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Abstract 

The presence of documentation - An essay about documenting ethically in preschool 

 

This paper uses essay as a qualitative method to investigate a dilemma which takes place in multiple 

portrayed stories based on my own experiences. These stories describe how the documentation 

requirements in the preschool curriculum affect me. I review some of the difficulties that I have 

experienced within the process of documentation at the preschool, such as the difficulty to be 

emotionally present with the children while simultaneously documenting. I rely on the hermeneutic 

circle to present a more nuanced picture of the dilemma. 

The purpose of this essay is to examine the preschool pedagogue´s approach to documentation and 

how it in turn affects the children. The questions I ask in this essay concern the purpose of 

documentation, the influence of the children, the ethical approach to children's life worlds and the 

presence of the preschool pedagogue in the documentation process. 

I will highlight the issues by raising pedagogical documentation as a common ground for 

reflection work, which also focuses on the influence and involvement of the child. I also reflect over the 

preschool pedagogue´s ethical approach to documentation work as well as the children's integrity and 

life worlds. My essay will discuss how adults exert power based on their position, view the ability to 

reflect and make use of fronesis which is needed for the preschool pedagogue to understand how to act 

wisely and see things from multiple perspectives. The pedagogue’s ability to be emotionally present 

with the children and ability to make use of practical experience with regard to documentation coupled 

with pedagogue’s ability to reflect over situations are necessary factors for reevaluating a pedagogical 

approach.  
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Författare: Åsa Lindsjöö 

Handledare: Krystof Karsprzak 

Termin: Våren 2015 

 

Sammanfattning 

Dokumentationens närvaro - En essä om att dokumentera etiskt i förskolan 

 

Den här uppsatsen använder essä som kvalitativ metod för att undersöka ett dilemma som utspelar sig i 

flera gestaltade berättelser utifrån mina egna erfarenheter. De beskriver de dokumentationskrav i 

förskolans läroplan som påverkar mig. Jag granskar där några av de svårigheter som jag har mött i 

dokumentationsarbetet som finns på förskolan, såsom svårigheten med att vara emotionellt närvarande 

med barnen, samtidigt som jag dokumenterar. Jag använder mig av den hermeneutiska cirkeln för att få 

en mer nyanserad bild av dilemmat. 

Syftet med den här essän är att undersöka pedagogens förhållningssätt till dokumentationsarbetet 

och hur det påverkar barnen. De frågor jag ställer i uppsatsen handlar om dokumentationens syfte, barns 

inflytande, det etiska förhållningssättet till barns livsvärldar och pedagogens närvaro i 

dokumentationsprocessen. 

Jag belyser frågeställningarna genom att lyfta den pedagogiska dokumentationen som grund för ett 

gemensamt reflektionsarbete, som också fokuserar på barns inflytande och medverkan. Jag reflekterar 

även över pedagogens etiska förhållningssätt i dokumentationsarbetet, barnens integritet och livsvärldar. 

Min uppsats kommer diskutera det maktutövande som den vuxne har utifrån sin position, se till 

omdömesförmågan och fronesis som pedagogen behöver för att förstå hur man ska handla klokt och se 

saker från flera perspektiv. Även pedagogens närvaro och praktiska kunskap i 

dokumentationssituationerna samt reflektionens nödvändighet för att förändra det egna 

förhållningssättet och möta barnen på ett klokt sätt i de dokumentationssituationer som uppkommer i 

förskolans vardag. 

 

 

 

Nyckelord: förskola, dokumentation, pedagogisk dokumentation, barns inflytande, etik, makt, 

omdömesförmåga, praktisk kunskap, pedagogens närvaro och reflektion 



4 

 

 

Innehållsförteckning 

 

The presence of documentation - An essay about documenting ethically in preschool ............................. 2 

Sammanfattning .......................................................................................................................................... 3 

Berättelser ................................................................................................................................................... 5 

Bildsagor växer fram ............................................................................................................................... 5 

Grodboken - dokumentera med nya perspektiv ...................................................................................... 6 

Det säger bara klick!................................................................................................................................ 8 

Syfte och frågeställningar ......................................................................................................................... 11 

Metod ........................................................................................................................................................ 11 

Reflektion .................................................................................................................................................. 13 

Dokumentation .......................................................................................................................................... 13 

Varför förskolan dokumenterar ............................................................................................................. 15 

Barns inflytande i förskolan .................................................................................................................. 17 

Etik och integritet ...................................................................................................................................... 19 

Maktutövande ........................................................................................................................................ 21 

Omdömesförmåga ................................................................................................................................. 24 

Pedagogens närvaro ............................................................................................................................... 27 

Reflektionens nödvändighet .................................................................................................................. 31 

Slutord ....................................................................................................................................................... 33 

Referenslista .............................................................................................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Berättelser 

