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Abstract 

Ataman, Habibe & Bakac, Perihan (2013) Children's participation and impact on educational 

documentation in pre-school. Supervisor: Karin Ehrlén. Thesis in education. Stockholm: Uni-

versity of Södertörn. 

 

 

The purpose of this study is to find out what the educators idea of educational documentations 

in ratio to childrens inclusion and impact in pre-school are, together with the child's own per-

ception of the concepts of documentation. We proceeded from the following issues:  

What are the significance of educational work according to the teachers? 

What is the teachers idea of a childs impact and inclusion in educational documentation? 

In what way do the children have influence over, and inclusion in educational documentation? 

What are the childrens feelings of the documentations? 

 

In order to find answers to our questions, we used qualitative examinations consisting of sev-

en educators and seven children from various pre-schools in Stockholm, and thereby, we have 

analyzed our results. As our theoretical frame, we used ourselves of Vygotskijs and Säljö's 

sociocultural perspective that is about "progress and learning", which is achieved by interac-

tion and cooperation in a social context. The result shows that the aim of educational docu-

mentation is to reveal the childs development and learning, and also to involve the parents by 

putting up documents on the wall. It is important for children to both participate and influence 

both the documentation and other sections of the school where it affects the children, but this 

is sometimes hard to fulfill in all situations. The educators realises that to make the children 

participate, they simply have to rely on the child group and their interest. They also have giv-

en activities that everyone should follow. The lack of time is an obstacle for all educators, but 

what they all have in common is that having the participation and weight of the child would 

benefit the childs growth. 

 

Key words - educational documentation, influence, participation, perspective on children, 

child's perspective, sociocultural perspective 

Nyckelord - pedagogisk dokumentation, inflytande, delaktighet, barnperspektiv, barns per-
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Förord 

Under arbetets gång har vi delat upp arbetet så att vi båda har fått lika mycket ansvar för upp-

satsen. Vi har tillsammans skrivit inledning och bakgrundsavsnittet. Därefter delade vi upp 

arbetet sinsemellan, det vill säga att Habibe har skrivit avsnittet om tidigare forskning Perihan 

har lagt till lite till det, och skrivit avsnittet om den teoretiska ramen och Habibe har i sin tur 

lagt till lite där. Vi använde diktafon för att spela in intervjuer. Eftersom vi även gjorde en del 

anteckningar bytte vi roller vid genomförandet av intervjuerna. Det vill säga när Habibe ge-

nomförde intervjun antecknade Perihan och tvärtom. Detta gjorde vi för att ha en uppback-

ning i fall att diktafonen inte skulle fungera och samtidigt för att vi båda skulle få chansen att 

lära oss hur det går till när man intervjuar en person. När det gäller transkriberingen så var det 

Habibe som transkriberade pedagogintervjuerna, medan Perihan transkriberade barnintervju-

erna. Resultat- och analysdelen avsnitt 5.1 Pedagogernas uppfattning kring pedagogisk 

dokumentation skrevs av Habibe och resultat- och analys delen avsnitt 5.2 Pedagogernas upp-

fattning kring barnens inflytande och delaktighet i samband med pedagogisk dokumentation 

skrevs av Perihan. Vi sammanställde gemensamt resultatet och analysen av 5.3 barnens upp-

fattning kring dokumentation, inflytande och delaktighet. Vi har tillsammans skrivit samman-

fattande diskussion och förslag för fortsatt forskningsarbete. 
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1 Inledning och bakgrund 

Vårt intresse för pedagogisk dokumentation väcktes under vår verksamhetsförlagda utbild-

ningsperiod, då vi upplevde att dokumentation var ett viktigt pedagogiskt verktyg för förskol-

läraren för att se var barnen befinner sig i utveckling och lärande. Lärarna fotograferade stän-

digt vad barnen gjorde, utomhus som inomhus och till de tagna bilderna skrev de olika texter, 

med citat av barnen. Ibland var barnen med och bestämde vilka bilder eller texter som skulle 

sättas upp på avdelningens olika väggar och ibland valde pedagogerna vilka bilder eller texter 

som var mest relevanta. Denna upplevelse väckte stort intresse hos oss, vilket till att under-

söka området dokumentation närmare och få en förståelse inom ämnet. 

 

En händelse som inträffade på gatan gjorde att vi blev ännu mer nyfikna och den lade även 

grunden till vår uppsatsidé. Några barn tillsammans med två pedagoger gick förbi en telefon-

kiosk, och då pekade några av barn på den och frågade vad det var. Läraren berättade för bar-

nen att ”det är en telefonkiosk, man kunde ringa härifrån förr i tiden men idag används den 

inte eftersom att alla har mobiltelefon”. Den andra pedagogen passade på att ta fram iPaden 

och ta bilder på telefonkiosken medan barnen stod bredvid den. Vi fick en massa funderingar 

kring händelsen. Läroplanen för förskolan 98 reviderades 2010 och i den reviderade upplagan 

står det att barns utveckling och lärande ska följas upp, dokumenteras och analyseras och att 

förskolläraren har ansvar för att lärande och utveckling systematiskt och kontinuerligt doku-

menteras. Det står även att barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, ut-

forskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket 

2010). Vi vill undersöka pedagogernas tankar kring pedagogisk dokumentation och om bar-

nen har delaktighet och inflytande i dokumentationen, och i så fall på vilket sätt. Vi vill även 

ta reda på vad förskolebarn har för uppfattning om dokumentation samt hur de upplever sitt 

inflytande och sin delaktighet. 
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1.1 Barnkonvention 

Barnens rättigheter är ett aktuellt ämne sedan Sverige som ett av de första länderna ratifice-

rade FN:s barnkonvention 1990. Att ratificera en konvention betyder att binda sig folkrättsligt 

till att förverkliga den. Barnkonventionen syftar till vilka rättigheter som bör gälla för alla 

barn i hela världen oavsett exempelvis kultur, religion och etnicitet. Artikel 12 i FN:s barn-

konvention är den mest aktuella punkten i vår uppsats och handlar om ”staternas ansvar att ge 

barn delaktighet i och inflytande över allt som rör dem. Barnets ålder och mognad ska beaktas 

vid bedömningen av vilken påverkan deras önskemål ska ha” (Barnombudsmannen 2013). 

1.2 Historiken - Reggio Emilia 

Arbetet med dokumentationen, inspirerat av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, har i 

stor omfattning spridits till Sverige och även till andra länder (Bjervås 2011, s.19). Doku-

mentationens huvudsyfte i Reggio Emilia är att synliggöra barnen som kompetenta och aktiva 

kunskapsskapande subjekt, samt att utmana barnen att fortsätta med sitt utforskande och kun-

skapssökande. Barnens kunskapssökande läroprocesser har stått i centrum, dock i nära sam-

spel med pedagoger och andra vuxna (Lenz Taguchi 2011, s.9). 

 

Christina Wehner-Godèe hänvisar till Dahlberg m.fl. som framhåller att de pedagogiska 

dokumentationerna och observationerna är en naturlig del i de kommunala förskolorna i Reg-

gio Emilia då den pedagogiska dokumentationen är ett återkommande avsnitt i deras pedago-

giska filosofi. Den pedagogiska dokumentationen i dessa förskolor fungerar som ett stöd i att 

uppfånga, tolka och uppfatta vad det unika lilla barnet förmedlar. Deras tanke kring skapandet 

av de pedagogiska dokumentationerna är att de ser på detta som ett grundläggande pedago-

giskt redskap, något som de har mer än 40 års erfarenhet av. I dessa förskolor finns det redan 

avsatt tid till att diskutera, begrunda och utvärdera de pedagogiska dokumentationer som görs. 

Wehner-Godèe understryker att sättet som de kommunala förskolorna i Reggio Emilia använ-

der sig av när de dokumenterar och observerar barn kontrasterar sig mycket mot de svenska 

förskoltraditionerna. I Reggio Emilia anstränger sig pedagogerna för att kunna se det unika 

barnet och vad detta enskilda barn är kompetent till utan att redan ha bestämda föreskrifter 
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och åsikter av vad barnet borde vara kapabelt till. I Sverige däremot försöker förskolpedago-

gerna istället dokumentera det som barnet kan i förhållande till det som barn i samma ålder 

normalt borde kunna och därefter avgör man barnets utvecklingsnivå i relation till det ”nor-

mala”, något som definitivt inte är praxis vid de kommunala förskolorna i Reggio Emilia. I 

dagsläget finns det många förskolor som tolkar den pedagogiska dokumentationen som något 

man bara sätter upp på väggarna. Tvärtemot detta så har en pedagogisk dokumentation som är 

Reggio Emilia-inspirerad både en värdegrund och en pedagogisk medvetenhet. Syftet med 

den pedagogiska dokumentationen blir att lyfta fram det unika barnets processkapande och 

skicklighet, samt att förbättra den pedagogiska verksamheten (Wehner-Godèe 2010, s.19,23).  

1.3 Styrdokumenten 

Läroplanen för förskolan 98 har reviderats 2010 och i den reviderade upplagan står det att 

barns utveckling och lärande ska följas upp, dokumenteras och analyseras. Enligt läroplanen står 

det att: 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att ut-

värdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enighet 

med läroplanens mål och intentioner (skolverket 2010, s.14). 

 

I en studie av Skolverket (2004) har det visat sig att dokumentation har blivit vanligare i våra 

svenska förskolor. Genom intervjuer har de fått reda på att fotografering med digitalkamera är 

den vanligaste formen av dokumentation. Personalen fotograferar barnen i olika situationer 

och sätter upp foton på väggen tillsammans med en skriftlig beskrivning, fotografier används 

också i barnens egna pärmar. Andra former av dokumentation är utställningar av barnens egna 

alster, videoinspelningar, dokumentation av projekt- och temaarbeten. Dokumentationen an-

vänds däremot sällan som utgångspunkt för gemensam reflektion i arbetslaget eller med barn 

och föräldrar om arbetet i verksamheten (Skolverket 2004, s.83-84).  

 

Skolverket har sammanställt en skrift som heter Kvalité i förskolan – allmänna råd och kom-

mentarer (2005). Den beskriver att pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg 



 
8 

som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete. Dokumentations- och reflektionsarbetet ska 

ses som en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Det egna arbetet ökar genom att 

dokumentera, synliggöra och reflektera över förskolans processer. På så sätt ser man vilka 

situationer som barn lär och utvecklas (Skolverket 2005, s.41-42).  

 

Syftet med dokumentationsarbete kan variera. Den vanligaste formen av dokumentation hand-

lar om att följa enskilda barns utveckling. Dokumentationen används dels för att visa föräld-

rarna hur deras barn utvecklas, vad de upplevt och producerat. Men också för att ge barnen 

möjlighet att få syn på sitt eget lärande och ge möjlighet att gå tillbaka och minnas vad de 

gjort och upplevt (Skolverket 2004, s.83-84). Dokumentationen ska erbjuda barnen möjlig-

heter att minnas, känna igen, återbesöka och reflektera kring sina egna läroprocesser. De blir 

på så sätt synliga och sedda som subjekt (SOU 1997:157, s.104-105). 

 

Enligt läroplan för förskolan (reviderat 2010), lyfts det fram att förskolan ska stödja och ut-

mana barn i deras lärande, ha kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande, delaktighet och 

inflytande över och intresse för de olika målområdena (Skolverket 2010, s.15). Lpfö 98 

(rev.2010) definierar förskolans uppdrag, ger en synvinkel på lärande och kunskapsbildning 

och definierar 27 mål. Tre av dessa mål handlar om barns inflytande och delaktighet. Försko-

lan ska sträva efter att varje barn: 

 Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att 

påverka sin situation, 

 Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, 

 Utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att 

få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Skolverket 2010, s.12).  

Vidare i läroplanen för barns inflytande och delaktighet står också riktlinjer som förskolelä-

rarna skall ansvara för och det är: att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verk-

samhetens innehåll (Skolverket 2010, s.12). 
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Delaktigheten är relaterad till värdefrågor och demokrati. Läroplanen använder demokrati 

som värdegrund. I Sverige tar man för givet att alla barn oavsett ålder kan uttrycka sig själva 

och att man lyssnar på dem (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide 2011, s.35). 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka förskollärarnas uppfattning om den 

pedagogiska dokumentationens betydelse i förskoleverksamheten i förhållande till barnens 

inflytande och delaktighet i dokumentation på olika förskolor. Vi vill även ta reda på vad bar-

nen har för uppfattning om dokumentation samt hur de upplever sitt inflytande och sin delak-

tighet. 

 

För att uppfylla vårt syfte utgår vi från fyra frågor: 

 Vad har dokumentation för betydelse i pedagogiskt arbete enligt förskollärarna? 

 Vad har förskollärarna för uppfattning kring barnens inflytande och delaktighet i 

pedagogisk dokumentation? 

 På vilka sätt har förskolebarnen inflytande över och delaktighet i dokumentationen? 

 Vad har förskolebarnen för uppfattning om dokumentationen? 

1.5 Avgränsning 

Pedagogisk dokumentation är ett stort område därför har vi avgränsat oss. Vi har fokuserat på 

det vi kallar för ”vardagsdokumentation”, den dokumentation som vi oftast har sett i försko-

lan. Det vanligaste utseendet på denna sort dokumentation är fotografier och skriven text som 

hängs på väggar på förskolan eller sätts i barnens pärmar. Texternas innehåll skiljer sig åt 

beroende på vad man vill lyfta fram i olika slags dokumentation. Texten kan handla om hän-

delser som har skett på förskolan såsom olika projektarbeten och aktiviteter som sedan oftast 

kopplas till läroplanen för förskolan. 
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1.6 Begreppsbestämning 

Här tar vi upp de begrepp som är återkommande i vår studie och som är betydelsefulla för vår 

undersökning. Begreppen är följande: delaktighet, inflytande, barnperspektiv och barns perspek-

tiv. 

1.6.1 Delaktighet och inflytande 

Johannesen och Sandvik (2009) menar att delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet 

innebär att barn har lika rätt att bli hörda som de andra deltagarna. Begreppen delaktighet och 

inflytande knyts ofta ihop med ordet demokrati. När det gäller att koppla detta till delaktighet 

och inflytande i förskolan, definierar författarna begreppen med att barn ska vara med och 

fatta beslut och bestämma och det är knutet till att välja. Man visar respekt och inkluderar alla 

oavsett åsikter och inställning, dvs. hur människor samspelar, lyssnar till samt respekterar 

varandra i grupp (Johannesen & Sandvik 2009, s.30-31). 

