhället och bland annat Lenz 

Taguchis problematisering av den vuxnes maktproduktion (2013, s. 19–20), menar Burman att 

pedagogen i och med detta måste vara närvarande och lyhörd inför barnet så att ett 

meningsskapande kan ske (2014, s. 198). Att lära tillsammans med barnen genom ett interaktivt 

och utforskande arbetssätt var och är därför av stor vikt. Men även för att, enligt Lenz Taguchi, 

både barn och vuxna ska kunna frigöras från de problematiska maktpositionerna som uppstår, 

behöver detta istället leda till ett interaktivt lärande och skapande av kunskap i en gemenskap. 

Dock menar hon att pedagoger då går emot ”dominerande tanke- och handlingsmönster, för att 

därmed bli frigjorda […] från dem” (2013, s.19–20). Detta i och med att den vuxne själv eller 

tillsammans med barnet dokumenterar barnets lärprocesser och görande för att synliggöra det, 

för att sedan följa upp barnets nya tankar och idéer. Att helt frångå sin maktposition som vuxen 

är därför inte helt enkelt. Den maktposition och det tolkningsföreträde som Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér skildrar kan därmed relateras till det pedagoger i och med det har och besitter 

i en vuxen-barn relation. Detta behöver därför problematiseras, i och med att utövandet av 

tolkningsföreträdet i verksamheten innebär i denna kontext ett överordnande av barnens 

perspektiv (2015, s. 126–127). 

 

Vilket barn eftersträvas?  

Utifrån arbetet med den pedagogiska dokumentationen som pedagogerna skildrat utifrån sina 

erfarenheter i denna underökning, kan man sammanfattningsvis se synliggörandet av ”det 

kompetenta barnet” som norm i resultatet för denna frågeställning. Detta i och med att de barn 

som pedagogerna synliggör och kan ses som önskvärda är de aktiva, kunniga barnen med fokus 
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på deras görande. Detta kan tydliggöras med en återkoppling till Lenas svar angående det som 

dokumenteras utifrån hennes perspektiv, ” […] När vi har miniröris, utelek, när det är någon 

aktivitet […] då är det ju planerat mer.” (Lena, 2017-10-10). Detta kan i ett avseende där 

dokumentationer på barn endast sker under planerade aktiviteter och situationer, innebära ett 

hämmande av de barn som inte ses som aktiva eller deltagande. Utifrån dessa tankar kan detta 

även relateras till det som tidigare nämnts utifrån Emilsons och Pramling Samuelssons artikel 

om fokuset på barnens prestationer i de pedagogiska dokumentationerna, som på så sätt kan 

bidra till barns försök att leva upp till de förväntningar pedagoger har (2012, s.13). En negativ 

innebörd som dels kan leda till att vissa barn till sist tappar glädjen och inte alls vill delta i olika 

aktiviteter på grund av den prestation, barns görande och färdiga resultat som pedagogerna 

fokuserar på. Å andra sidan kan innebörden av detta få en positiv effekt i form av ett 

uppmuntrande avseende, där vissa barn istället blir motiverade till att delta på grund av fokuset 

på prestation och synliggörandet av barnens görande och färdiga resultatet.      

 

Utifrån en tolkning av Malins perspektiv där hon verkar mena att den pedagogiska 

dokumentationen skall syfta till ” […] Att se var barnen har kommit någonstans, att man 

synliggör deras utveckling” (Malin, 2017-10-19), visar detta uttalande också på en aspekt och 

en del av det önskvärda barnet som hela tiden vill och skall utvecklas. Hon menar vidare under 

en tilläggande intervju att:  

 

Samhället vill ju att barn ska bli så berikade med så mycket kunskap som 

möjligt och så självständiga som möjligt och de blir nästan lite vilsna liksom, 

när de blir för mycket val för de hela tiden, då de ska vara med och bestämma 

allt. På nått sätt blir de som inte ses som ”friska” barn, de barn som har 

speciella behov, avvikande från normen och som jag tror kan ses som 

problematiska och ganska jobbiga. Jag tror kanske inte att det finns lika 

mycket möjligheter för de avvikande barnen i samhället som normbarnen, 

även om samhället ”är till för alla”. (Malin, 2017-11- 20)   

 

Dessa idéer om det kompetenta barnet som norm, det vill säga det barn hela tiden vill söka efter 

utveckling och bli en självständig och demokratisk medborgare i samhället kan i och med 

hennes perspektiv som hon uttrycker det, bli problematiskt för de barn som inte följer dagens 

norm av det kompetenta barnet. Sett utifrån ett närmande och en tolkning av Malins perspektiv, 

blir de barn som i detta fall ses som det kompetenta barnet, avvikande från normen. De barn 
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som inte anses som självständiga eller följer samma utveckling som de normativa barnen, blir 

även avvikande utifrån intentionerna och strävansmålen i förskolans läroplan gällande barns 

utveckling och tillägnande av kunskaper efter samhällets behov (Skolverket 2016, s. 6).  