Bildsagor växer fram 

Det är höst och jag sitter hemma och planerar inför en aktivitet som jag ska genomföra på förskolan med 

några av barnen i gruppen. Det är en uppgift som jag ska skriva och berätta om samt reflektera över 

genomförandet. Uppgiften ska därefter skickas till min mentor på förskollärarutbildningen som jag går 

på, innan hon kommer på besök. Jag funderar på hur jag kan använda sagotemat som vi har på 

avdelningen i den här aktiviteten och börjar söka efter idéer på internet. Det här låter intressant tänker 

jag och fastnar på en sida som en dramapedagog har. Att låta barnen skapa egna sagor har jag länge 

tänkt på, men inte riktigt kommit igång med. Blir sugen på att prova och bestämmer mig för att testa 

aktiviteten med barnen dagen efter.  

Det är förmiddag och jag sitter med tre barn vid ett bord. Några barn har redan gått ut och de andra 

är tillsammans med den andra pedagogen. Det är lugnt och tyst omkring oss. Jag har tidigare frågat dem 

om de vill vara med och skapa egna sagor, vilket de sa att de ville. Jag har tagit fram papper som ligger 

på bordet och lånat de där fina tjocka färgpennorna som barnen är så förtjusta i från grannavdelningen. 

Barnen vill genast sätta igång att rita, så jag börjar förklara för dem vad vi ska göra. 

 Ni ska få prova att göra en varsin saga utifrån fem bilder som ni kommer att rita, förklarar jag. 

 Jag vill använda rött, den röda pennan, säger William. Han plockar ut några pennor samtidigt 

som jag lägger fram varsitt papper framför barnen. 

Jag ber dem sedan att tänka på sin huvudperson, den som sagan kommer att handla om. William 

väljer genast en Skylander figur. Jag vet att det är hans favorit, därför förvånar det mig inte. Ahmet 

funderar en stund medan Sofia blixtsnabbt berättar att hennes saga ska handla om en delfin. Ahmet 

diskuterar fram och tillbaka med William och väljer sedan att hitta på en saga om arga fåglarna. 

Eftersom jag sett spelet Angry Birds förstår jag vilka figurer han menar. Barnen börjar rita sina 

huvudpersoner och samtidigt som de pratar sitter jag och för anteckningar i mitt block. 

 Vad skriver du? frågar Ahmet som slutat rita för tillfället och tittar nyfiket på mitt papper. 

 Jag gör lite anteckningar bara, du vet, som när jag brukar skriva ner saker som ni säger och gör. 

Jag tänkte vi kunde titta på dem sen, svarar jag. 

Han verkar nöjd med mitt svar eller så ville han bara prata lite, för han blickar åter ner på pappret 

och fortsätter rita. Barnen får olika saker att tänka på inför varje ny bild. Något som barnen vill att 

huvudpersonerna ska göra, ett hinder som de möter, en lösning på problemet och till slut en avslutning. 

Vi diskuterar vad de olika bilderna ska innehålla. Jag illustrerar och ger ett exempel genom en saga om 
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en uggla som inte vågar hoppa ner från trädet, då ugglan är hemskt höjdrädd. Barnen skrattar högt när 

jag ritar dit en fallskärm som lösning.  

Under hela tiden sitter jag och skriver i mitt block vad barnen säger till varandra och till mig när 

jag pratar med dem. Ibland tar jag några foton för att kunna visa processen i arbetet som barnen gör. De 

verkar inte ens upptäcka att jag fotar dem. De är ivriga och ritar sina bilder noggrant. Sagorna växer 

fram genom ett gemensamt och självständigt arbete. Mina anteckningar bara väller fram på pappret. Jag 

tycker det är spännande att få höra barnens tankar och jag vill gärna att de andra på avdelningen ska få 

se vad vi gjort. Ahmet hinner inte klart sin sista bild innan lunchen så vi bestämmer att han kan göra 

klart den på eftermiddagen. Jag hinner plasta in bilderna efter lunchen och väl hemma framför datorn 

skriver jag snabbt ner det jag antecknat och vad barnen sa och lägger till några bilder. Dagen efter 

hänger vi upp barnens bilder på väggen tillsammans med dokumentationen som jag skyndade mig att 

göra dagen innan. Det lyser av stolthet i deras ögon. Sofia kommer lite senare på morgonen och visar sin 

pappa sagan. Senare på samlingen visar hon upp bilderna för sina kamrater och återberättar sagan för 

dem. Ahmet vill också berätta sin saga men ångrar sig i sista stund, han nöjer sig med att visa den för 

några kompisar i taget när den hänger framme på väggen.  