 

 

Arnér (2009) beskriver att begreppen inflytande och delaktighet ofta används synonymt i för-

skolans värld. Man kan tolka begreppen olika beroende på de sammanhang som begreppen 

ingår i (Arnér 2009, s.14). Arnér och Tellgren (2006) beskriver att vid inflytande har barnen 

en reell möjlighet att påverka sin situation och vid delaktighet får de delta i något som någon 

annan har bestämt (Arnér & Tellgren 2006, s.15). Barnen har inflytande och blir delaktiga när 

de blir hörda och sedda och när deras intressen tas tillvara på ett respektfullt sätt (Pramling, 

Samuelsson & Sheridan 2003, s.71-72). 

 

1.6.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv tas ofta upp enligt Svenning (2011) när man 

talar om att få en inblick i barns värld. I förskolan där man använder sig av dokumentation 

nyttjas dessa begrepp ofta för att tydliggöra ur vilken utgångspunkt som dokumentationen 

samlas i. Sättet man använder dessa begrepp på har betydelse för barnens möjlighet att på-
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verka verksamheten. Barnperspektiv och barns perspektiv bör attribueras olika betydelser för 

att de ska användas rätt i pedagogiskt arbete (Svenning 2011, s.45-46).  

 

Barnperspektiv handlar om vuxnas syn på barn, utifrån deras olika positioner och relationer 

till barn. Vårt barnperspektiv avgör hur vi bemöter, skapar relation till barnen samt samspelar 

med dem (Arnér & Tellgren 2006, s.12; Arnér 2009, s.29). Barnets perspektiv representerar 

barnets erfarenheter, tankar, känslor, uppfattningar, upplevelser och förståelse av sin egen 

livsvärld (Pramling Samuelsson, Sommer & Hundeide, 2011, s.42). Einstein beskriver barns 

perspektiv att det är som att se världen ur barnens egen synvinkel för att fånga hur de upplever 

och tolkar händelser som berör dem (Einstein 2007, s.44).  
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2 Teoretisk ram 

I vår undersökning utgår vi från Lev. Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet som 

handlar om barnens utveckling och lärande. Detta sker genom samspel mellan barn och dess 

omgivning, exempelvis barn emellan samt mellan barn och pedagog. Anledningen till att vi 

valde ett sociokulturellt perspektiv är att dels handlar dokumentation om hur barn och peda-

gog är i samspel med varandra när de handlar och tänker, och dels används dokumentation till 

att främja utvecklingen och lärandet. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Kroksmark (2003) beskriver Vygotskij som 1900-talets främsta person med ett genomgri-

pande inflytande över pedagogiken och didaktiken. Vygotskij poängterar att människan är 

ständigt i utbyte av nya kunskaper och erfarenheter och detta sker genom samspel med andra. 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen har en viktig roll i pedagogiken och di-

daktiken, eftersom den syftar på en särskild social natur som är en del i barnets utveckling och 

är den proximala utvecklingszonen (den närmaste utvecklingszonen). Den proximala utveckl-

ingszonen beskrivs i fyra steg. I det första steget lär sig barnet saker och ting med hjälp av 

andra, exempelvis pedagoger. I det andra steget har barnet utvecklat sin kapacitet, där kan 

han/hon lösa problemet utan andras hjälp (med hjälp av självet). På nästa steg har barnet hun-

nit lära sig utantill, det vill säga att barnet har blivit automatiserat och sista steget kallas de-

automatisering som innebär rekursivt lopp, vilket handlar om att barnet pendlar tillbaka till 

steg två, utveckling med hjälp av självet (Vygotskij i Kroksmark 2003, s.446,450-452). 

Genom att kommunicera om vad som händer i lekar och interaktion blir barnen delaktiga i hur 

andra i deras omgivning tolkar och förklarar händelser. I språket finns de symboler och den 

värld av innebörder som barnet tar till sig och som senare kan använda till att lägga grunden 

för kontakt med andra. Inom det sociokulturella perspektivet är utveckling en socialisation in i 

en värld av handlingar, föreställningar och samspelsmönster som är kulturella och denna lever 
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och förs vidare i och genom kommunikation med andra. En av Vygotskijs huvudtankar är att 

människor utvecklas och förändras hela tiden. Varje ögonblick har vi möjligheter att utbyta 

kunskaper med våra medmänniskor i samtliga situationer där det finns dialog. Detta innebär 

att man inte ser individer enbart som bärare av ett förråd av kunskaper utan individerna deltar 

ständigt i ett ömsesidigt utbyte av vad de vet och kan sedan tidigare (Säljö 2000, s.67-68,119-

120).  
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt tar vi upp vad forskningen säger om dokumentationens innebörd i förskolans 

värld och olika sätt att använda dokumentation samt sambandet mellan dokumentation, infly-

tande och delaktighet. 

3.1 Dokumentation 

Elisabet Doverborg och Siv Anstett påpekar att det oftast inom förskolans värld funnits någon 

typ av dokumentation, dock har den dokumentationen vanligen handlat om att förskolepeda-

gogerna skrivit ner eller berättat för varandra om det som man hunnit med av den egna plane-

ringen. I vissa fall har pedagogerna också kommenterat vad barnen mest fascinerats av utav 

de genomförda aktiviteterna (Doverborg & Anstett 2003, s.83-84). Svenning (2011) beskriver 

att dokumentation och pedagogisk dokumentation ibland används synonymt och att man i 

andra fall lägger olika innehåll i begreppen. Hon beskriver ordet dokumentation som att ”göra 

en sak synlig och leda den i bevis”, vilket betyder att pedagogen försöker synliggöra det som 

äger rum, samt de människor som uppehåller sig. Den som gör dokumentationen gör även 

egna val kring vad som ska lyftas fram av helheten. Det är således inte säkert att personen 

som dokumenterar har tillgång till all information (Svenning 2011, s.25). Åberg, docent i pe-

dagogik och Lenz Taguchi, universitetslektor i pedagogik (2012), beskriver att en doku-

mentation inte är med detsamma färdig då den är nedskriven. Den är bara i början, full av 

nyfikna frågor som väntar på att bli undersökta. Om inte pedagogen går vidare riskerar doku-

mentationen att bli ett samlande av händelser (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.20). 

3.2 Varför det ska dokumenteras 

Att dokumentera är ett sätt att förstå världen på många olika sätt. Det är en levande process 

som repeteras hela tiden, ett undersökande både bakåt och framåt. Det är viktigt att doku-

mentationsarbetet används för att föra den pedagogiska processen framåt så att det fungerar 
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som ett stöd i arbetet, annars blir det endast en plikt och ännu en sak som ska göras (Åberg & 

Lenz Taguchi 2012, s.17,19-20). För att dokumentationen ska leda både vuxna och barn 

framåt behöver man reflektera tillsammans kring den dokumenterade händelsen (Lenz 

Taguchi 2011, s.70; Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.21). När man ska dokumentera är det vik-

tigt att man först och främst ska bli nyfiken på något, och sedan bestämma vad som ska do-

kumenteras. Det ska vara specifika situationer som öppnar ögonen hos både de vuxna och hos 

barnen (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.26).  

 

Sheridan, docent i pedagogisk och Pramling Samuelsson, professor i pedagogik (2009), anser 

att genom att dokumentera barnens aktiviteter på förskolan, kan pedagogerna upptäcka bar-

nens värld; för att pedagogen ska kunna göra detta krävs intresse för vad barnen gör och att gå 

in i barnens perspektiv. Det finns två anledningar att dokumentera, den ena är att synliggöra 

och påverka barns lärande och utveckling och det andra är att följa och påverka verksamhet-

ens utveckling (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009, s.49,51). Genom pedagogisk doku-

mentationen kan föräldrarna få en inblick i vad som händer på förskolan och om barnens lä-

rande (Åberg och Lenz Taguchi 2012, s.22-23). 

 

Dokumentationsarbetet kan ge pedagogerna information om var de står i sina pedagogiska 

arbeten och vilka förhållningssätt de har till barnen, kollegorna, lärandet och till föräldrarna. 

Samtidigt ger den svar på frågor om vad barnen kan, tänker och deras läroprocesser (Lenz 

Taguchi 2011, s.12). I dokumentationen syns inte bara barnens lärande, utan även pedagogens 

roll som kan granskas och ge utmaningar vilket i sin tur sedan leder till utveckling (Åberg & 

Lenz Taguchi 2012, s.17). 

3.3 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är enligt Lenz Taguchi, universitetslektor i pedagogik (2011), ett 

pedagogiskt förhållningssätt och en kommunikation som hjälper oss att synliggöra och förstå 

barnens olika konstruktioner. En konkret kommunikationsaspekt är att barnen kommunicerar 

sina tankar, erfarenhet och kunskaper till pedagogen genom t.ex. bilder och målningar. Peda-

gogerna kan kommunicera tillbaka med barnen genom att läsa upp vad de har sagt och gjort 
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gången innan så att de får syn på och kommer ihåg sitt eget tänkande och har det som ut-

gångspunkt för att komma vidare. Nästa steg i kommunikationen kan vara att använda doku-

mentationen som underlag för diskussion med pedagoger eller andra utomstående om vad 

barn tänker, gör och vilka erfarenheter de har av livet (Lenz Taguchi 2011, s.34-35). Hon an-

ser även att pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som grundar sig i ett 

gemensamt reflektionsarbete mellan barnen och pedagogerna. Om det inte blir någon reflekt-

ion kring dokumentationen, kan varken barnens eller pedagogernas arbete utvecklas eller för-

ändras. Vidare beskriver hon att arbetslaget ska reflekteras tillsammans kring en dokumentat-

ion, så kan det väcka frågor kring egen pedagogiska roll. Vuxna ska dokumentera ”för att göra 

det osynliga synligt”. Med det menar hon att det inte räcker med att planera ett arbete och 

dokumentera. Dokumentationer och reflektioner ska fungera som utgångspunkt för hur peda-

gogerna ska kunna ta nästa steg (Lenz Taguchi 2011, s.17, 70). 

 

Pedagogisk dokumentation grundas på gemensamma reflektioner såsom dialoger och diskuss-

ioner, vilka gör att dokumentationen blir en pedagogisk dokumentation (Lenz Taguchi 2000, 

s.110; Bjervås 2011, s.57; Svenning 2011). Det överensstämmer även med Åberg och Lenz 

Taguchi (2012). Åberg och Lenz Taguchi (2012) beskriver att dialogen mellan barn-vuxna, 

barn-barn och vuxna -vuxna är nödvändig för att uppmärksamma och förstå betydelsen av en 

dokumentation (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.71). Reflektionen är ingen sanning, utan på-

gående tankeprocesser. Den är bara den vuxnes egen tolkning och uppfattning av att förstå ett 

barn eller en händelse. Eftersom alla tolkar på olika sätt, så är det angeläget att dokumentat-

ionen bör tolkas utifrån både barnens och pedagogernas synvinkel (Åberg & Lenz 2012, s.20-

21). Att använda barnens reflektioner handlar om att pedagogen ska få hjälp att förstå saker 

och ting på flera sätt än det självklara samt att göra barnen delaktiga i de gemensamma läro-

processerna genom att utgå i från deras tänkande och handlande. Vidare beskriver författarna 

att utvecklingen av ett reflekterande förhållningssätt till praktiken ställer stora krav. När man 

väl har kommit igång finns det inget slut, det finns alltid något nytt att undersöka. De gemen-

samma reflektionerna hjälper till att öppna ögonen både för barnens enskilda och gemen-

samma läroprocesser i gruppen (Åberg & Lenz 2012, s.24-26,87). 

 

Pedagogisk dokumentation handlar om att utbyta erfarenheter i ett kollektivt möte med kolle-

gor. Det kollektiva lärandet handlar även om barnen och hur de arbetar tillsammans i grupper. 
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Pedagogerna lyssnar in och dokumenterar vad som händer i förskoleverksamheten, om de 

förhåller sig till barnens olika utforskande processer och vad som händer mellan barnen när de 

befinner sig i en grupp (Wehner-Godèe 2011, s.13). Hon tar upp tiden som en hindrande fak-

tor till att utföra pedagogisk dokumentation. Hennes lösning är att dokumenterandet måste 

ersätta något annat, istället för att bli ännu en belastning. Det är ett arbetssätt som kräver både 

tid och kraft och det kanske inte passar alla (Wehner-Godèe 2011, s.23). Trots att det tar tid 

att lära sig att dokumentera och att tillgodose sig denna dokumentation i det pedagogiska ar-

betet i verksamheten på förskolan, är det dock värt ansträngningen (Wehner-Godèe 2010, 

s.124).  

 

Wehner-Godèe relaterar till Vea Vecchi, som har en lång erfarenhet av pedagogisk doku-

mentation i en av Reggio Emilias förskolor. Vecchi nämner att den pedagogiska dokumentat-

ionen egentligen handlar om att lyfta fram själva processen fram till resultatet och inte att 

lyfta fram själva resultatet. Det är i processen som man finner det mesta av barnets skapar-

förmåga och inte i resultatet. Det är också via denna process man upptäcker barnets olika 

förmågor. Dessutom ser varje process olika ut, för inget barn är det andra likt (Wehner-Godèe 

2010, s.22-23). 

3.4 Olika dokumentationsmetoder 

Dokumentation kan se ut på många olika sätt beroende på hur dokumentationen utformas, vad 

syftet är och vad som ska dokumenteras. Det är viktigt att tänka ut vilken metod som passar 

pedagogen själv och som bäst stämmer överens med valet av projekt (Åberg & Lenz Taguchi 

2012, s.129). Dahlberg, professor i pedagogik, Moss, professor i barnomsorg och Pence, pro-

fessor i barnomsorg (2002), förklarar pedagogisk dokumentation utifrån två företeelser. Det är 

processen och innehållet i processen. Innehållet i processen är materialet som används för att 

synliggöra vad barn gör och säger, och hur pedagogerna förhåller sig till barnen och deras 

aktiviteter. Materialet kan framställas på olika sätt och i olika former, det kan vara hand-

skrivna texter, fotografier, videoinspelningar, röstinspelningar, intervjuer, insamlingar av 

barns alster etc. Detta material gör det pedagogiska arbetet konkret och synligt samt är en del i 

dokumentationsprocessen. Med process menas hur innehållet/materialet används för reflekt-
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ion. Till största delen ska reflektionen göras tillsammans med andra pedagoger, barn, föräldrar 

och politiker (Dahlberg, Moss & Pence 2002, s.220-221). 