 

Utifrån detta kan en koppling till Halldéns poängterande även göras, där hon menar att det 

relaterade barnperspektivet i relation till ovanstående tankar, även innebär att man som 

pedagog skall vara uppmärksam på vilka konsekvenser politiska beslut bidrar till och 

synliggörs i verksamhetens kontext. Vidare understryker hon en uppmärksamhet av ”vilka 

erfarenheter som ryms i de olika positioner som barn tillåts inta i ett bestämt samhälle” (2003, 

s.14). Utifrån dessa tankar kan det normativa barnet och det avvikande barnet utifrån detta 

samhällsperspektiv ges möjlighet till och tillåts olika positioner. Pramling Samuelsson och 

Sheridan refererar till Halldéns tankar och menar i och med detta att innebörden av detta 

samhällsperspektiv bidrar till den grund av kunskap som barn skall utveckla i förskolan idag. 

En grund där barnen bland annat skall kunna uttrycka sina perspektiv, känslor och erfarenheter 

genom ett flertal olika uttrycksformer parallellt med en utveckling gällande deras individuella 

åsikter och ställningstaganden. Detta skall åstadkommas tillsammans med närvarande 

pedagoger ”som ser, lyssnar och försöker tolka deras sätt att vara och agera utifrån en gedigen 

kunskap om barns utveckling och lärande i kombination med en specifik kunskap om enskilda 

barns erfarenheter och förutsättningar” (Halldén 2003, se Pramling Samuelsson & Sheridan 

2003, s.71). I detta avseende kan det ändock konstateras att problematiken om barns tillåtna 

och skilda positioner i samhället idag kvarstår, detta sett utifrån deras olika förutsättningar som 

samhället bedömer som ett normativt barn, eller ett avvikande barn.  

 

Sammanfattande slutsatser 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger arbetar med pedagogisk 

dokumentation tillsammans med de yngsta barnen i åldrarna ett till tre år, utifrån läroplanens 

strävansmål och intentioner med detta. För att undersöka detta ställde jag följande frågor:    

 

▪ Hur tolkar pedagogerna den pedagogiska dokumentationen?  

▪ Hur bidrar pedagogerna till att barnen blir delaktiga och ges inflytande i processen av den 

pedagogiska dokumentationen?  

▪ Hur synliggörs pedagogers tolkningsföreträde?  
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▪ Vilket barn eftersträvas utifrån informanternas perspektiv gällande arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen?  

 

Dessa frågeställningar har besvarats med bidrag av datamaterial i form transkriberade 

ljudupptagningar av fyra informanters perspektiv, som de delat med sig av under individuella 

intervjusammanhang för denna studies syfte. I och med den fenomenologiska teorin som bland 

annat Thomassen skildrat och som denna studie vilat på, har informanternas perspektiv, det vill 

säga deras livsvärld utifrån deras inneboende uppfattningar, kunskaper och erfarenheter av den 

pedagogiska dokumentationen, försökts förstås med ett öppet sinne (2007, s.91–94).   

 

Resultatet av denna studie visar att informanterna i grunden verkar eniga om att främja och 

synliggöra dagens norm av ”det kompetenta barnet”, det vill säga de kunniga och självständiga 

barnen som hela tiden söker efter utveckling för att kunna bidra som en demokratisk 

medborgare i samhället. Detta sett utifrån den barnsyn där barn ses som medmänniskor som 

informanterna åskådliggör utifrån sina perspektiv och som detta begrepp grundas i. Detta visar 

sig utifrån en koppling till den fenomenologiska teorin i och med att deras individuella 

livsvärldar möts i form av gemensamma erfarenheter och uppfattningar i relation till förskolans 

värld. Ett resultat som visar sig även om deras tolkningar och skildringar av arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen sammanfattningsvis kan ses som tudelad, där den antingen 

används i ett prospektivt, framåtsyftande syfte vilket den pedagogiska dokumentationen 

innebär, eller i ett retrospektivt, tillbakablickande syfte. En viktig aspekt som resultatet visat, 

utifrån och oavsett informanternas dokumentationsform är att synliggörandet och främjandet 

av det kompetenta barnet dock kan utgöra en prestationsrisk då det framkommit att de oftast 

fokuserar på synliggörandet av barnens färdiga resultat och prestationer i dokumentationerna. 