 

Grodboken - dokumentera med nya perspektiv 

Utanför fönstret är det mörkt och jag ser att det blåser i träden när de sakta rör sig fram och tillbaka. Det 

är måndag kväll och jag sitter hemma och försöker läsa lite ur boken Uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan. Kapitlet som jag läser handlar delvis om fotografering i den pedagogiska 

dokumentationen. Vi på min förskola kallar den för grodboken, eftersom omslaget har en bild på ett 

näckrosblad med två vattendroppar, vilket påminner om en groda. Om några dagar har vi pedagogiskt 

forum där vi ska sitta några ur varje arbetslag och diskutera kring olika teman och frågor. Det är vara 

både roligt och intressant. Få tid när vi vuxna kan sitta ner och diskutera i lugn och ro är en stor 

bristvara, tänker jag. Inom arbetslaget har vi bara ett tillfälle per månad för att sitta ner tillsammans och 

prata, hur ska vi då hinna diskutera dokumentationer? När vi nu ska träffas behöver vi ha med oss en 

kamera har vår utvecklingsledare sagt. Undra varför, funderar jag vidare medan jag läser. 

Det är tidig morgon och jag rusar in i rummet, som vanligt med andan i halsen och ser mina 

kollegor som väntar där vid bordet. Vår utvecklingsledare berättar lite om vad vi ska göra idag och vi 

delar upp oss två och två.  

 Ni ska få dokumentera varandra, säger hon och tar fram några gröna play doh bitar. Vi tittar på 

varandra och skrattar till. 
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 Ja, ni ska turas om att ta kort, fråga varandra och skriva ner lite om vad den andre gör. Ni ska 

fokusera på själva handlingen och försöka dokumentera det som görs, tillägger hon. 

Hmm, det här låter spännande och jag kommer att tänka på grodboken där jag i veckan läst om hur 

man kan växla fokus och leka med olika perspektiv när man fotograferar. Jag har ofta tänkt på att när jag 

eller andra dokumenterar fokuserar vi ofta på de enskilda barnen och inte lika mycket på vad barnen 

håller på med när vi gör individuella dokumentationer. Jag funderar vidare och kommer ihåg något jag 

läst, om att ta kort på barnens händer när de till exempel målar. Jag förstår att det är det vi nu kommer 

att göra på varandra. Jag får börja vara den som blir fotograferad och jag sätter igång att knåda degen. 

Det känns lite konstigt att sitta så här och bli både observerad och fotograferad. Vanligtvis hamnar jag 

på bild när jag gör någon aktivitet med barnen, men då är det tillsammans med dem och inte bara jag. 

Min kollega frågar lite försiktigt med glimten i ögat vad jag gör.  

 Jag degar, jag ska göra en gubbe, svarar jag.  

Jag fortsätter knåda och dela degen. Hur ska jag forma den, funderar jag på medan jag känner min 

kollegas blick på mig. Är det så här barnen känner sig när jag fotograferar dem undrar jag? Observerade 

genom kameran, i fokus för något som de själva inte riktigt kan styra över. Den som fotograferar 

bestämmer över bilden och hur den tas. Det kommer massor av funderingar när jag sitter och formar 

degen sakta till en figur. Min kollega skriver, tar kort och frågar mig lite då och då om mina tankar och 

om figuren som växer fram. När det blir min tur att dokumentera så är jag förväntansfull. Det är en 

lekfull situation. Jag upplever den annorlunda än när jag vanligtvis dokumenterar, då det är en kollega 

som är på andra sidan linsen. Jag gör likadant som min kollega och provar mig fram. Hmm, vad kan jag 

fråga, funderar jag. Jag försöker att använda kameran med ett annat tänk och provar mig fram genom att 

både zooma och hålla kameran nära min kollegas verk. Efter aktiviteten sitter vi tillsammans och 

samtalar om hur det kändes att bli dokumenterad och hur det kändes att dokumentera med ett annat 

fokus. Vi diskuterar att de flesta av oss har sett hur barn grimaserar, ställer upp sig och är blixtstilla när 

någon ska ta kort på dem.  

 De är som små statyer, tillägger en kollega.  

 Ja, vi vill ju att barnen ska befinna sig i handlingen eller i rörelse när vi fotar, så det får vi 

försöka undvika, fortsätter utvecklingsledaren.  

Jag tänker vidare på det där, hur barnen är så vana vid att bli fotograferade. Jag går till mina egna 

barn som ofta blir fotograferade vid olika ställen eller situationer. Visst står vi också uppradade? Ja, det 

kanske är därför som barnen på förskolan ofta gör som de gör. Sedan går mina tankar tillbaka till 

forumet. Jag funderar ett tag över hur fokus på bilderna lades på en mindre del, istället för helheten som 
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jag är van att dokumentera. Jag tänker även på den praktiska delen, tänk om jag tar kort på massor med 

händer och sen inte vet vems det är? Spelar det någon roll? Vad är själva syftet med dokumentationen? 

Massor av tankar om barnen och hur vi dokumenterar dem snurrar runt i mitt huvud. Jag behöver nog 

tänka på det här ett varv till hinner jag fundera innan forumet avslutas.  