 

På sistone har videokameran blivit ett allt vanligare inslag i förskolans verksamhet. Fördelar-

na med att videofilma är bland annat att förskolpedagogerna får möjligheten att se hur barn 

löser problem och agerar i olika situationer, men också en möjlighet att se hur de själva age-

rar. Därmed får också förskolpedagogerna en chans till reflektion kring sitt eget arbete (Do-

verborg & Anstett 2003, s.83-84; Niss & Söderström 2010, s.21). 

3.5 Barns delaktighet och inflytande i pedagogisk 
dokumentation 

Åberg och Lenz Taguchi (2012) beskriver att den vuxne synliggör barnens arbete genom att 

sätta upp det på väggen på förskoleavdelningen, och dokumentationen blir då mer synlig för 

alla och pedagogen visar att det som barnen gör eller har gjort tas på allvar. Författarna anser 

att det är viktigt för barnen men även lika viktigt för pedagogerna och föräldrarna. Det som 

barnen gör inspirerar och väcker nyfikenhet hos alla (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.101).  

 

Delaktighet är en viktig del i användandet av pedagogisk dokumentation där pedagogen ska 

erbjuda barnen många tillfällen där de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar i sin 

vardag på förskolan. Om barn inte får denna möjlighet, betyder det att barnen inte har någon 

som helst möjlighet att påverka sin vardag. Barns delaktighet handlar inte om att pedagogen 

ska lämna över ansvaret till barnen och låta barnen få göra vad de vill, det finns gränser för 

vad som är acceptabelt. Att skapa en förskola som bygger på delaktighet handlar om att ge 

utrymme att tänka fritt och respektera andras åsikter (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.65). Pe-

dagogen ska låta barnet få ansvar och makt över sina egna tankar och att de ska våga tro att 

barn har en erfarenhet och en förståelse som vi vuxna inte har (Johannesen & Sandvik 2009, 

s. 37, Lenz Taguchi 2011, s.33-34).  

 

Pedagogerna kan göra barnen delaktiga i den pedagogiska dokumentationen genom att låta 

barnen t.ex. fotografera (Doverborg & Anstett 2003, s.83-84). Pedagogerna kan tillsammans 



 
19 

med barnen klistra in bilder, teckningar och anteckningar gjorda av både barnen och de vuxna 

i dokumentationsböckerna. Dessa ska vara utgångspunkten för vidare diskussioner och en 

mötesplats för ett gemensamt tänkande kring det som pågick. Detta bidrar till att barnet är 

delaktig i dokumentationen (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.89; Skolverket 2012). Svenning 

(2011) lyfter fram vikten av att samtala med barn kring bilder. Detta är ett bra tillfälle till 

samspel där barnen och pedagogen tillsammans återupplever händelser och aktiviteter (Sven-

ning 2011, s.98-99).  

 

Med hjälp av dokumentation ser vi världen utifrån barnens perspektiv och den värld som bar-

nen ser. Denna dokumentation ska inte bara utgå ifrån det barnet lärt sig, utan den ska också 

innehålla det barnet sagt och gjort för att barnet ska minnas det effektivt. På så sätt ges barnet 

en möjlighet till att kunna reflektera ytterligare med stöd av pedagogen och sina kompisar, 

vilket vidare fortsätter utmana barnets föreställning om något. Pedagogen ska ge barnet ett 

tillfälle till att se sammanhang, likheter och skillnader genom att ställa stimulerande frågor 

som sätter igång barnets reflektion och tänkande. Det är viktigt att kommunikationen mellan 

pedagog och barn sker på gemensamma grunder i ett ömsesidigt samspelande där båda sidor 

strävar mot samma innehåll (Doverborg & Anstett 2003, s. 87-88). 
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4 Metod och material 

I detta kapitel redogörs för val av metod och tillvägagångssätt för att få svar på vårt syfte och 

våra frågeställningar. Vi ger en beskrivning och en motivation till vårt metodval, urval, ge-

nomförande, de etiska principerna och metoddiskussion. Vårt syfte är att ta reda på förskollä-

rarens uppfattning om den pedagogiska dokumentationens betydelse i förskoleverksamheten i 

förhållande till barnens inflytande och delaktighet i dokumentation på olika förskolor. Vi vill 

även ta reda på vad barnen på dessa förskolor har för uppfattning om dokumentation, samt sin 

delaktighet och sitt inflytande i dokumentationen. 

4.1 Val av metod 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning som består av intervjuer med pedagoger och 

barn för att vi ville komma åt både pedagogernas och barnens åsikter kring vårt ämne. Målet 

med kvalitativ intervju är att genom våra frågor ta reda på dels pedagogernas och barnens 

uppfattning om dokumentation, dels hur både barnen och pedagoger upplever delaktighet och 

inflytande på förskolan. ”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper och beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar 

om något fenomen” (Patel & Davidson 2011, s.82). Våra intervjuer innehåller en låg grad av 

strukturering vilket innebär att vi gav informanterna möjligheten att kunna utveckla och for-

mulera sina svar med egna ord (Patel & Davidson 2011, s.81). Eftersom vi tillsammans hade 

formulerat frågorna (se bilaga 1) i förväg och ställde dem i bestämd ordning, så hade intervjun 

en hög grad av standardisering. Intervjun med barnen (se bilaga 2) hade däremot en låg stan-

dardisering, vilket innebär att vi ställde frågorna i den ordning som passade bäst i det enskilda 

fallet (Patel & Davidson 2011, s.81).  
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4.2 Urval 

För att få tag på intervjupersonerna kontaktade vi tre förskolechefer i olika områden inom 

samma kommun per telefon eller mejl. Vi berättade om examensarbetet och frågade om de 

ville delta i undersökningen. I en förskola bokades två intervjuer med förskolechefen. Två av 

förskolorna kontaktade oss via mejl och tre av förskolorna kontaktade vi via mejl. Vi har valt 

att intervjua sju pedagoger; vi kom överens om att detta antal var lagom för vår undersökning. 

Att ha tillräckligt material leder till att öka säkerheten av individers personliga uppfattning av 

ämnet (Ahrne & Svenson 2011, s.44) och samtidigt inte ha för stort material eftersom genom-

förandet av intervjuerna och bearbetningen av insamlade material är en tidskrävande process 

och kräver mycket arbete (Dalen 2007, s.54). 

 

Till vår datainsamling genomfördes intervjuerna på sex olika förskolor i två olika områden. 

Två av intervjuerna ägde rum på olika förskolor i samma enhet i norra delen av Stockholm. 

De resterande fyra förskolor där intervjuerna genomfördes ligger i västra delen av Stockholm, 

två av dessa förskolor är Reggio Emilia-inspirerade och har samma enhet medan de andra två 

tillhör en annan gemensam enhet. 

 

Eftersom vårt syfte med föreliggande examensarbete även handlar om att ta reda på hur 

mycket delaktighet och inflytande barn har i dokumentation, anser vi att det är viktigt att även 

intervjua barn för att på så sätt bilda en uppfattning om hur de själva upplever sin delaktighet 

och sitt inflytande i dokumentationsprocessen. Einstein (2007) beskriver att många forskare 

anser att det är angeläget att försöka ta del av hur barn upplever och uttrycker sig när det gäl-

ler konkreta händelser (Einstein 2007, s.44). Vi valde att genomföra så korta intervjuer med 

barnen som möjligt för att de inte skulle tappa tålamodet. Trost (2005) påpekar att barninter-

vjuer ska vara korta eftersom många barn har svårt att koncentrera sig och sitta stilla under en 

längre tid (Trost 2005, s.38). Vi tog kontakt med de förskolorna där vi tidigare intervjuat pe-

dagogerna. Bara fyra av de förskolorna beviljade dock vår förfrågan om att intervjua deras 

barn på förskolan. De andra två förskolorna tackade av olika anledningar nej till vårt önske-

mål om att intervjua barnen. Vi har sammanlagt intervjuat sju barn. Vi valde att intervjua 

äldre barn som är mellan 4-5 år eftersom vi anser att de är tillräckligt mogna språkligt för att 

kunna svara på de frågor vi ville ha svar på i vår undersökning. Vi var av den uppfattningen 
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att barnintervjuerna skulle gå lika smidigt som intervjuerna av pedagogerna, vilket visade sig 

vara felaktigt. Trots det gav barnintervjuerna oss ett överskådligt material att arbeta med. 

4.3 Genomförande av intervjuerna med pedagogerna 

Innan intervjuerna skrev vi en intervjuguide och såg till att alla intervjufrågor var lika för alla 

informanter. Intervjuerna genomfördes med en informant åt gången på deras arbetsplats under 

deras arbetstid, detta med syftet att informanterna skulle känna sig bekväma och trygga. Inter-

vjuernas längd varierade mellan 20-50 minuter. Intervjufrågorna skickades inte ut i förväg, vi 

ville att intervjuerna skulle utgå från pedagogernas egna kunskaper och erfarenheter. Vi in-

ledde intervjun genom att ställa en övergripande fråga som behandlade vilken utbildning in-

formanterna har och hur länge har de arbetar i förskoleverksamheten. Därefter kom vi in på 

frågor som mer direkt har att göra med våra forskningsfrågor. 

Som tekniskt hjälpmedel använde vi oss av en diktafon för att spela in intervjun. Ändamålet 

med det var dels att inte missa det av vikt som informanterna tog upp, dels för att inte blanda 

ihop vem som hade sagt vad. Inspelningen gav också oss möjlighet att lyssna flera gånger på 

intervjun för att försäkra oss om att det som informanterna sagt uppfattats rätt, vilket ökar 

tillförlitligheten av studiens resultat. Einstein (2007) anser att man bör använda ljudband eller 

minidisk när man intervjuar för att inte missa informanternas egna ord (Einstein 2007, s.33). 

4.4 Genomförande av intervjuerna med barn 

Eftersom vi är två författare som skriver uppsatsen så gjorde vi även ett urval i att intervjua 

barn. Syftet med det är att ta reda på vilka uppfattningar barnen har kring sin delaktighet och 

sitt inflytande både i dokumentationen och i förskoleverksamheten. Barnen har blivit enskilt 

intervjuade för att de inte skulle bli påverkade av varandras svar. För att barnen skulle känna 

sig trygga under intervjuns gång hade de fritt fått välja att bli intervjuade i personalrummet 

eller på sin egen avdelning men också under pedagogernas tillsyn. En del barn blev intervju-

ade i personalrummet, medan några blev intervjuade på avdelningen, beroende på barnens 

egna önskemål. För att visa barnen att vi accepterade deras svar frågade vi dem om de godtog 

att vi spelade in intervjun. För att göra inspelningen roligare för dem provinspelade vi först 

och lät dem lyssna på det innan vi började med den riktiga inspelningen. Kontaktetableringen 
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mellan barn, informant och intervjuare är särskild viktig. Med detta menar Einstein (2007) att 

en god kontaktetablering kännetecknas av att intervjuaren ger barnet möjlighet att känna sig 

accepterat och bekräftat (Einstein 2007, s.46). Längden på barnintervjuer varierade mellan 5-

10 minuter, vilket var betydligt kortare jämfört med intervjuerna av pedagoger. Detta valde vi 

för att barn inte har lika tålamod som vuxna att sitta länge och svara på frågorna. Innan vi 

hade genomfört intervjun hade vi förberett oss och formulerat frågorna (se bilaga 2) tillsam-

mans. 

4.5 Bearbetning 

Efter varje möte med informanterna transkriberade vi intervjuerna medan minnet var färskt. 

Vi har transkriberat intervjuerna så ordagrant som möjligt och skrivit ner dem i ett dokument, 

därefter läste vi igenom utskrifterna flera gånger. Vi valde tre huvudteman utifrån våra fråge-

ställningar. Vårt första huvudtema var Pedagogernas uppfattning kring pedagogisk doku-

mentation, det andra var Pedagogernas uppfattning kring barnens inflytande och delaktighet i 

samband med pedagogisk dokumentation och det tredje var Barnens uppfattning kring doku-

mentation, inflytande och delaktighet. Efter valda huvudteman tittade vi på informanternas 

svar och skapade kategorier utifrån studiens syfte. Vi har använd oss markeringspennor för att 

samla kategorier som vi ansåg höra ihop under samma tema. Sist valde vi undertema, fem 

underteman till första huvudteman, fem underteman till andra huvudteman och två underte-

man till det tredje huvudtemat utifrån frågeställningar för att nå syftet med arbetet. 

4.6 Etiska överväganden 

Innan vi började med intervjuerna förklarade vi för våra informanter att de skulle vara ano-

nyma, varken namn på personer eller förskolan skulle förekomma i vår studie. För att få in-

formanternas samtycke till inspelningen fick vi försäkra alla våra informanter om att inspel-

ningen enbart skulle användas i utbildningssyfte, och därefter raderas. Vi nämnde också att de 

när som helst kunde avbryta intervjun och att de inte behövde besvara frågor som de inte vill 

ge svar på. Patel och Davidson (2011) påpekar att man bör ta hänsyn till individernas villighet 

att svara på våra frågor, eftersom intervjuer bygger på frågor (Patel & Davidson 2011, s.75). 
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Innan vi intervjuade barn skrev vi brev till barnens föräldrar för att få deras tillstånd (se bilaga 

3). Einstein (2007) anser att man måste ansöka om föräldrarnas tillstånd när man ska intervjua 

barn, för utan tillåtelse får ingen vända sig till barn (Einstein 2007, s.37). Eftersom det finns 

en etisk aspekt i att barnens samtycke och medverkan tillgodoses, så valde vi att fråga barnen 

om deras godkännande för deltagande till vår undersökning, trots vi hade föräldrarnas tillstånd 

(Johnson 2007, s.25). 

4.7 Metoddiskussion 

Under intervjuerna med både barnen och pedagogerna upplevde vi att vi även kunde obser-

vera pedagogernas arbetssätt på dokumentation och se hur mycket teorin möts med praktiken 

när det gäller barnens inflytande och delaktighet i dokumentationsprocessen. 