En risk som kan relateras till Emilson och Pramling Samuelssons avhandling som visar ett 

snarlikt resultat (2012, s. 6–13) och som även kan bidra till en avvikelse av normen för de barn 

som är introverta, tysta och blyga exempelvis. Tanken om det kompetenta barnet kan i och med 

detta leda till konsekvenser där inte alla barn ges samma möjligheter till delaktighet och 

inflytande, något som avser barns demokratiska rättighet, men också en förutsättning för det 

pedagogiska arbetet. Delaktighet och inflytande innebär i och med detta att de ska få vara med 

och påverka verksamheten utifrån sina tankar, idéer och behov och vara en del i ett 

sammanhang där dessa åsikter möts. Pedagogers närvaro och lyssnande kan i och med detta 

antingen främja eller hämma barns möjligheter att uttrycka sina tankar och idéer.  
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Det kan även konstateras utifrån en tolkning och ett närmande av informanternas perspektiv att 

barn utan en utvecklad verbal förmåga behöver tolkas in av pedagogerna för att förstås. I och 

med detta blir barns kroppsspråk därför tolkningsbara utifrån pedagogers barnperspektiv, i 

jämförelse med barn som har ett utvecklat verbalt språk och själva kan uttrycka sina perspektiv, 

känslor och behov med ord. I detta avseende bidrar även detta till ett visst tolkningsföreträde 

för pedagogerna, det vill säga att pedagogen utifrån sin maktposition som vuxen i en vuxen-

barn relation tolkar in barnens perspektiv. Däremot utnyttjas inte tolkningsföreträdet för att 

överordna barnens perspektiv på ett negativt sätt, utan som ett sätt att försöka tolka in barnens 

perspektiv för en förståelse i ett prospektivt (framåtsyftande) syfte av verksamheten. 

Förståelsen för barns perspektiv kan där med återkopplas till avhandlingarna av Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015, s.114–115) samt Johansson som understryker denna förutsättning för 

pedagogers arbete i förskolan (2003, s.46–50). Ser man vad barnen gör eller tolkar man som 

pedagog in vad man tror att barnen faktiskt gör, kan därmed leda till olika konsekvenser för 

barns delaktighet och inflytande. Utifrån dessa tankar framkommer det att de yngsta barnen i 

ett- till treårsåldern därmed ges inflytande i de pedagogiska dokumentationerna, i och med att 

de används som ett verktyg för synliggörandet av barnens lärprocesser, men också av den 

pedagogiska verksamheten. Detta i ett utvecklingssyfte av det fortsatta arbetet med 

barngruppen i och med att pedagogernas dokumentationer i form av konkreta bilder eller filmer 

ger barnen möjligheter till att själva undersöka dessa, men också återkopplas till under samtal 

med pedagoger i mindre kontexter. Sammanfattningsvis kan idéerna om det kompetenta barnet 

som norm utifrån läroplanens intentioner, i och med informanternas perspektiv bli 

problematiskt för de barn som inte följer dagens norm av det kompetenta barnet. I detta 

avseende kan det ändock konstateras att problematiken om barns tillåtna och skilda positioner 

i samhället idag kvarstår, detta sett utifrån deras olika förutsättningar som samhället bedömer 

som ett normativt barn, eller ett avvikande barn.  
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Otryckta källor  

Intervjuer utförda mellan 10 oktober till den 20 november 2017 i författarens ägo.  

 

Informantförteckning 
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Yrke: Förskollärare 
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Intervjudatum: 2017-10-24 

Intervjuns längd: 34 minuter 

Intervjun utförd av författaren 

 

Referenslista  

Burman, A. (2014). Pedagogikens idéhistoria: uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 

500 år. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Dahlberg, G & Elfström, I. (2014). Pedagogisk dokumentation i tillblivelse. Pedagogisk 

Forskning i Sverige 19(4–5), s. 268–296. 

 

Dahlberg, G, Moss, P & Pence, A. (2000) Getting beyond the problem with quality, European 

Early Childhood Education Research Journal, 8(2), s.103-115, DOI.  

 

E. Davilla, D & M. Koenig, S. (1998). Bringing the Reggio Concept to American Educators, 

Art Education, 51(4).  

 

Emilson, A & Pramling Samuelsson, I. (2012). Jakten på det kompetenta barnet. Nordisk 

Barnehageforskning 5(21), s. 1–16.  

 

Engdahl, I & Ärlemalm-Hagsér, E. (red.) (2015). Att bli förskollärare: mångfacetterad 

komplexitet. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Folkman, S. (2017). Distans, disciplin och dogmer – om ett villkorat lyssnande i förskolan: 

En studie av lyssnandet i en Reggio Emiliainspirerad pedagogik. Diss., Stockholms 

universitet.   