 

Det säger bara klick!  

Jag sitter i massagestolen och känner hur kroppen blir mjuk när stolen masserar ryggen. Det är bara jag 

och en annan kollega i personalrummet. Jag lyssnar på avslappningsmusik med hörlurar och kollegan 

sitter och läser. Det är så när som tyst förutom några ljud som slinker in från rummet bredvid. Jag vet att 

det är från flera av barnen i min barngrupp som leker där. Jag reser mig upp och går ut till barnen. 

Ljudnivån är lite hög, men inga skrik eller barn som är osams hinner jag tänka när jag kommer runt 

hörnet efter rasten. Jag ser att halva barngruppen befinner sig i stora rummet efter lunchen och leker. 

Det är en stor och öppen yta vilket ger mig en känsla av trygghet då jag överblickar de flesta barnen. 

Samtidigt är det lite jobbigt då jag vet att ljudnivån ofta är hög här. Expeditionen ligger precis bredvid 

och det oroar mig ibland att ljudnivån stör dem som sitter där. Det gäller att se till att alla har något att 

göra så att inte springet uppkommer. När jag långsamt kommer närmare ser jag några barn vid ett bord. 

Där sitter Anna och Sofia och ritar olika djur bredvid Saga och Henrik som bygger med ”mini plus 

plus”. De är fullt uppe i sitt ritande och byggande medan de småpratar med varandra.  

Under tiden som jag närmar mig min kollega längst in i rummet registrerar jag snabbt att barnen 

har delat upp sig och är upptagna i olika lekar. Det känns skönt, tänker jag, då det ibland är lite rörigt i 

det här rummet efter lunchen. Min kollega sitter i soffan och läser för två barn tittar upp och ser mig. 

Hon nickar till och ler emot mig, vänder sedan bort blicken och fortsätter läsa i boken. Jag förstår att det 

bara är lite kvar att läsa eftersom hon inte lämnar över boken till mig. Vi båda vet att det är dags för 

henne att gå på rast, men vi väntar en liten stund så att hon kan avsluta det hon gör. Medan hon läser 

vidare passar jag på att se mig omkring för att se om det är något jag behöver fråga min kollega om 

innan hon går. 

När jag vrider runt kroppen ser jag i ögonvrån en lek som pågår mellan några barn precis bredvid 

soffan i ett litet hörn. De pratar lågmält och verkar inte märka att jag är där. Det är precis som en liten 

egen värld, där soffans kant och en stor möbel som rullats dit bildat en skärm som avgränsar dem från de 

andra. De pratar och gestikulerar med sina armar. Jag blir nyfiken och undrar vad det är som händer där. 

Jag närmar mig försiktigt, men håller ändå avstånd. Jag står så en stund och iakttar dem. Det är tre barn 

som sitter på en madrass nära varandra och leker. Vera har ställt fram flera burkar och skålar som hon 

har ”kaplastavar” i, medan de andra två leker med doktorslådan. Oscar håller i ett stetoskop, lyfter upp 
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det och lägger det sedan försiktigt på Samira. Hon tittar på honom med stora ögon och är tyst, som om 

hon väntar på att han ska göra eller säga något. Han tar bort stetoskopet och skakar samtidigt på 

huvudet. 

 Nej, du låter inget, säger Oscar. Han vänder sig om och letar efter något i doktorsväskan och 

hojtar till. 

 Ahh, här är den, säger han och tar fram termometern. Han sätter den sedan under Samiras 

arm medan han tittar på henne med en bekymrad min. 

 Åhh, jag har feber. Det gör ont, här, säger Samira med en tunn röst och pekar på huvudet. 

Hon lutar sig bakåt och låter som om hon hade ont. Aj, mumlar hon och grimaserar.  

 Du måste få medicin, det har mamma sagt, säger Oscar högt medan han plockar fram och ger 

henne en låtsasmedicin. 

Det här var intressant, tänker jag. Oskar som leker och samspelar med en kompis i en lugn 

situation. Deras lek suger tag i mig och all min koncentration fokuseras på dem. Det här måste jag bara 

fotografera, hinner jag tänka innan jag backar och vänder mig hastigt om med ryggen emot dem. Barnen 

fortsätter att småprata och jag går med stora steg in på avdelningen för att hämta kameran. Jag vill hinna 

dokumentera deras samspel och lek innan den avslutas. Man vet ju aldrig hur länge leken håller i sig, far 

igenom mitt huvud när jag går.  

Oscar har ofta svårt i samspelssituationer då han inte alltid styr sina impulser och hamnar i olika 

konflikter, så när jag hämtar kameran tänker jag att det här samspelet vill jag dokumentera för att visa 

hans föräldrar. Det är inte lätt att vara förälder till ett barn som varje dag hamnar i strider med andra 

barn, så jag tycker det är viktigt att visa på att det även finns många bra stunder. Hans samspel med 

andra har utvecklats under det senaste året och jag tänker att jag kan använda detta i en dokumentation 

kring hans utveckling.  