 

Att använda diktafon under intervjun hade både sin fördel och sin nackdel. Fördelen var att 

den har underlättat vårt arbete betydligt. På detta sätt har vi haft möjlighet att inte missa in-

formanternas kroppsspråk och ansiktsuttryck samt tillåtit oss att vara aktivt lyssnande. Vi 

hade också möjlighet att gå tillbaka och lyssna om på intervjun för att försäkra oss om att vi 

inte missade viktiga detaljer i informationen. Nackdelen med transkriberingen däremot att det 

tog extremt låg tid att lyssna och anteckna samt spola tillbaka och lyssna om för att skriva en 

säker information av det informanterna har sagt. Detta upplevde vi var särskild svårt med bar-

nintervjuer, dels var det svårt att höra barnets röst och dels använde barnet sig av för få ord 

vilket gjorde det svårt att ibland förstå vad de menade.  

 

Det hade varit bättre om vi genomförde en pilotstudie med några förskolelärare och förskole-

barn för att testa om intervjufrågorna passade vårt syfte och för att upptäcka om det fanns 

några otydliga frågor som vi kunna klargöra.  

 

Eftersom vi förmodade att pedagogernas spontana svar skulle ge mer tillförlitlighet till vår 

undersökning valde vi att inte skicka frågorna till dem i förväg. Detta gjorde vi för att peda-

gogerna inte skulle ha möjlighet att förbereda sig på våra frågor med hjälp av styrdokument 

eller någon litteratur. Vi upplevde att intervju med pedagoger gick betydligt smidigare än bar-

nintervjuer. Detta berodde på att barnen ibland hade svårt att sätta ord på det de ville berätta. 
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Eftersom barnen var så pass små hade de ibland svårt att svara på våra frågor eller på grund 

av att de var blyga. 
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det material som samlats in under intervjun. Resultatet 

presenteras i tre avsnitt: 5.1 och 5.2 avsnitten består resultat och analys av intervjuer med pe-

dagoger och avsnittet 5.3 består resultat och analys av barnintervjuer. Avsnitt 5.1 och 5.2 är 

framställda utifrån fem övergripande underteman och avsnittet 5.3 består av två underteman. 

Till varje undertema redogör vi för en tolkning av resultaten. Efter varje avslutat undertema 

kommer vi presentera en analys av resultatet och därefter vi kopplar till relevant litteratur som 

vi använt oss av i uppsatsen.  I alla delarna kommer vi att nämna informanternas svar som 

citat.   

 

För att underlätta för läsaren att förstå vem som har sagt vad, tänkte vi använda fiktiva namn 

till varje förskola, pedagog och barn. Eftersom våra informanter består av förskollärare, speci-

alpedagoger och barnskötare, så kommer vi att benämna dem som pedagoger. Däremot be-

nämner vi våra barninformanter som barn.   

 

Nedan kommer en kort presentation av alla pedagoger och barn som har deltagit i vår studie: 

 Anna arbetar på förskolan Fjärilen. Hon har arbetat som barnskötare sedan 2002. 

 Birgitta arbetar på förskolan Delfinen. Hon är förskollärare och lärare i engelska och 

har arbetat som förskollärare i 7 år. 

 Carina arbetar på förskolan Lejonen. Hon har arbetat som barnskötare sedan 1983 och 

blev förskollärare 1992. 

 Diana arbetar på förskolan Fjärilen. Hon har arbetat som förskollärare sedan 2011 men 

har erfarenhet inom yrket sedan 14 år tillbaka. 

 Emma arbetar på förskolan Elefanten. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1990. 
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 Felicia arbetar på förskolan Nyckelpigan. Hon är både förskollärare och 

grundskollärare (1-3år) sedan 2012. Hon har arbetat inom förskoleverksamheten sedan 

1987. 

 Gunilla arbetar på förskolan Ekorren. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1981 

men arbetar nu som specialpedagog och förskollärare. 

 

Barninformanter: 

 Jacob 5 år, förskolan Delfinen. 

 Matilda 5år och Kalle 5år, förskolan Elefanten. 

 Maja 5år, Adam 4år, Ida 4år och Amanda 4år, förskolan Fjärilen. 

 

5.1 Pedagogernas uppfattning kring pedagogisk 
dokumentation 

I detta avsnitt presenterar vi fem övergripande underteman. 

5.1.1 Pedagogernas definition av pedagogisk dokumentation till skillnad från 
dokumentation 

Vi började intervjuerna med att fråga vad dokumentation och pedagogisk dokumentation in-

nebär för pedagogerna. Detta är för att få en inblick i vad de tänker på när de hör dessa be-

grepp. Alla pedagogerna använde sig endast av pedagogisk dokumentation. För en del peda-

goger var det svårt att definiera begreppet dokumentation för att de bara har använt pedago-

gisk dokumentation. Diana förklarade att dokumentation var något som de gjorde förut. Att ta 

bilder på barnen med kamera, skriva ut och klistra på ett färgglatt papper och därefter hänga 

upp på väggen betyder inget mer än att man visar bilderna. Gunilla definierar dokumentation 

som att man tar bilder på barn och sedan sätter upp på väggen för att visa föräldrarna det man 

har gjort. Man reflekterar inte över bilderna med det barnen har gjort och upptäckt. 
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Pedagogerna förklarade pedagogisk dokumentation på lite olika sätt. Gunilla anser att peda-

gogisk dokumentation ska gå framåt, gå vidare och få dem att tänka ”vad kan vi göra nästa 

gång?”. Dokumentationen ska användas tillsammans med barnen och de ska reflektera över 

det man gör, ”då blir det en utveckling och det är själva utvecklingen man är ute efter i peda-

gogisk dokumentation”(enligt Gunilla). Diana berättar att pedagogisk dokumentation är något 

som är levande och inte något som man bara ska hänga upp på väggarna. När man gör ett pro-

jekt eller arbete ska man först dokumentera vad man gjorde, sedan ska både pedagog och barn 

gå tillbaka för att reflektera och återberätta. Barnen får nya tankar kring det man arbetar med 

och går vidare. Anna berättar att man reflekterar tillsammans med barnen och tar med deras 

tankar i dokumentationen. Man dokumenterar sedan tillsammans med arbetslaget och diskute-

rar och reflekterar över bilderna för att gå vidare med arbetet. Hon anser att ”om man doku-

menterar själv, så är det inte pedagogisk dokumentation”. 

 

Diana säger att pedagogisk dokumentation är en tillbakablick, man ser vad man gjorde, vad 

barnen gjorde, vad barnen har lärt sig och hur man kan gå vidare med arbetet. Reflektion till-

sammans med barnen är viktigt för att de ska kunna gå vidare. Hon berättar att de oftast tar ut 

bilder på det som de ska göra innan de börjar med ett projekt/tema för se vad barnen tänker 

omkring dokumentationen som pedagogen har gjort och så går de vidare från det. Felicia be-

rättar att hon tänker i första hand på barnen, att barnen ska reflektera över dokumentationen 

och att barnen ska kunna se sina läroprocesser, allting som barnen är delaktiga i är pedagogisk 

dokumentation. Hon sitter först med sitt arbetslag och tittar vad dokumentationen säger, sedan 

skriver de ner vad barnen säger om dokumentationen för att fånga upp deras idéer och ut-

veckla verksamheten vidare. Därefter sätts dokumentationen upp på väggen. De arbetar väl-

digt mycket med reflektionsprotokoll när de dokumenterar och i deras verksamhetsplan har de 

olika mål som de använder sig av när de gör dokumentation.  

 

Birgitta anser att pedagogisk dokumentation är ett verktyg där man fångar det som händer i 

barngruppen. Man dokumenterar det barnen gör och skriver ner deras tankar. Som pedagog 

ska man även kunna gå tillbaka och se vad man ska utveckla som pedagogisk. Hon säger: 

”Vi arbetar med pedagogisk dokumentation, men kanske utgår vi inte från Reggio Emilia-

filosofin”. Även Emma anser att pedagogisk dokumentation är ett verktyg. Pedagogisk doku-
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mentation är att barnen ska vara delaktiga i den och det är oftast i det som de har brister. Bar-

nen är inte med och reflekterar över det som de har gjort när pedagogerna dokumenterar. Hon 

utgår från sin egen synvinkel och skriver vad hon har sett och hört. Hon berättar att de började 

använda pedagogisk dokumentation i våras, tidigare arbetade de inte pedagogiskt.  

En del pedagoger visar ett exempel på en pedagogisk dokumentation och berättar sina aktivi-

teter som de arbetade i förskolan. Emmas exempel på sitt temaarbete handlade om sjunkande 

och flytande föremålen i vatten. Hon berättar att hon hade en apelsin med skal och en apelsin 

utan skal. Först lade hon i apelsinen med skal och barnen såg vad som hände, att det flyter i 

vattnet och sedan lade hon den skalade apelsinen och den sjunker. Efteråt fick barnen testa 

själva med olika föremål på egen hand. Det resulterade i ett samtal om varför en del föremål 

sjunker medan andra inte gör det.  

Analys 

Alla pedagoger som vi intervjuade arbetar med pedagogisk dokumentation. Det visar sig att 

den pedagogiska dokumentationen är ett förhållningssätt, reflektionsarbete, arbetsverktyg och 

utvecklingsarbete. Pedagogerna anser att den är en återblick och att den är framåtskridande 

för att de ska kunna gå vidare med arbetet. Den är även ett arbetsverktyg för att kunna se vad 

barnen och pedagogerna gör. Alla pedagoger betonade att det ska finnas en reflektion till 

dokumentationen för man ska kunna gå vidare med arbetet. Hela dokumentationsprocessen 

avslutas med att man lägger ett utdrag från förskolans läroplan och sätter upp på väggen. En 

del pedagoger berättar om en av sina pedagogiska dokumentationer som de genomför med 

barnen. Emma beskriver sitt temaarbete: först visar pedagogen barnen och därefter tillåts bar-

nen att testa på egen hand. Vår uppfattning om att arbeta på det viset är att i och med detta så 

uppstår ett samarbete och samspel med vuxna och andra barn, vilket leder till att barnen 

kommer ett steg upp i sin utveckling, något som Vygotskij kallar ”proximala utvecklingszo-

nen”. Den innebär att ett barn lär sig saker och ting med hjälp av andra för att senare kunna 

lösa liknande problem på egen hand (Vygotskij i Kroksmark 2003, s.450-452). Åberg och 

Lenz Taguchi anser att dokumentation är en levande process som repeteras hela tiden, ett un-

dersökande både bakåt och framåt. För att dokumentationen ska leda både vuxna och barn 

framåt behöver man reflektera tillsammans kring den dokumenterade händelsen. Dokumentat-
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ioner och reflektioner ska fungera som utgångspunkt för hur pedagogerna ska kunna ta nästa 

steg (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.17,19-20). 

 

Pedagogerna anser att det viktigaste i den pedagogiska dokumentationen är den gemensamma 

reflektionen i arbetslaget samt reflektionen med barnen över det insamlade materialet. Det 

visar sig att reflektionsarbetet varierar mellan pedagogerna, en del reflekterade först tillsammans 

med arbetslaget sedan med barnen och en del reflekterade först tillsammans med barnen därefter 

med arbetslaget. Samtliga pedagoger anser att om det ska bli pedagogisk dokumentation måste 

det finnas gemensamma reflektioner med andra, med arbetslag och med barn. Reflektion till-

sammans med andra är något som Lenz Taguchi (1997 s.15) menar är viktigt då man arbetar 

med pedagogisk dokumentation. När reflektion görs med andra kan detta enligt Åberg och 

Lenz Taguchi (2012 s.20), Lenz Taguchi (2000, s.110); skolverket (2012, s.3,15); Bjervås 

(2011, s.57) och Svenning (2011) bidra till att dokumentationen blir en pedagogisk doku-

mentation. Författarna menar att pedagogisk dokumentation grundas på gemensamma reflekt-

ioner såsom dialoger och diskussioner, vilka gör att dokumentationen blir en pedagogisk 

dokumentation.  

 

På frågan vad dokumentation är svarar pedagogerna att det är att visa på vad som har skett, att 

man tar bilder på barn och sedan sätter upp på väggen för att visa till föräldrarna vad barnen 

har gjort och vad som har hänt på förskolan. Detta kan enligt Svenning anses ”göra en sak 

synlig och leda den i bevis”, att pedagogen försöker synliggöra det som äger rum, samt de 

människor som uppehåller sig där. Pedagogen gör egna val kring vad som ska lyftas fram av 

helheten. Det är således inte säkert att personen som dokumenterar har tillgång till all inform-

ation (Svenning 2011, s.25). 

 

5.1.2 Syfte med pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna har olika uppfattningar om vad syftet med pedagogisk dokumentation är. Gu-

nilla menar att syftet med pedagogisk dokumentation är att följa barnens utveckling. Anna, 

Birgitta och Emma säger syftet är att få syn på barnets utveckling och lärande. Något som 

också Emma nämner är att pedagogen ska få syn på egen utveckling och lärande. Enligt Ca-
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rina är syftet att se var pedagogen befinner sig, var barnen befinner sig och var kunskapsnivån 

ligger. Diana tar upp att det hjälper dem att se barnens individuella lärande, gruppens lärande 

och hur de kan gå vidare i sina projekt som de håller på med. Något som också nämns är att 

barnet ska uppmärksamma sin egen utveckling och få syn på verksamhetens utveckling. Feli-

cia uttrycker följande: 

 

Synliggöra för barnen deras egen utveckling och deras tankar så att de ska kunna 

fortsätta reflektera. Fånga upp deras idéer samt utveckla verksamheten. 

 

Några av pedagogerna nämner också att syftet med pedagogisk dokumentation är att synlig-

göra verksamheten för föräldrar genom att sätta upp det dokumenterade materialet på väggar-

na så att föräldrarna och även barnen kan titta på det. På detta vis blir föräldrarna delaktiga 

och får en insyn i barnens vardag och deras arbete på förskolan. Väggdokumentationen skapar 

även möten och kommunikation mellan barn, föräldrar och pedagoger om de projekt och te-

man som barnen har varit med om. Dokumentationen är tillgänglig för barnen, de går fram 

och tittar på den och får återkoppling till vad de har gjort. En av pedagogen förklarar det så 

här: 

Felicia: 

Vår dokumentation ligger i hallen […] så att föräldrarna blir delaktiga i dokumentat-

ionen […] att de ska se hela tiden hur vi jobbar och hur verksamheten ser ut. Man hör 

att de diskuterar runt omkring dokumentationen sinsemellan. 