 



32 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.p

df [2017-10-09] 

 

Gustafsson, C & Svensson, K. (2008). Det rika barnet, Reggio Emilia-inspirerade 

pedagogers syn på barnets lärande. Studentuppsats, Högskolan Kalmar, 

Humanvetenskapliga Institutionen.  

 

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

Forskning i Sverige 8(1–2), s. 12–23.  

 

Hildén, E. (2016). Toddlare i förskolan: med fokus på de yngsta. 1. uppl. Stockholm: Gothia 

fortbildning 

 

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

barns perspektiv. Pedagogisk Forskning i Sverige 8(1–2), s. 42–57.  

 

Kalliala, M & Pramling Samuelsson, I. (2014) Pedagogical documentation, Early Years, 

34(2), s. 116–118. DOI.  

 

Lenz Taguchi, H. (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-

aktiv pedagogik. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

 

Lenz Taguchi, H. (2013). Varför pedagogisk dokumentation? verktyg för lärande och 

förändring i förskolan och skolan. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Malmö: Gleerup 

 

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan 1998: reviderad 2016. 3. uppl. Stockholm: 

Skolverket. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 [2017- 04- 28] 

 

Patel, R & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Pramling Samuelsson, I & Sheridan, S. (2003). Delaktighet som värdering och pedagogik. 

Pedagogisk Forskning i Sverige 8(1–2), s.70–84.  

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442


33 

 

 

Reggio Emilia Institutet. (2015). http://www.reggioemilia.se/pedagogiken/mer-om-reggio-

emilias-pedagogiska-filosofi/reggio-emilias-pedagogiska-filosofi/  [2017- 10- 06] 

 

Thomassen, M. (2007). Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi. 1. 

uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

 

Wehner-Godée, C. (2000). Att fånga lärandet: pedagogisk dokumentation med hjälp av olika 

medier. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.reggioemilia.se/pedagogiken/mer-om-reggio-emilias-pedagogiska-filosofi/reggio-emilias-pedagogiska-filosofi/
http://www.reggioemilia.se/pedagogiken/mer-om-reggio-emilias-pedagogiska-filosofi/reggio-emilias-pedagogiska-filosofi/


34 

 

Bilagor 

 

1. Informations- och samtyckesbrev  

 

 
  

Stockholm 27/9–17 

 

Information om kommande intervjuer till en studie av pedagogisk dokumentation  

 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om arbetssättet med den pedagogiska 

dokumentationen med de yngsta barnen 1–3 år. Exempelvis hur du gör och varför, då detta är 

något jag är intresserad över att själv få mer kunskap om.    

 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka dig i oktober månad under 

avtalad tid som passar oss båda. Jag skulle då intervjua dig angående hur du bland annat ser 

på den pedagogiska dokumentationen. Under intervjun kommer jag behöva göra en 

ljudupptagning så att allt kommer med, samtidigt som jag kommer behöva föra lite 

anteckningar för att notera gester exempelvis. Intervjun kommer ta ca 45–60 minuter.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnens, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas i uppsatsen. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer därför att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något 

annat sammanhang, utan bara i själva analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill jag be om medgivande för ditt deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om du samtycker till studien skickar du tillbaka ett godkännande till mig via mail.  

Kontakta även gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Formuläret återlämnas till mig via mail senast onsdagen den 11/10–17. Om du inte samtycker 

till att medverka i studien så kan du bortse från detta brev.  

 

 

 

Vänliga hälsningar, Patricia Rågstad  

Mail: (XXXX) 

Södertörns högskola 

Handledare: Susanne Waldén 

susanne.waldén@sh.se 
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2. Frågeformulär vid intervju   
 

 

Intervjufrågor 
 

Namn: ______________________________________________________ 

  

Ålder: ______________________________________________________ 

 

Yrkesroll:  

Barnskötare         Förskollärare          Annan: __________________________   

 

 

 

 

1. Vad är/innebär pedagogisk dokumentation för dig?  

2. Vad anser du att syftet är med pedagogisk dokumentation?  

3. På vilket sätt arbetar du med det? 

4. När brukar du använda dig av pedagogisk dokumentation, i vilka situationer? (Ge 

exempel)  

5. Hur kommer det sig/ Varför?  

6. Vilka metoder brukar du använda dig av i arbetet med den pedagogiska 

dokumentationen? Ex. bilder, film etc. (Ge exempel)  

7. Vilka metoder anser du fungerar bäst, varför? (Ge exempel på olika sammanhang och 

situationer)  

8.  Vilka metoder anser du fungerar mindre bra, varför? (Ge exempel på olika 

sammanhang och situationer)   

9.  För vems skull använder du pedagogisk dokumentation på förskolan?  

10.  Vad används dokumentationen till, varför? (Ge exempel)      

11.  Har du något mer att tillägga?  

 

 

 

 

 

 

 

 