När jag kommer tillbaka med kameran säger min kollega som nu avslutat boken, att det var några 

barn som inte riktigt visste vad de skulle göra först, men att de har börjat leka med doktorslådan. Hon 

avslutar med att säga att annars har allt flutit på, innan hon går sin väg. Jag vänder mig runt med 

kameran i handen och ser barnen som jag vill dokumentera fortfarande leka. Tar några steg i deras 

riktning, utan att komma för nära så att de märker mig och jag lyfter upp kameran. Jag låter blicken vila 

på dem en stund genom kameralinsen och trycker sedan lätt med pekfingret på avtryckaren för att bilden 

ska få en skärpa. Det är ljud omkring mig, flera barnröster, men jag hör dem inte riktigt och tittar inte 

heller dit, då jag fokuserar på leken som sker framför mig. I detta ögonblick är det Samira som lyssnar 

på Oscars hjärta, för att se om det slår bra säger hon. Jag böjer mig lite framåt, nu är bilden bra, tänker 

jag och trycker lite hårdare på knappen för att fota barnen. Avtryckaren på kameran är lite trög och jag 
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får trycka ned den en bra stund innan kortet tas. Jag suckar lite lätt och blir smått irriterad innan det 

händer något. Att kameran alltid ska kärva, tänker jag. Det låter sedan klick och kameran blixtrar till. 

Jag vill ta flera kort, kanske med några andra vinklar funderar jag. Innan jag hinner ta ett, så stannar 

Oscar och Samira upp i vad de gör och vänder sig emot mig. 

 Nej!, ropar Oscar högt. Han tittar på mig med vrede i ögonen och en rynka mellan dem. Han 

kniper igen munnen och den förvandlas till ett smalt streck. Sluta, vill inte, säger han och börjar 

skruva på sig. 

Hans armar börjar röra sig i en vevande rörelse medan han reser sig och det är nära att Samira får 

ett slag på sig. Jag tar direkt bort kameran och stoppar ner den i fickan. Tänker snabbt att det här var jag 

inte beredd på och förstår inte riktigt vad som gick fel. Jag lyfter och håller upp båda händerna, för att 

försöka lugna situationen och böjer mig ner för att komma i samma nivå som dem. Hinner knappt säga 

någonting för att be om ursäkt innan Oscar vänder sig om, tar några snabba steg och lämnar madrassen. 

Samira som snabbt behövde dra sig bakåt för att inte bli träffad av Oscars arm, sitter kvar och tittar tyst 

på mig, sedan vänder hon sig om och går iväg.  

Där står jag kvar, på huk framför en tom madrass med en känsla av skuld och av att vara boven i 

dramat. Jag ville ju bara ta några kort för att visa för hans föräldrar, inte förstöra deras lek! Jag reser mig 

upp och går bort mot Oscar, försöker prata med honom och locka honom tillbaka in i leken med Samira 

med ett löfte om att jag inte ska störa dem, men det är som om leken är bortblåst. Den lugna stund som 

fanns är inte längre kvar. Oscar vill inte vara där längre och Samira har redan gått iväg till bordet för att 

rita med några andra kompisar. Vera sitter fortfarande kvar och leker, men jag förstår först då att hon 

bara lekte bredvid och inte med de andra. Oscar vill inte heller leka med henne säger han när jag frågar. 

Det ser ut som att han inte riktigt vet vad han vill göra och han börjar gå runt i rummet.  

Den här rörelsen runt i rummet gör att jag är på min vakt och kroppen spänner sig, hur ska det här 

gå? Jag vill närma mig honom för att försöka lugna situationen, men samtidigt behöver jag ge honom 

lite distans för att han ska kunna hitta på något annat. Jag tvekar en stund inför hur jag ska agera men 

väljer att avvakta. Jag håller distansen och försöker se på honom i ögonvrån för att han inte ska tycka att 

jag följer efter honom. Det tar en stund innan han ställer sig och tittar på en annan grupp barn som sitter 

och bygger med klossar. Lyckligtvis går det bra och han sätter sig ner för att bygga. Jag suckar av 

lättnad och andas ut. Spänningen i kroppen släpper och jag hör någon prata med mig. Det är en flicka 

som lite argt tittar på mig och tillägger, ”du hörde ju inte ju!” ”Du bara tittade på de andra, du sa ju att vi 

skulle läsa en bok efter rasten”, säger hon och ger mig boken i handen. Jag ger henne ett leende, som för 

att tyst be henne om ursäkt och vi går tillsammans bort till soffan för att läsa en stund. 
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Syfte och frågeställningar 

Dilemmat i de här berättelserna är några av de svårigheter jag som pedagog möter i 

dokumentationsarbetet. Pedagogen ska vara emotionellt närvarande med barnen, samtidigt som 

dokumentationen som sådan kan försvåra det. I mötet med barnen behöver pedagogen ha ett etiskt 

förhållningssätt, veta och förstå syftet bakom dokumentationerna och vara medveten om sin egen roll ur 

ett maktperspektiv. Det kan vara svårt att förhålla sig klokt till de olika aspekterna kring 

dokumentationen i en pedagogisk verksamhet. 