 

Analys 

Resultatet visade att pedagogernas svar om syftet med pedagogisk dokumentation varierade 

på vilken pedagog man frågade. De flesta av pedagogerna anser dock att de dokumenterar för 

att följa och synliggöra barnens utveckling och/eller lärande som föreskrivs av bland annat 

läroplanen. Enligt läroplanen för förskolan (reviderad 2010) ska barnens utveckling och lä-

rande följas, dokumenteras och analyseras för att man ska kunna utvärdera förskolans kvalitet 

(skolverket 2010). Sheridan & Pramling Samuelsson tar upp syftet med pedagogisk doku-
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mentation som är att synliggöra och påverka barns utveckling och lärande (Sheridan & Pram-

ling Samuelsson 2009, s.51), vilket pedagogerna redovisar att de gör. 

 

Emma och Carina berättar att de inte bara dokumenterar för att få syn på barnets utveckling 

och/eller lärande, utan även för att få syn på sin egen utveckling och/eller lärande. Lenz 

Taguchi menar att dokumentationsarbetet kan ge pedagogerna information om var de står i 

sina pedagogiska arbeten och vilka förhållningssätt de har till barnen, kollegorna, lärandet och 

till föräldrarna. Samtidigt ger den svar på frågor om vad barnen kan, tänker och deras läropro-

cesser (Lenz Taguchi 2011, s.12). Åberg & Lenz Taguchi tar upp att det inte bara är barnens 

lärande som granskas, utan att det även kan vara pedagogens roll som granskas och ges utma-

ningar. Det leder i sin tur till utveckling (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s.17). 

 

Diana tog upp att syftet med pedagogisk dokumentation är att se barnens individuella lärande 

och gruppens lärande. Detta tolkar vi som att det är viktigt att inte bara se det enskilda barnet 

utan även som en del i ett lärande tillsammans med andra. Detta är ett kollektiv lärande enligt 

Wehner-Godèe handlar det om hur barnen arbetar tillsammans i grupper, där pedagogerna 

lyssnar in och dokumenterar vad som händer i förskoleverksamheten och vad som händer 

mellan barnen när de befinner sig i en grupp (Wehner-Godèe 2011, s.13). 

 

Något annat som kommer upp är att pedagoger vill göra föräldrarna delaktiga i dokumentat-

ionsprocessen och att pedagogerna vill synliggöra processen för föräldrarna, inte bara det fär-

diga resultatet. Wehner-Godèe anser att den pedagogiska dokumentationen egentligen handlar 

om att lyfta fram själva processen fram till resultatet och inte att lyfta fram själva resultatet. 

Det är i processen som man finner det mesta av barnets skaparförmåga och inte i resultatet 

(Wehner-Godèe 2010, s.22-23).  

 

Alla de förskolor som vi besökt har en så kallad dokumentationsvägg, där personalen sätter 

upp dokumenterat material på väggarna så att föräldrarna och även barnen kan titta på dem. 

Att sätta upp dokumentations material på väggen enligt Wehner-Godèe är syftet att lyfta fram 

det unika barnets processkapande och skickligheten, samt att förbättra den pedagogiska verk-

samheten (Wehner-Godèe 2010, s.19,23). Pedagogernas syfte med det är att föräldrarna ska få 

insyn och göras delaktiga i förskolans verksamhet samt att ge barnen möjligheten att titta på 
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dem, så att de själva kan reflektera samtidigt som de uppmuntras till att ha ömsesidiga dialo-

ger. Att föräldrarna ska få denna insyn menar Åberg och Lenz Taguchi (2012 s.24-26) är för 

att de ska få en bild av vad som sker på förskolan, samt att de ska få möjlighet till att vara 

med att påverka verksamheten. Enligt Skolverket kan syftet med dokumentationsarbetet vari-

era. Det används för att visa föräldrarna hur deras barn utvecklas, vad de upplevt och produce-

rat. Det används även för att ge barnen möjlighet att få syn på sitt eget lärande och ge möjlig-

het att gå tillbaka och minnas vad de gjort och upplevt (Skolverket 2004, s.83-84), vilket 

överensstämmer med pedagogernas redovisning. 

 

5.1.3 Dokumentationsmetoder och barns delaktighet i reflektionsprocessen 

Det visar sig att samtliga pedagoger har olika tillvägagångssätt när de dokumenterar. Majori-

teten av pedagogerna uttrycker att de i stort sätt använder papper och penna. Några av peda-

gogerna nämner även att de använder sig av digitalkamera, dator, surfplatta, smartboard samt 

projektor med mikrofon och videokamera. Det som de flesta pedagoger lyfter fram är själva 

reflektionsprocessen som följer efter att pedagogerna till exempel fotograferat en händelse, 

antecknat något skriftligt osv. Det som kännetecknar reflektionsprocessen är att pedagogerna i 

samtal med barnen tillsammans reflekterar över det de gjort. Ett exempel på detta är när peda-

gogerna och barnen samlas och reflekterar gemensamt över bilder som de tagit. I vissa av de 

besökta förskolorna så fortsätter reflekterandet även tillsammans med andra kollegor då man 

har schemalagda reflektionsmöten där pedagogerna diskuterar och reflekterar kring exempel-

vis tagna bilder. Några pedagoger illustrerar så: 

Anna: 

Vi använder data, digitalkamera, papper och penna. Med barnen har vi projekt-

samling tre gånger i veckan. Då lägger vi bilderna på mattan och ställer frågor 

till barnen om hur de tänker och tycker. De reflekterar och berättar hur de tänker 

och vi antecknar det de säger. 

Diana: 

Vi har alltid med oss kamera och ett litet block där vi skriver ner vad som hän-

der. Sen kommer vi tillbaka till förskolan och frågar barnen vad vi gjort. Vi har 
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reflektionsmöte en gång i veckan där vi tillsammans med andra pedagoger sitter 

och tittar på bilderna. 

 

Felicia berättar att de använder sig av projektor och mikrofon vid dokumentationen och även 

där reflekterar pedagogerna tillsammans med barnen. Pedagogerna samtalar och ställer frågor 

till barnen och skriver ner deras tankar i dokumenten och kopplar till utdrag ur läroplanen för 

förskolan. Birgitta lyfter fram att smartboard är en bra metod när man ska reflektera i en stor 

grupp, så att alla kan vara med och komma till tals, samt att den är en stor hjälp när man vill 

visa sina aktiviteter för andra pedagoger. Hon säger: 

När vi har planeringsmöte använder vi bilderna för att visa våra aktiviteter med 

barnen. Mina kollegor har andra aktiviteter och på så vis har de möjlighet att se 

vad vi gjort, vi hjälper varandra. 

 

Några av pedagogerna beskriver att de använder sig av videokameran när de dokumenterar. 

Anledningen till att de gör det är för att se vad barnen och pedagogerna gör i de olika situat-

ionerna, men också för att uppfånga allt barnen säger i de olika situationerna. Något annat 

som också nämns som en fördel med videofilmning är att man vill kunna visa upp sina aktivi-

teter för föräldrarna och andra pedagoger.  

Gunilla: 

Man upptäcker väldigt mycket som man inte upptäcker i situationen. När vi tit-

tar i filmen kan man se vad barnen håller på med. 

 

Emma berättar att de äntligen har hittat ett sätt att få med barnen och det är med den iPad de 

fick i våras. Hon belyser att surfplatta är ett bra verktyg att använda vid dokumentation till-

sammans med barnen och är enkel att ta med. Under samlingar har de diskussioner utifrån ett 

par bilder. Bilderna handlar om det som barnen har varit med om. Pedagogerna vill få barnens 

reaktioner och deras kommentarer. 
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Analys 

Resultatet visar att pedagogerna dokumenterar på flera olika sätt. Felicia använder tekniskt 

hjälpmedel som projektor och mikrofon och Emma smartboard för att reflektera i en stor 

grupp för att alla barn ska kunna se bilder och komma till tals. Vår uppfattning kring pedago-

gernas arbetar i stor grupp är att barnen ska ha en möjlighet till samtal med varandra. Det blir 

en läroprocess för det enskilda barnet och för gruppen. Barnen får ta del av sina kompisars 

tankar som kanske är annorlunda jämfört med deras egna och de lär sig att se olikheter. Det 

blir även en läroprocess för pedagogen som lär sig hur barn tänker och tillgodoser sig kunskap 

samt ger möjligheter att stimulera barnen och att erövrar nya utvecklingszoner, vilket detta är 

ett tydligt spår på ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Barn lär sig och får nya kunskaper 

och färdigheter i gemenskap med andra i en social kontext (Vygotskij i Kroksmark, 2003, 

s.446). Enligt Wehner-Godèe är detta ett kollektiv lärande som handlar om hur individer inte-

grerar och lär sig av andra barn (Wehner-Godèe 2011, s.13). Åberg och Lenz Taguchi tar upp 

att de gemensamma reflektionerna hjälper till att öppna ögonen både för barnens enskilda och 

gemensamma läroprocesser i gruppen (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.24-26,87). 

 

Några av pedagogerna beskriver att de använder sig av videokameran när de dokumenterar för 

att se vad barnen och pedagogerna gör i de olika situationerna, men också för att uppfånga allt 

barnen säger i de olika situationerna. Fördelar med att videofilma är enligt Doverborg & 

Anstett och Niss & Söderström bland annat att förskolpedagogerna får möjligheten att se hur 

barn agerar i olika situationer och de får också en möjlighet att se hur de själva agerar. Där-

med får också förskolpedagogerna en chans till reflektion kring sitt eget arbete (Doverborg & 

Anstett 2003, s.83-84; Niss & Söderström 2010, s.21), vilket pedagogerna redovisar att de 

gör. 

 

Alla använder papper och penna, de skriver ner det de ser och hör. En del pedagogerna an-

vänder även digitalkamera, dator och iPad vid dokumentationen. Det är det som Dahlberg m 

fl.(2006 s.220-221) presenterar som begreppet innehåll i dokumentationsprocessen. Enligt 

Dahlberg m.fl.(2002, sid.221) är materialet en del i dokumentationsprocessen och det används 

för att synliggöra vad barn gör och säger, samt hur pedagogerna förhåller sig till barnen och 

deras aktiviteter. Materialet kan framställas på olika sätt och i olika former, det kan vara 

handskrivna texter, fotografier, videoinspelningar, insamlingar av barns alster etc. Åberg och 
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Lenz Taguchi (2005, s.129) framför att dokumentation kan se ut på många olika sätt, det är 

viktigt att tänka ut vilken metod som passar pedagogen själv och som bäst stämmer överens 

med valet av projekt.  

 

I resultatet visar det att samtliga pedagoger framhåller vikten av att barn och pedagoger sam-

las och reflekterar kring dokumentationen. Pedagoger lyssnar på barnens tankar och vad de är 

nyfikna på och utifrån det går pedagogerna vidare med arbetet. Vår uppfattning är att pedago-

gerna är ”reseledare” i barnens upptäcktsfärd och lyssnar, frågar och diskuterar för att få i 

gång olika arbetsprocesser och för att gå vidare med arbetet som de håller på med. Frågor och 

samtal skapar en plattform för utbyte av tankar, kunskaper och erfarenheter och ett sätt att se 

den bild som var och en försöker förmedla är genom att lyssna på barnen och se vad barnen 

vet. Lenz Taguchi beskriver om det inte blir någon reflektion kring dokumentationen, kan 

varken barnens eller pedagogernas arbete utvecklas eller förändras. Åberg och Lenz betonar 

att det är angeläget att dokumentationen tolkas utifrån både barnens och pedagogernas syn-

vinkel då alla tolkar på olika sätt (Åberg & Lenz 2012, s.20-21). 

 

Något som också kommer fram är att pedagogerna reflekterar även tillsammans med andra 

kollegor, då man har schemalagda reflektionsmöten där pedagogerna diskuterar och reflekte-

rar kring dokumentationen för att kunna gå vidare med arbetet. När man arbetar med proces-

sen i pedagogisk dokumentation anser Lenz Taguchi (2011, s.15) och Dahlberg m fl.(2006 

s.220-221) att reflektion är viktig del i arbetet och att den ska göras tillsammans med barn och 

andra pedagoger om dokumentationer. Lenz Taguchi framhåller även att om man reflekterar 

tillsammans i arbetslaget kring en dokumentation, så kan det väcka frågor kring egen pedago-

giska roll (Lenz Taguchi 2011, s. 17). 

 

5.1.4 För- och nackdelar med pedagogisk dokumentation 

Fördelarna som en pedagog ser med dokumentation är att pedagogisk dokumentation används 

aktivt tillsammans med barnen hela tiden. Den pedagogiska dokumentationen erbjuder en bra 

möjlighet till att kunna reflektera över själva verksamheten, hur man kan gå vidare med olika 

projekt och barnens intressen. En annan pedagog lyfter fram även att fördelen är att arbetsla-
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get tillsammans kan diskutera, så att man hittar en röd tråd och kan gå vidare med det man 

håller på med. 

 

Ett fåtal av pedagogerna nämnde tidsbrist som ett problem vid dokumentationen. Doku-

mentationen kräver mycket tid och tiden räcker inte alltid till. Detta leder till att pedagogerna 

använder den tid som är avsatt till barnen till dokumentationen, samt att det blir ont om peda-

goger när någon går ut från barngruppen för att dokumentera. En annan nackdel som pedago-

gerna nämner är att pedagogen måste veta exakt vad som ska dokumenteras. Risken är annars 

att det blir det mycket arbete och det kan leda till att man till slut tappar tråden. En pedagog 

tar även upp att en nackdel med dokumentation är att man kan fastna i sitt arbete, att det kan 

vara svårt att utvecklas. En annan pedagog betonar att hon har brister i fråga om att göra bar-

nen delaktiga i dokumentationsarbetet. Hon vill att barnen ska kunna påverka dokumentation-

en och tycker att det är den svåra delen. 

Birgitta: 

En annan nackdel är att om man inte vet vad man gör då har det ingen betydelse, 

då kanske det blir fel. 

 

Emma: 

Det tar ganska mycket tid. Det är viktigt att pedagogen är i gruppen med barnen. 

När en pedagog går iväg och sitter vid datorn så försvinner den. 