Syftet med den här essän är att undersöka mitt eget förhållningssätt till dokumentationsarbetet och 

hur det påverkar barnen. Enligt de styrdokument som finns i förskolans verksamhet ställs det krav på 

pedagogerna att dokumentera barns lärande och utveckling (Lpfö 98 2010, s.14), vilket påverkar det 

arbete som jag och mina kollegor genomför i den dagliga verksamheten.  

Både pedagogen, barnen samt föräldrarna behöver förhålla sig till det här kravet på att förskolans 

verksamhet ska dokumenteras för att kvalitetssäkras. Från olika styrdokument får de som arbetar i 

förskolan veta att de måste dokumentera barnens lärande på olika sätt och reflektera över det 

tillsammans med barnen. Under mina år inom förskolan har jag vid många tillfällen dokumenterat och 

reflekterat över barns lärande. Det som har varit mindre reflekterat har istället varit hur jag närmar mig 

själva dokumenterandet utifrån etiska aspekter och även hur jag själv med en kamera i handen påverkar 

barnens lek och utforskande. Med förhoppning om att få en större kunskap om pedagogens roll i 

dokumenterandet vill jag undersöka följande: 

 

 Vilket syfte har dokumentationen i en pedagogisk verksamhet? 

 Hur ser barns inflytande ut i dokumentationsprocessen? 

 Hur ska jag som pedagog förhålla mig etiskt till barnens livsvärldar i dokumentationsarbetet? 

 Hur är jag närvarande som pedagog i dokumentationsarbetet?  

 

Metod 

I min essä utgår jag från ett egenupplevt dilemma som jag undersöker. Den här metoden att skriva essä 

utifrån den egna yrkeserfarenheten för att sedan reflektera över den, är utarbetad av Centrum för 

praktisk kunskap vid Södertörns Högskola. Lotte Alsterdal, arbetslivsforskare, beskriver att den här 

typen av essä består av tre delar. En berättelse om en handlingssituation som är svårbedömd, egna tankar 

och frågor samt ett utifrånperspektiv på handlingarna som ska undersökas (Alsterdal 2014, s.49). I min 
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essä går jag från min handling och praktik till teorin för att få nya infallsvinklar och en större förståelse, 

för att sedan återgå till handlingen. 

Essä är den metod som jag använder i min kvalitativa undersökning. Journalisten och författaren 

Jo Bech-Karlsen beskriver essän som både öppen, sökande och reflekterande. Den går tillbaka till essäns 

grundare, Michel de Montaigne, som 1580 gav ut Essais som betyder försök. Genom essäskrivandet 

menar Bech-Karlsen att jag upptäcker mig själv och mina egna tankar (Bech-Karlsen 1999, s.12,45,47).  

Arbetslivsforskaren Maria Hammarén beskriver hur skrivandet används som en metod för att reflektera 

över och synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap (Hammarén 2005, s.17). Genom att sätta mina tankar 

och erfarenheter på pränt i en essä blir jag inte bara en författare utan även en läsare, då jag hela tiden 

blickar tillbaka till min text. Hammarén (2005) förklarar hur det långsamma skrivande skapar förståelse, 

mening och en distans. Den här distansen är särskilt väsentlig då den skapar nya möjligheter för att få 

syn på nya eller andra aspekter av min erfarenhet som jag inte hade upptäckt på andra sätt (Ibid, s.9-24). 

Genom att även ingå i en handledningsgrupp med andra studenter som gemensamt läser varandras 

berättelser och ger nya idéer, får jag olika infallsvinklar att gå vidare med.  

Den här uppsatsen kommer använda sig av hermeneutiken som metod för att försöka förstå 

dilemmat. Per-Johan Ödman, professor i pedagogik, skriver följande ”Hermeneutik handlar om något 

mycket allmänmänskligt: att tolka och förstå” (Ödman 2007, s.13). Det finns flera sätt att förstå världen 

på menar Ödman (2007) och människan tolkar när förståelsen inte räcker till. Tolkandet bör grundas på 

kunskap och tidigare erfarenheter av det som ska tolkas (Ibid, s.14, 58, 71). Jag vill här ta hjälp av 

hermeneutiken för att söka förstå handlingssituationerna som jag erfarit. Då jag är med och påverkar 

dem är de delvis skapade av mig och mitt handlande. Ödman (2007) skriver om den hermeneutiska 

cirkeln som är en tolknings- och förståelseprocess. Han beskriver det som att lägga ett pussel. Först är 

det en oklarhet med många olika bitar. Sedan börjar de passa ihop, fortfarande är det bara delar i en 

helhet, men plötsligt är pusslet klart. Hela tiden sker det tankerörelser mellan delarna och helhetsbilden. 

Det är ett ömsesidigt förhållande, en pendlande rörelse mellan del och helhet (Ibid, s.97-100) Jag 

kommer att försöka tolka de små delarna i mitt dilemma för att sedan tolka det i ett större perspektiv för 

att återgå till delen och så succesivt för att få en bredare och mer nyanserad insikt.  

Empirin i den här kvalitativa uppsatsen är de handlingssituationer som beskrivs i berättelserna. 

Vetenskapsrådet har tagit fram forskningsetiska principer som jag genom mitt arbete förhållit mig till, 

som konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.12). För att värna om de enskilda barnens 

integritet i uppsatsen så är deras namn fiktiva och vid behov anonymiserade. 

När jag använder begreppet dokumentation i den här uppsatsen, sätter jag det i förbindelse med att 

fotografera och anteckna. Jag är medveten om att det finns många andra sätt att dokumentera på, men 
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med anledning av att det är en uppsats av mindre omfattning har jag valt att begränsa 

dokumentationsmetoderna. 

I min essä kommer jag att använda mig av olika teoretiska perspektiv för att undersöka mina 

frågeställningar. De centrala källorna som jag stödjer mig på är Förskolans läroplan som ligger till 

grund för varför förskolan dokumenterar och barns inflytande i förskolan. För att undersöka skillnaden 

mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation har jag använt Uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation av Anna Palmer och Varför pedagogisk 

dokumentation? av Hillevi Lenz Taguchi. Författaren diskuterar detta verktyg med fokus på 

förhållningssätt hos pedagogen. Jag använder Svein Aage Christofferson och Trygve Wyller, som skrivit 

delar av boken Professionsetik, för att ta reda på mer om etiken och omdömesförmågan som behövs. För 

att förstå barns möjligheter till inflytande och etiskt tänkande i förskolans dokumentation använder jag 

Bente Svennings bok: Vad berättas om mig? Eva Johanssons olika verk har tagit upp barnens 

livsvärldar, barnsynen som råder hos de vuxna och olika maktperspektiv som råder i en organisation 

som förskolan. 

 

Reflektion 

 

Dokumentation 

Inom förskolan finns det krav på att dokumentera barns utveckling och lärande. På de flesta förskolors 

väggar finns det olika dokumentationer som visar vad som sker på just den avdelningen. Det kan vara 

allt från enkla bilder med några förklarande ord, teckningar eller skapande, till stora utbredda 

dokumentationer om olika projektarbeten. På min avdelning på förskolan sitter det bland annat uppe 

många dokumentationer från vårt sagotema som till exempel Sofias, Ahmets och Williams ritsagor. Det 

visar ett litet axplock ur vad barnen intresserar sig för och är med om i förskolans verksamhet. 

Förskolan måste dokumentera, men vad betyder dokumentation egentligen? Förskollärare Bente 

Svenning menar att inom förskolans värld är begreppet dokumentation nära förknippat med observation, 

som betyder iakttagelse eller undersökning. För att kunna skilja på de två begreppen menar hon att 

observationen är när pedagogen iakttar och dokumentationen är det som görs synligt, med fotografier 

eller andra metoder. Hon menar att det kan ses som att dokumentation har tagit över observationen i det 

pedagogiska arbetet (Svenning 2009, s. 26-27). Följaktligen lyfter jag fram och synliggör barnen, deras 

lek och lärande, med hjälp av dokumentationen i de aktiviteter jag skildrar.  
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Ett arbetsverktyg för att synliggöra de processer som sker i förskolans verksamhet är pedagogisk 

dokumentation, förklarar Anna Palmer, forskare inom barn- och ungdomsvetenskap. Den bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete, samarbete och kommunikation. Först samlar man in material och sedan 

gör man en ”läsning” där man reflekterar om materialet. Där väcks det frågor, undringar och en 

nyfikenhet, det är läsningen som driver arbetet vidare (Palmer 2012, s.3,45,53). Läromedelsförfattaren 

Christina Wehner – Godée skriver att den pedagogiska dokumentationen som filosofi, grundades av 

Loris Malaguzzi (1920-1994) i den italienska staden Reggio Emilia. Förhållningssättet som utvecklades 

skulle genomsyra hela verksamheten och bygga på delaktighet. Barnen sågs som kompetenta och 

resursrika individer som skulle få möjlighet att använda alla sina sinnen och språk (Wehner – Godée 

2010, s.27).  