 

En del pedagoger säger att de har avsatt tid på deras arbetsschema för reflektion. Felicia berät-

tar att hon har tur med tiden, hon har avsatt planeringstid och har ganska mycket tid som hon 

kan använda till förberedelse, planering och dokumentation. Dock påpekar hon att det är 

enormt viktigt att hitta tid att sitta med barngruppen, därför att pedagogerna främst måste vara 

delaktiga där. Diana tycker inte alls att tiden är någon nackdel. Hon har avsatt tid och tar där-

för inte av barnens tid. De har reflektionsmöte en gång i veckan som varar en och en halv 

timme. Sedan har de två timmar barnfri tid i veckan, då de arbetar med dokumentationen. 
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Analys 

Fördelarna med dokumentationen som pedagogerna tog upp att barnen är delaktiga i doku-

mentationsarbetet. Den pedagogiska dokumentationen erbjuder en bra möjlighet till att kunna 

reflektera tillsammans med barnen över dokumentationen för att kunna gå vidare med arbete 

och barnens intressen. Det visar att barnens intressen ger upphov till att gå vidare med pro-

jektet/arbetet. Någon annat som också togs upp är värdet av att kunna diskutera tillsammans 

med arbetslaget för att kunna gå vidare. Åberg och Lenz Taguchi (2005, s.17,19-20) poängte-

rar att det är viktigt att dokumentationsarbetet används för att föra den pedagogiska processen 

framåt, så att det fungerar som ett stöd i arbetet, annars blir det endast en plikt och ännu en 

sak som ska göras.  

 

Resultatet visar att det bara är få pedagoger som anser att tidsbristen är ett problem, att det tar 

mycket tid och att de skulle vilja dokumentera mer, men känner att tiden inte räcker. Wehner-

Godèe tar upp tiden som hindrande faktor till att utföra pedagogisk dokumentation och är ett 

arbetssätt som kräver både tid och kraft. Pedagogen måste ersätta något annat istället för att 

bli ännu en belastning (Wehner-Godèe 2011, s.23). Trots att det tar tid att lära sig att doku-

mentera och att tillgodose sig denna dokumentation i det pedagogiska arbetet i verksamheten 

på förskolan, är det dock värt ansträngningen (Wehner-Godèe 2010, s.124). 

  

Emma tog just upp att barnen ska vara delaktiga i dokumentationsarbetet och att hon tycker 

att det är den svåra delen. Åberg och Lenz Taguchi beskriver att delaktighet är en viktig del i 

användandet av pedagogisk dokumentation. Pedagogen ska erbjuda barnen många tillfällen 

där de får möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar i sin vardag på förskolan. Ett exempel 

som författarna beskriver är att pedagogerna tillsammans med barnen kan klistra in bilder, 

teckningar och anteckningar gjorda av både barnen och de vuxna i dokumentationsböckerna 

(Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.65). 

 

En annan aspekt som tas upp är att pedagogen ska ha ett syfte med dokumentationen, om man 

inte har något syfte så kan det skapa problem vid arbetet med pedagogisk dokumentation. I 

värsta fall leder det till att man inte kan gå vidare med själva arbetet och att man kommer av 

sig, vilket gör att dokumentationen blir betydelselös. Åberg och Lenz Taguchi betonar vikten 

av att man ska bli nyfiken på något när man ska dokumentera och att man bör bestämma sig 
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för vad som ska dokumenteras. Det ska vara specifika situationer som öppnar ögonen hos 

både de vuxna och barnen (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.20, 26). 

5.1.5 Etisk aspekt i dokumentation 

Enligt pedagogerna finns det olika etiska aspekter att tänka på i dokumentationen. En aspekt 

är att dokumentationen inte får vara personlig, även om man lyfter upp barnens styrkor. En 

annan aspekt är att alla pedagoger är överens om att i och med att barnens bilder dokumente-

ras så är det viktigt att föräldrarna samtycker om att ta bild på barnen och använda de i olika 

pedagogiska dokumentationer. I de fall där föräldrar inte vill att deras barn fotograferas, så 

väljer pedagogerna att använda bilder där dessa barns ansikte och identitet inte förekommer 

eller kan säkerställas. En annan pedagog berättar att de inte skickar föräldrabrev till vårdnads-

havaren med e- post där det förekommer någon form av bild på barnet. Men det som är ge-

mensamt för alla pedagoger är att de har papper som föräldrar fyller i när deras barn börjar 

förskolan och detta papper hjälper pedagogerna att veta vilka barn som får vara med i fotogra-

fier och vilka som inte får. Månadsbrev till föräldrar skickar vi både i pappersform och via e-

post. När barnens bild finns nedtryckta på pappret skickas de det i pappersform, annars skick-

as det via e-post. Diana menar: 

Vissa barn får inte vara med på bilder. Vi har papper som föräldrar fyller i när 

barnen börjar förskolan, så att säga, vilka som får vara med på dokumentation. 

Då är det olika alternativ, om de får vara med på avdelningen, på utställningen, 

på internet (hemsidan) osv. Då får de kryssa i själva vilken de väljer.  

Carina uttrycker det såhär: 

När man tar bilder tänker man verkligen på vilka bilder man tar. Vi har föräldrar 

som inte vill att vi tar bilder där ens barn är klädd i trosor eller badkläder, då tar 

vi bild på ansiktet. 

 

Analys  

Det visar sig att de valda förskolorna respekterar alla människor oavsett deras bakgrund. De 

använder inte vilka bilder som helst, det vill säga att de bilder och texter som används för att 
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dokumenteras får varken vara utsättande för barnen, föräldrar eller pedagoger. Det finns också 

vissa skäl till att föräldrar inte vill att deras barn blir fotograferade när de exempelvis är 

klädda i baddräkt. Alla pedagoger är överens om att föräldrarnas godkännande är viktigt när 

det gäller att fotografera deras barn och visa de offentligt i förskoleverksamheten. Därför ber 

de föräldrarna att skriva på papper där det berör deras barn. Einstein påpekar att man måste 

ansöka om föräldrarnas tillstånd, för utan deras tillåtelse får ingen vända sig till barn (Einstein 

2007, s.37).  

 

5.2 Pedagogernas uppfattning kring barnens inflytande och 
delaktighet i samband med pedagogisk dokumentation. 

 

I detta avsnitt presenterar vi fem övergripande underteman. 

5.2.1 Skillnader mellan inflytande och delaktighet enligt pedagoger 

Majoriteten av pedagogerna som vi har intervjuat säger att orden delaktighet och inflytande 

sammanflätas. Några av pedagoger beskriver orden inflytande och delaktighet som att barnens 

åsikter tas till vara och att låta dem bidra med sina egna tankar. En pedagog påpekar att barn 

bör ges möjlighet att uttrycka sig både verbalt och ickeverbalt, att göra sig sedda och sina 

röster hörd. Medan Carina särskiljer dessa ords betydelse och förklarar att ”inflytande innebär 

att barnen får välja” och ”delaktighet betyder att barnen kan delta i de aktiviteter som vi 

pedagoger har organiserat”. Och hon illustrerar dessa begrepp på följande sätt: 

 

Om barnet vill gå till skogen och vi pedagoger har bestämt att vi ska gå till en park. 

Om jag tar barnens delaktighet, då kan jag ta barnen till parken, då är barnen delaktiga. 

Om jag vill ha barnens inflytande, då kan jag fråga barnen vad de vill göra. Om barnen 

vill att vi går till skogen, då tar jag dem till skogen. Det vill säga att delaktighet är att 

vara med medan inflytande är att tycka till. 

 

Analys 

Pedagogernas svar ger oss en inblick i att alla pedagoger har samma uppfattning om begrep-
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pen delaktighet och inflytande medan Carina särskiljer betydelsen av dessa begrepp. Carinas 

exempel på orden delaktighet och inflytande stämmer med Arnérs och Tellgrens sätt att besk-

riva dessa ord. De menar att inflytande handlar om barnen har en reell möjlighet att påverka 

sin situation och delaktighet är att barnen deltar i något som någon annan har bestämt (Arnér 

& Tellgren 2006, s.15). Några andra pedagogers definition på dessa begrepp att däremot in-

stämmer med Johannesens och Sandviks beskrivning på demokratisering. Enligt författarna 

har begreppen delaktighet och inflytande är knyten till demokrati och i förskolans värld hand-

lar dessa ord om barnen ska vara med och ta beslut, vara med och bestämma (Johannesen & 

Sandvik 2009, s.30). 

 

5.2.2 Barnens delaktighet och inflytande enligt pedagogerna 

 

Barns delaktighet 

De flesta av våra informanter ser på delaktighet som att vara med och bestämma. De menar att 

det är angeläget att de inkluderar varje enskilt barns tankar och idéer i olika processer. En 

pedagog påpekar att om barnen känner sig delaktiga i det arbetet som berör dem själva, 

känner de att de är med och att deras bidrag är viktiga. En annan pedagog betonar att även om 

alla barn inte vill göra samma sak bör de vara delaktiga på sitt sätt, medan Birgitta säger att 

det ibland är svårt att uppfylla detta eftersom det beror på hur dagen ser ut. Hon uttrycker 

detta: 

Barnen är med och bestämmer. Barnen ska vara med när vi arbetar med 

pedagogisk dokumentation, genom att välja bilder, välja aktiviteter osv. Men 

ibland så har vi planerade aktiviteter, vi har rutiner för att de behöver rutiner. 

 

Birgitta betonar även vikten av barnens delaktighet i lekandet eftersom samspel och lärande 

sker parallellt: 

Samtidigt behöver de frilek, när ett barn börjar vill de andra också vara med. 

Ibland kommer det spontana lekar, barn lär sig mycket av varandra. Barn lär sig 

bäst av barn.  
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Även om alla pedagoger är överens om vikten av barns delaktighet i 

dokumentationsprocessen, så påpekar en del pedagoger att de ibland är dåliga att uppfylla det. 

Emma berättar: 

Just den biten är det svårt att uppnå, att barnen ska vara delaktiga i 

dokumentationen [...] men nu ska vi bli bra på det också, med hjälp av iPad. 

Under samlingarna resonerar barnen och det har inte kommit längre än så. Men 

nu kommer det bli lättare […] iPaden […] till och med barnen kan använda den. 

Med iPaden kommer det ske hela tiden. 

 

Vad är det som gör att den biten är svårt att uppnå? Då menar Emma att: 

Det är att vi inte har en vana helt enkelt [...] det är en process att 

dokumentationen ska vara pedagogisk. 

 

och visar ett exempel på en dokumentation som hon har gjort: 

Jag har gjort den här dokumentationen, och då har inte barnen på något sätt varit 

med och valt bilder eller text utan jag har skrivit det som har hänt och som jag 

har sett, utifrån eget perspektiv […] (pekar på dokumentationen) den här biten är 

svår att få barnen att vara delaktiga i. 

 

Analys 

Vårt resultat visar att samtliga pedagoger tar upp vikten av barnens delaktighet på förskolan, 

där den hänsynen tas till barnens tankar och idéer men vissa pedagoger saknar den biten att 

uppfylla. Att göra barnen delaktiga enligt Birgitta beror det på hur dagen ser ut, dvs. om man 

har bestämda aktiviteter kan det vara svårt att uppfylla det. Hon poängterar också att det inte 

alltid pedagoger som gör att barnen blir delaktiga utan det även barnen blir delaktiga i varand-

ras lekar. Hon menar att ”barn lär sig mycket av varandra, barn lär sig bäst av barn”. Birgittas 

uttalande har ett samband med sociokulturellt perspektiv som handlar om i ett sociokulturellt 

sammanhang sker lärandet genom att kommunicera om vad som händer i lekar och interaktion 



 
43 

där barnen blir delaktiga i hur andra i barnens omgivning tolkar och förklarar händelser (Säljö 

2000, s.67).  

 

Emmas utsaga skiljer sig ifrån Birgittas då visar att Emma är mest intresserad av att doku-

mentationen ska vara pedagogiskt och att göra barnen delaktiga i denna process har det inte 

blivit en vana för henne. När hon beskriver pedagogisk dokumentationen menar att man re-

flekterar över vad ”vi har gjort” och ”hur vi går vidare”. Emmas utsaga visar att hon ser bar-

nens delaktighet i dokumentationen som ett hinder för att dokumentationen skulle bli pedago-

giskt. Citaten ovan visar att pedagogen utgår från barnperspektiv och inte från barnens eget 

perspektiv. Enligt Svenning handlar barnperspektiv om vad vi vuxna har för syn på barn me-

dan barns eget perspektiv innebär att barns egna idéer, tankar och uppfattningar synliggörs 

och tar plats. Barnperspektiv och barns perspektiv bör attribuera olika betydelser för att de ska 

användas rätt i pedagogiskt arbete. Hon menar vidare att vid varje steg vi tar, bör fråga oss 

vems behov vi tillgodoser när vi observerar barnens vardag på förskolan (Svenning 2011, s. 8, 

45, 79). Vilket vi saknar i Emmas uttalande. 

 

Barns inflytande 

Som vi har nämnt tidigare anser de flesta pedagoger att inflytande och delaktighet går in i 

varandra. Begreppet inflytande definierar pedagogerna som att barnen är med och påverkar 

den specifika situationen. Men när det gäller att uppfylla detta förekommer liknande synsätt 

även på inflytandet, som det förekommer i delaktighet. Emma menar att ibland är det lätt att 

missa att ha barnens inflytande i dokumentationen även om man är medveten om att barnens 

påverkan är viktigt för både barnen, verksamheten och pedagoger. Detta menar hon det beror 

på att man har ont om tid. Diana, Carina och Felicia däremot menar att de går efter barnens 

intresse. 

Diana: 

Jag tänker på vad de har för inflytande på verksamheten och det som vi utgår 

ifrån ur vad barnen tänker, t.ex. om de kommer med en sak på morgonen, så kan 

vi börja prata om den och följa deras väg. 
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Carina säger att när de dokumenterar, så skriver de oftast barnens egna tankar. De barn som 

inte visar någon intresse för att påverka, försöker pedagogerna se vad de barnen har för 

intresse för att på så sätt få dem att ha inflytande i dokumentationen. Enligt Carina ligger 

ansvaret på pedagogerna när det gäller att ha barnens inflytande i dokumentation och hon 

tillfogar följande: 

Eftersom dokumentation berör barnen är det pedagogens uppgift att hjälpa till 

att alla barn har inflytande på något sätt oavsett deras intresse. 

 

Felicia: 

Vi sitter inte och planerar vad vi tycker utan vi går helt enkelt efter barnens 

intresse. 

 

Analys 

Flesta av pedagoger som vi intervjuade beskriver ordet inflytande som att barnen är med och 

påverkar sin vardag men vissa nämner också ibland är det svårt att förverkliga det och det 

beror ofta på att de inte har tillräckligt tid att lägga ner för det. Carina, Diana och Felicia 

lägger stor vikt att barnens intresse ska tas tillvara. De poängterar också att det som barnen 

säger ska faktiskt lyssnas på och följas upp och detta är pedagogens skyldighet att uppfylla 

menar Carina. De nämnda pedagogernas synsätt på barnens inflytande instämmer med 

författarna när de menar att barnen har inflytande och blir delaktiga när de blir hörda och 

sedda och när deras intressen tas tillvara på ett respektfullt sätt (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 2003, s.71-72). Något även läroplanen Lpfö 98 (rev 2010) betonar barnens 

inflytande i förskolan och säger att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” 

(Skolverket 2010, s.12). 

 

5.2.3 Barnens delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation 

När det gäller barnens delaktighet och inflytande i dokumentation menar några pedagoger att, 

eftersom man dokumenterar barnens arbete är det angeläget att de är med och bestämmer. 
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Några pedagoger anser att efter man har dokumenterat barnens arbete är det angeläget att 

reflektera över tillsammans med barnen. På det viset har man barnens idéer och tankar med i 

processen, då känner barnen sig bekräftade på något sätt. Felicia säger att: 

Barnen är med hela tiden, vi pratar i samlingen, vi reflekterar tillsammans och 

de ser att vi fångar upp deras tankar och intresse hela tiden. Även om vi 

planerar, t.ex., att arbeta med matematik. Vi kan inte bestämma hur vi ska arbeta 

med matematik utan att se vad barnen kan och har intresse, dessutom blir arbetet 

mer givande för dem om man tar dem med sig. 

 

Om man dokumenterar utan att inkludera barnen i arbetet, så har denna dokumentation inte 

särskild stor betydelse för pedagogen eller barnen, menar en annan pedagog. Vidare menar 

hon att det gäller att barnen känner sig delaktiga och känner att deras bidrag är viktiga för 

både pedagogerna och för verksamheten. När det gäller att till exempel välja bilder menar en 

annan pedagog att ibland väljer barnen själva vilka bilder som ska sättas upp på väggen. Men 

det förekommer också att pedagoger väljer när det är någonting särskilt som ska lyftas fram 

och synliggöras för barnen. Då lämnas ett stort utrymme till barnen att reflektera över 

bilderna, dock förekommer det också att de reflekterar tillsammans. Hon lyfter också fram 

vikten av samarbete barn emellan och menar att: 

samarbete handlar om att de delar med sig av sina kunskaper och färdigheter, 

och att barn dessutom lär sig bäst av andra barn. 

 

En pedagog påpekar att de måste följa förskolans styrdokument och arbeta med alla bitarna 

som står i den. Men hur de arbetar med de bitarna avgör barngruppen. Barnen ska ha 

lyssnande pedagoger som lyssnar vad barnen vill. Felicia har samma tankar: 

Det som barnen säger ska lyssnas på. Vi plockar upp deras idéer, t.ex. om vi ser 

att de är intresserade av båtar gör vi en utflykt, åker och tittar på båtar. De ser att 

de är med och påverkar. 

Analys 

Det visar sig att även om alla pedagoger uttrycker barnens delaktighet och inflytande på ett 

likartat sätt skiljer sig deras arbetssätt emellan beroende på situationen. För vissa pedagoger 
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kommer barnens intresse i första hand. Enligt en pedagog avgör barngruppen vilka bitar de 

ska arbeta med även om de följer styrdokumenten. I Felicias citat framgår att barnens bidrag 

är viktigt för att lärandet ska ske, vilket instämmer med sociokulturellt perspektiv som handlar 

om människor är ständigt i utbyte av kunskap i alla situationer där det sker dialog. Detta 

innebär att man inte ser individer som enbart bärare av ett kunskapsförråd, utan individerna 

deltar ständigt i ett ömsesidigt utbyte av vad de vet och kan sedan tidigare (Säljö 2000, s.119-

120). 

 

För vissa pedagoger är det viktigt att barnen är med och bestämmer då man utgår från 

barngruppen och dess intresse och Carina påpekar att ansvaret ligger hos pedagogen att 

uppmana barnen att vara delaktiga och att ha deras inflytande på förskoleverksamheten. 

Liknande synsätt kommer fram i Lpfö 98 (rev 2010), att förskolan ska stödja och utmana barn 

i deras lärande, ha kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande, delaktighet och inflytande 

över och intresse för de olika målområdena (Skolverket 2010, s.15). 

 

5.2.4 Att synliggöra barnens inflytande och delaktighet i 
dokumentationsprocessen 

Hur barns inflytande och delaktighet i dokumentationsprocessen synliggörs, skiljer sig mellan 

pedagogerna. Några uttrycker att de sätter upp barnens bilder på väggen och ibland sätter 

barnen själva upp sina egna teckningar men när det gäller att synliggöra barnens inflytande 

och delaktighet menar Emma att de behöver arbeta mer med den. Men för Birgitta däremot 

räcker det inte att sätta upp barnens bilder på väggen utan man måste reflektera över det man 

har gjort tillsammans med barnen. Hon påpekar även vikten av föräldrars samverkan med 

detta menar hon att det är viktigt att man synliggör barnens inflytande och delaktighet även 

för föräldrarna. Detta gör de genom att skicka hem en dokumentation, där barnen har deltagit, 

eller så sätter de upp barnens arbete på förskoleavdelningen. En annan pedagog nämner att de 

brukar ha med barnens tankar i dokumentationen. De har färdiga mallar som de följer och 

visar barnen vad som sätts på väggen. Hon påpekar också att barnen har kompetens och att de 

är medvetna om vad pedagoger gör: 

Barnen ser mig sitta med papper och penna när de leker kommer de till mig och 
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säger om jag skriver allt som är viktigt med det de säger och gör [...] Barns 

delaktighet och inflytande behöver synliggöras mer. De ska ha lyssnade 

pedagoger. 

 

Analys 

Hur barnens delaktighet och inflytande synliggörs i dokumentationsprocessen skiljer sig bland 

pedagogerna. En del pedagoger sätter upp barnens bilder och teckningar och ibland gör 

barnen själva det men de påpekar att de bör bli mer duktiga på att följa det. För Birgitta gäller 

det även att reflektera över bilderna tillsammans med barnen, vilket visar barnen att deras 

tankar tillgodoses, samma åsikt förekommer hos Johannesen och Sandvik. De menar att 

pedagogerna ger barn delaktighet och inflytande genom att lyssna till och reflektera över 

(Johannesen & Sandvik 2009, s. 55). 

 

Birgitta tar upp även vikten av föräldrarnas delaktighet i dokumentation och det gör hon 

genom att skicka hem dokumentationen av barnet eller sätter upp de på förskoleavdelningen 

så att föräldrarna ser. Vi ser samma tankar i Åbergs och Lenz Taguchis beskrivning om vikten 

av synliggörande om barnens arbete. Dokumentationen blir mer synlig för både barnen och 

föräldrar genom att denna sätts upp på förskoleavdelningen, dessutom visar pedagogen att det 

som barnen gör eller har gjort tas på allvar (Åberg & Lenz Taguchi 2012, s.101). 

5.2.5 Fördelar och nackdelar med inflytande och delaktighet 

De flesta av pedagogerna beskriver att det inte finns många nackdelar i begreppen inflytande 

och delaktighet, däremot finns många fördelar i denna process och en annan pedagog anser att 

det enbart finns fördelar. Fördelen med begreppet, menar denna pedagog, är att den leder 

pedagogen till att se vad som behöver lyftas fram mer. Enligt en annan pedagog är fördelen att 

barnet kan se sitt eget lärande och kanske ser de det med ett annat perspektiv än pedagogens. 

Således har man två olika perspektiv att utgå och påverka situationen ifrån. Carina anser att 

det kräver mycket arbete att ha barns inflytande och delaktighet i dokumentation i alla gångar: 

Barns inflytande och delaktighet i gemensamma aktiviteter måste vi begränsa. 

Om nitton barn säger nitton olika saker, så kan du inte ha med alla barns 

inflytande. 
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Hon menar vidare att när man får med barnens inflytande och delaktighet i 

dokumentationsprocessen, gäller det att vara flexibel och rättvis. Inflytande och delaktighet 

får inte gå över andra barns bekostnad. 

Analys 

När det gäller barnens delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation förekommer 

det fler fördelar än nackdelar. Fördelar som pedagoger tar upp är att man ser dels barnens 

utveckling i arbetet och dels hur man kan som pedagog gå vidare med arbetet. Det är också 

viktigt att man som pedagog upplever att hur barnen tänker, på det viset har man två olika 

perspektiv att utgå det vill säga dels barnens eget perspektiv och dels det är pedagogens 

perspektiv. När Einstein beskriver barns perspektiv menar han att den vuxne ska se världen ur 

barnens egen synvinkel för att fånga hur de upplever och tolkar händelser som berör dem 

(Einstein 2007, s.44). 

 

När det däremot gäller nackdelen enligt Carina måste man begränsa barnens inflytande och 

delaktighet i gemensamma aktiviteter. Med detta menar hon att det är svårt att ha många barns 

inflytande och delaktighet samtidigt. Medan en annan pedagog kommer med helt annan 

förklaring och påpekar att det gäller att var rättvis. Med detta menar hon att ena barns 

delaktighet och inflytande får inte överskrida andra barns rättighet. Johannesen och Sandvik 

är inne på samma spår och understryker att inflytande och delaktighet inte handlar om en 

individs rätt som ska stå i motsättning till en annan individs rätt, utan det handlar om att hur 

varje individ samspelar, lyssnar till och respekterar varandra i en gemenskap (Johannesen & 

Sandvik 2009, s. 31). 

 

5.3 Barnens uppfattning kring dokumentation, delaktighet och 
inflytande i förskole verksamheten. 

I detta avsnitt presenterar vi två övergripande underteman. 
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5.3.1 Dokumentation enligt förskolebarn 

För att få svar på våra frågor bad vi barnen att välja en bild ur en dokumentation där barnet 

varit med och sedan lät vi barnen att prata om sin bild. Vissa barn var ivriga med att säga vad 

de tänkte och tyckte om de olika bilderna och kom med positiva kommentarer när det gäller 

deras bilder. Andra barn var lite blyga eller hade det lite svårt att uttrycka sig verbalt. 

Alla barn som deltog i vår studie visste om vad dokumentation innebär, men ifråga om att 

definiera själva begreppet kunde inte alla uttrycka sig. Barnens definition av dokumentation är 

bilder och texter som är ordnade av pedagoger. En del var medvetna om att de tagna bilderna 

och barnens teckningar sätts upp på väggen eller sparas i barnens pärmar. Några av barnen 

uttryckte följande: 

Adam: 

Man måste göra någonting som det händer, man måste lägga text på den, alla 

text skriver fröken, den här bilden (pekar), som människor går. Fröken lägger 

upp den på väggen inne i Kaninen (namn på avdelningen). 

Maja: 

Jag har hört men jag vet inte vad det betyder. Fröken lämnar den på Björnen. 

Amanda: 

Jag har hört men jag kan inte berätta Fröken lägger bilden på väggen sedan läg-

ger i pärmen. 

 

Vissa bilder kompletterades med texter och utdrag från läroplanen. Två av barnen kunde be-

rätta vad det stod i texten, dock med hjälp av bilden och resterande barn kom inte ihåg vad det 

stod. Alla barn var däremot medvetna om att det var pedagogerna på förskolan som skrivit 

texten till bilderna. Ett av barnen berättar att: ”Fröken skriver på iPad. Det står, ramlat träd, 

där kan man se potatis, jag sa den” (Kalle). Matilda berättar att hon inte vet vad det står, hon 

var inte med när fröken skrev den och två barnen kom inte ihåg vad det stod.  

Adam: 

Allas texter skriver fröken, det står det är en bilväg, bilar får åka här, inte män-

niskor. När bilen kommer vi får inte gå bilvägen. 
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Några av barnen berättar att pedagogen ställer frågor under samlingen som barnen får svara 

på och sedan antecknar pedagogen det. Två av barnen berättar: 

Amanda: 

Vi räcker upp handen då vi gjorde vulkanen och vi pratar. Fröken hämtar papper 

och penna och skriver det vi säg 

Kalle: 

Vi kollar på bilden. Vi pratar om bilden med fröken och kompisar. 

 

Analys 

Vår intervju med barnen visade att alla visste vad dokumentation innebär, men när det gäller 

att definiera själva begreppet kunde alla inte uttrycka sig på likartat sätt. Dokumentation inne-

bär för en del barn att det är tagna bilder och skrivna texter av pedagoger. De sätts upp på 

väggen eller sparas i barnens pärmar. Samtliga barn kunde mer eller mindre berätta om sina 

bilder. Även om alla barn inte kom ihåg vad det stod i texten så var de medvetna om att tex-

terna var skrivna av pedagogerna. Alla barn visste att texten handlade om bilden och att deras 

kommentar skrevs ner av pedagogen när de samtalade om bilden. Om man tittar från ett soci-

okulturellt perspektiv på det som barnen har lärt sig tillsammans med pedagogen och med 

andra barn har de på egen hand berättat sin egen bild, vilket gjort att barnen kommer upp ett 

steg i sin utveckling, detta är det som Vygotskij kallar ”proximala utvecklingszonen”. Den 

innebär att ett barn lär sig saker och ting med hjälp av andra för att senare kunna lösa liknande 

problem på egen hand (Vygotskij i Kroksmark 2003, s.450- 452). Svenning lyfter fram vikten 

av att samtala med barn kring bilder. Detta är ett bra tillfälle till samspel där barnen och peda-

gogen tillsammans återupplever händelser och aktiviteter (Svenning 2011, s.98-99). Det visar 

sig att vi upplever det som om vi pedagoger utgår från barnens perspektiv när man skriver 

barnens kommentarer och reflekterar tillsammans med dem och godtar det barnen säger. Do-

verborg och Anstett menar att vuxna ser världen utifrån barnens perspektiv och den värld som 

barnen ser med hjälp av dokumentationen. Denna dokumentation ska innehålla det barnet sagt 

och gjort för att barnen ska minnas det effektivt (Doverborg & Anstett 2003, s. 87-88). Peda-

gogerna gör barnen delaktiga och ger dem inflytande genom att lyssna på dem och reflektera 
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över det som sägs och vågar så bli utmanade i sin egen roll i förskolans vardag (Johannesen & 

Sandvik 2009, sid. 55). 

5.3.2 Barnens uppfattning på sin delaktighet och sitt inflytande på förskolan 

Samtliga barn sa att det är pedagogerna som tar bilder på dem, om de vill vara med eller inte 

avgör barnen själva. Då räcker det för barnen att säga att han/ hon inte ville vara med. Ett av 

barnen uttrycker: ”Om jag inte vill vara med, då säger jag, jag vill inte” (Matilda). Det som 

var gemensamt för alla barn var att det var kul att bli fotograferade. Ett barn säger att: ”Jag 

vill, det är roligt” (Ida).  

I fråga om att barnen fick låna kameran och ta bilder själva var det olika hos de olika försko-

lorna. Matilda och Kalle sa att de får låna iPaden för att spela eller ta bilder på varandra. Det 

förekom också att en del barn fick låna kameran och en del sa att de inte fick låna. Några av 

barnen berättar: 

Adam: 

Jag får låna kameran, då säger jag får jag ta bilden och fröken säger ja. Jag tog 

den här bilden (pekar). Det är en bil, lampan är trasig, och jag har tagit den bil-

den. 

Amanda: 

Nej tror inte det, jag har inte frågat. 

Ida:  

Nej, jag får inte. 

 

Alla barn uttrycker sig lite olika när det gäller deras bestämmande på förskoleverksamheten. 

Några menar att de bestämmer helt, medan det för andra berodde på situationen om de hade 

något att bestämma om. Ett barn menade att pedagogen sa att de får tänka vad de vill göra 

under vilan. Ett annat barn berättade att pedagogen kommer med olika förslag om vad barnen 

kan göra, exempelvis att rita, måla, lägga pärlplatta osv. Sedan väljer barnet själv vad hon/han 

vill göra. Några uttryckte följande: 

 



 
52 

Maja: 

Lite, jag bestämmer med maten, pratar med mina kompisar när jag ritar. 

Ida: 

Jag får bestämma vad jag vill göra och jag får det. 

Jakob: 

Jag får bestämma bara ibland. Får bestämma i samlingen, bestämmer leken med 

datorn. 

Kalle: 

Jag bestämmer […] Jag får göra många saker. 

 

Analys 

Det visar sig att en del barnen fick ansvaret att låna tekniska medel såsom kamera eller surf-

platta för att ta sin egen bild. När det gäller att vara med på bild bestämde barnen själva och 

det räckte med att barnen sa att hon/han inte ville vara med. Samtliga barn ville vara med på 

bild och tyckte att det var roligt. Doverborg och Anstett påpekar att pedagogerna kan låta bar-

nen vara delaktiga i den pedagogiska dokumentationen genom att låta barnen t.ex. att fotogra-

fera (Doverborg & Anstett 2003, s.83-84). Pedagogen ska låta barnet få ansvar och makt över 

sina egna tankar och de ska våga tro att barn har erfarenheter och en förståelse som vi vuxna 

inte har (Johannesen & Sandvik 2009, s. 37; Lenz Taguchi 2011, s.33-34). 

 

Det visar sig att alla barnen uttrycker sig på lite olika sätt när det gäller bestämmandet i för-

skolan. Barnen menar att de alla bestämmer mer eller mindre, beroende på situationen. Samt-

liga barn säger att de får bestämma bland annat i samlingen, i leken, vad gäller maten och vad 

de vill göra på fritiden. Det visar sig att barnen har inflytande i vissa delar i förskoleverksam-

heten och sådant som de själva vill göra. Både läroplanen för förskolan (rev.2010) och barn-

konventionen uttrycker tydligt att barn skall ha rätt att påverka sin vardag. Åberg och Lenz 

Taguchi menar att skapandet av en förskola som bygger på delaktighet handlar om att man ger 

utrymme att tänka fritt och att man respekterar andras åsikter (Åberg & Lenz Taguchi 2012, 
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s.65). Åbergs och Lenz Taguchis åsikter kring delaktighet stämmer överens med det som bar-

nen upplever med sitt bestämmande på sin förskola. 
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6 Sammanfattande diskussion 

Syftet med vårt examensarbete var att undersöka förskollärarens uppfattning om den pedago-

giska dokumentationens betydelse i förskoleverksamheten i förhållande till barnens inflytande 

och delaktighet i dokumentation på olika förskolor. Vi ville även ta reda på vad de barnen har 

för uppfattning om dokumentation samt hur de upplever sitt inflytande och sin delaktighet. 

För att uppfylla vårt syfte utgick vi från en kvalitativ undersökning med hjälp av pedagog- 

och barnintervjuer på sex olika förskolor i Stockholm. Tack vare våra informanter fick vi svar 

på våra frågor. Våra frågeställningar var: Vad har dokumentation för betydelse i pedagogiskt 

arbete enligt förskollärarna? Vad har förskolläraren för uppfattning kring barnens inflytande 

och delaktighet i pedagogisk dokumentation? På vilka sätt har förskolebarnen inflytande över 

och delaktighet i dokumentationen? Vad har förskolebarnen för uppfattning om dokumentat-

ionen? 

 

Vi kom fram till att samtliga pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation. Arbetet med 

dokumentationen har inspirerats av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia och deras sätt 

att dokumentera har spridits till Sverige och även till andra länder (Bjervås 2011, s.19). Peda-

gogisk dokumentation var enligt pedagogerna ett kollektiv arbetsverktyg, och handlar om att 

ha en tillbakablick och reflektera över på det man gör. Reflektioner över det insamlade 

materialet tillsammans med andra är något som det läggs stor vikt vid i vår undersökning och 

är nyckeln till det pedagogiska arbetet. Reflektioner är ett medel att fånga barnens nyfikenhet 

och få deras tankar för att gå vidare med arbetet. Reflektioner leder till att barnens inflytande 

och delaktighet i dokumentationsprocessen. Pedagogerna i reflektionsprocessen försöker iden-

tifiera vad det är de kan satsa på, vad som är nästa steg i barnens utveckling, vad man kan 

göra för att barnen ska nå högre nivåer i sin egen utveckling och detta är ett tydligt spår av 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Det sociokulturella perspektivet framkommer även när 

pedagogen och barnen arbetar med tema/aktivitetsarbetet, eftersom barnen genom samarbete 

och samspel med vuxna och andra får nya kunskaper och erfarenhet i en social kontext.  
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Syftet att använda pedagogisk dokumentation var varierande bland pedagogerna, det handlade 

om att se barnets utveckling och/eller lärande, gruppens lärande och pedagogens egen ut-

veckling och/eller lärande. Det framkommer även att syftet är att synliggöra verksamheten för 

föräldrar genom att sätta upp det dokumenterande materialet på väggarna så att föräldrarna 

och även barnen kan titta på det. Detta arbetssätt leder till en god kommunikation mellan barn, 

föräldrar och pedagoger om de projekt/teman som barnen har varit med om. Material som 

används när de dokumenterar bland pedagogerna var papper och penna och digitalkamera. I 

en studie av Skolverket har det visat sig att fotografering med digitalkamera är den vanligaste 

formen av dokumentation (Skolverket 2004, s.83-84). Andra material som pedagogerna an-

vänder kan vara till exempel videokamera, surfplatta, smartboard m.m. Det var få pedagoger 

som tyckte att pedagogisk dokumentation var tidskrävande. Det positiva var att pedagogerna 

nämnde att fördelarna var fler än nackdelarna. 

 

Studien visade att alla pedagoger var överens om att barnens delaktighet och inflytande sam-

manflätades. Men barnens inflytande och delaktiga i den pedagogiska dokumentationsproces-

sen varierade bland pedagoger beroende på var och när skulle barnen bli delaktiga och ha infly-

tande. Att få barnens inflytande och göra de delaktiga är grunden till demokratiskt förhåll-

ningssätt, vilket vi såg hos de flesta pedagogerna. Även om en del har svårt att uppfylla detta 

skyller de dels på tidsbrist och dels på att det inte har blivit en vana för dem. Där har pedagoger 

stort ansvar att skapa möjlighet för barn att vara med och påverka situationen. Johannesen och 

Sandvik påpekar att jobba med delaktighet och inflytande kräver mycket av de vuxna, de ska 

våga sätta sig själv på spel och möte vardagen med öppna ögon (Johannesen & Sandvik 2009, 

sid. 43).  

 

I de flesta av de förskolor som vi utfört vår studie i prioriteras barnens intresse men när det 

gäller fasta aktiviteter eller projektarbeten bestämmer pedagogen och i övrigt är barnens tankar 

och idéer blir tillgodosedda. Att ha barns inflytande och göra barnen delaktiga kan vara utma-

nande för vissa pedagoger även om alla pedagoger är överens om att inflytande och delaktighet 

handlar om att ge barnen möjlighet att bestämma och påverka situationen har en del svårt att 

uppfylla detta, där tidsbrist är största problemet hos vissa pedagoger. Vi tolkar pedagogerna 

som att förskolan också har sina egna rutiner som måste följas. Detta innebär att i vissa situat-

ioner blir det svårt att ha barns inflytande och delaktighet, men så länge pedagogerna vet vad 
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de håller på och vad de vill lyfta upp riskerar de inte att missa den just den biten. När man vill 

lyfta fram det som barn har gjort eller vill göra är det angeläget att man utgår från ett barns 

perspektiv inte ur ett vuxenperspektiv.  

 

Vår undersökning visar att även om alla barn inte kunde definiera ordet dokumentation på ett 

tydligt sätt så var alla medvetna om vad detta ord handlade om. Enligt dem handlar doku-

mentation om de själva, det vill säga om deras bilder, teckningar och deras kommentarer som 

är antecknade av pedagoger. Vi uppfattade det som att barnen fick vara med och bestämma på 

förskoleverksamheten beroende på situationen, exempelvis om pedagogen har bestämt att de 

ska gå ut, då får inget barn neka det. Vissa barn menar att de bestämmer under samlingen och 

andra barn menar att de bestämmer vad de ska ha för sysselsättning när de är inne.  

6.1 Reflektion över arbetet 

 Innan vi började utföra arbetet skrev vi under ett kontrakt där bestämde vi oss vem ska an-

svara för vad. Men i stort sätt hade vi alla tagit lika stort ansvar för att utföra arbetet så bra 

som möjligt. Till och börja med har vi gjort ett arbets- och tidsplan. Det vill säga vi har bokat 

oss till nästan alla möjliga dagar, från tidigt på morgonen till sena eftermiddagar på biblio-

teket. Arbetet mellan oss fungerade hur bra som helst i dvs. vi har aldrig hamnat i någon kon-

flikt. Vi respekterade varandra och alla förslag var acceptabla men det gällde bara att hitta en 

rödtråd bland alla förslag. Detta arbete var väldigt givande för oss båda. Vi har lärt oss myck-

et dels av varandra och dels av studien, vilket kommer vi ha en stor nytta av för vår framtida 

yrkesroll. Att dela arbetat i sinsemellan var en bra idé, vilket hjälpte oss att dels spara mycket 

tid och dels att vi lärde oss mycket av varandra.  

6.2 Fortsatt forskningsarbete 

I vår studie valde vi att undersöka pedagogernas uppfattning om barnens (4-5 år) delaktighet 

och inflytande i dokumentationsarbetet. För vidare forskning skulle det vara intressant att få 

undersöka små barns (mellan 1-3 år) delaktighet och inflytande i dokumentationsprocessen. 
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Eftersom de är så pass små för att kunna uttrycka sig verbalt skulle det vara intressant att både 

intervjua pedagoger och utföra observationer vid olika tillfällen och se hur teori möter praktik 

i förskolan vardag när det gäller barn i ännu yngre åldrar. 

 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning som skulle vara tänkvärt är att undersöka vad som 

skiljer tre privata förskolor från tre kommunala förskolor, i arbetet med pedagogisk doku-

mentation med fokus på barns delaktighet och inflytande i dokumentation. Vilka förutsätt-

ningar har privata förskolor och vilka förutsättningar har kommunala förskolor? Vad är det 

som skiljer dem åt? 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Intervjufrågor till pedagoger 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

3. Vad anser du att dokumentation innebär? 

4. Vad anser du att pedagogisk dokumentation innebär? Skulle du berätta hur du tänker? 

5. Vad anser du är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation? 

6. Vad är syftet med pedagogisk dokumentation? 

7. Vad anser du att det är viktigt med pedagogisk dokumentation? 

8. Vilka metoder använder ni när ni dokumenterar? Hur går det till? 

9. Vilka fördelar/nackdelar finns det med dokumentation? 

10. Hur upplever barnen dokumentation? 

11. Vad är barnens reaktion på det som är dokumenterade? t.ex. barnens egna bilder 

12. Förekommer någon form av barn intervjuer i dokumentation? I så fall är det något 

speciellt ni tänker på? 

13. Finns det någon etisk aspekt i dokumentation? 

14. Vad innebär ordet delaktighet för dig? 

15. Vad innebär ordet inflytande för dig? 

16. Hur ser barns delaktighet ut i dokumentation? 

17. Hur ser barns inflytande ut i dokumentation? 

18. På vilket sätt synliggör du delaktighet och inflytande? Behövs det synliggöras mer och 

på vilket sätt? 

19. Vilka fördelar och nackdelar finns med begreppen inflytande och delaktighet? 

20. Är det någonting som du vill lägga till? 
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8.2 Bilaga 2  Intervjufrågor till barn 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad är den här? (pekar på barnets bild). 

4. Vad gör du på bilden? 

5. Vem tog bilden? 

6. Ville du vara med på bilden? 

7. Om du inte vill att fröken tar bild på dig, vad säger du då? 

8. Vet du vad det står här? (Texter till bilden). 

9. Får du själv ta bild? 

10. Vad får du bestämma här på förskolan? 

11. Vad tror du att dokumentation är? 

12. Vad tycker du om denna dokumentation? 

13. Vad tror du att fröken gör med bilden? (pekar på bilden) 
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8.3 Bilaga 3  Brev till föräldrarna 

 

    2013-10-03 

 

     

 

Lärarutbildningen 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som skriver ett examensarbete om dokumentation i förskolan. 

Vi kommer att intervjua pedagoger, men även barnen för att få veta vad det anser om doku-

mentation. Vi kommer tillsammans med barnen titta i deras pärmar och föra en diskussion 

kring detta. 

De svaren vi får av ert barn kommer vi att använda i vårt examensarbete. Vi kommer inte att 

använda barnets namn eller förskola i uppsatsen. Vi kommer självklart även fråga barnen om 

de vill delta i intervjun. 

För att kunna intervjua ert barn behöver vi ert tillstånd. 

 

Stor tack för hjälpen! 

 

Habibe Ataman & Perihan Bakac 

 

 

Ja, mitt barn får delta: _____     

 

Nej, mitt barn får inte delta:_____ 

 

 

Namn:_____________________________    
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