För att på allvar utveckla den pedagogiska dokumentationen behövs det tid. Tid att dokumentera, 

analysera och reflektera, tillsammans med barn och pedagoger. Det pedagogiska forumet med 

”grodboken” som utgångspunkt är till för att initiera den här reflektionen tillsammans. Det ger dock inte 

tillräckligt med tid för att utveckla den pedagogiska dokumentationen. Det är viktigt och betyder mycket 

för arbetslaget skriver Palmer, att få sitta med dokumentationerna tillsammans för att träna på att ”läsa” 

av dem. Vad är det som händer? Hur kan vi utmana barnen vidare? Det är ännu viktigare att göra barnen 

själva delaktiga för att få syn på det oväntade (Palmer 2012, s.54-55). Ur det här ser jag hur viktigt det 

är med det kollegiala lärandet och den gemensamma reflektionen för att utveckla den pedagogiska 

verksamheten vidare. I vårt forum tränar vi gemensamt på att fotografera ur olika synvinklar och 

avstånd. Vi provar att fokusera på det som sker, handlingen, när vi fotar händerna som arbetar med 

degen. Sedan diskuterar vi vidare hur vi kan utveckla vår dokumentation. Palmer (2012) poängterar 

vikten av både personal och barn övar sig i att fotografera för en lyckad dokumentation (Ibid, s.46). För 

att ha framgång med den pedagogiska dokumentationen behöver alla parter inom förskolan sträva åt 

samma håll. Förskolans organisation måste ge förutsättningarna för att utvecklingen av den pedagogiska 

dokumentationen ska lyckas. Det här förändringsarbetet går långsamt förklarar Hillevi Lenz Taguchi, 

professor i pedagogik. För att kunna förändra behöver vi bli medvetna om vilka praktiker och 

föreställningar som råder i vår vardag och våga förändra dem (Lenz Taguchi 2013, s.129). Att bli 

medveten om de föreställningar som finns i förskolan är svårt. Det fordrar en medvetenhet hos 

pedagogerna och även en vilja att se och förstå. 

I förskolan där jag är verksam befinner vi oss i en utvecklingsfas där vi använder både den 

allmänna dokumentationen, som är mer en bakåtblick på vad som har hänt – retrospektivt, samtidigt 

som vi försöker utveckla den pedagogiska dokumentationen. Den kräver reflektion och dialog för att få 

in flera olika synsätt och verka med ett framåtsträvande syfte – prospektivt.  
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Varför förskolan dokumenterar 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. 

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och 

lärande följas, dokumenteras och analyseras (Lpfö 98/10 2010, s.14). 

 

Ett av de viktigaste styrdokumenten som vi pedagoger behöver förhålla sig till är förskolans 

läroplan. Den ligger till grund för det dokumenterande som jag vill genomföra vid barnens lek, det jag 

gör när barnen ritar och vårt pedagogiska forum som handlade om att utveckla dokumentationen. I 

läroplanen står det tydligt vad som förväntas av förskolläraren, arbetslaget och förskolechefen. Den 

påverkar förskolans sätt att bedriva sin verksamhet och betonar dokumentationens roll för att utvärdera 

och utveckla förskolans kvalitet. Utifrån det som står i citatet från läroplanen ser och tolkar jag flera 

saker. Det ena är att dokumentationen ska vara kontinuerlig. Det tolkar jag som att den måste 

förekomma ofta, därav känslan av ett stort krav på att dokumentera löpande i verksamheten. Det andra 

är att dokumentationen av barns lärande och utveckling är lika med en god kvalité i förskolan. Det 

försvårar mitt sätt att tänka om förskolans verksamhet, jag tolkar att god kvalitet i förskolan betyder 

mycket mer än bara ”bra” dokumentationer. Däremot är dokumentationen viktig på flera sätt. Det är ett 

sätt för oss på förskolan att visa för barnens föräldrar och vårdnadshavare verksamheten, samt deras 

barns utveckling och lärande. Det skapar en kontinuitet mellan förskolan och hemmet, förklarar 

Svenning. Föräldrarna kan genom dokumentationerna känna att de deltar och får kännedom om barnens 

liv även när de inte är fysiskt nära dem (Svenning 2011, s.62). Några av dessa dokumentationer som vi 

gör ligger även till grund för barnens utvecklingssamtal.  

Förskolan dokumenterar för att synliggöra det som sker och händer, barnens livsvärld i förskolan. 

I Nationalencyklopedin skriver professor Jan Bengtsson med inriktning mot didaktik och pedagogisk 

profession, att det var filosofen Husserl som introducerade begreppet livsvärld som förbinder liv och 

värld, det är den konkreta världen där vi lever (Bengtsson 2015). Edmund Husserl (1859-1938) gav 

upphov till den moderna fenomenologin skriver Bengtsson. Begreppet livsvärld vidareutvecklades 

senare av olika filosofer, varav Maurice Merleau-Ponty (1908-1861) var en av dem. Merleau-Ponty 

utgår ifrån den levda kroppen i livsvärlden och menar att den är både objekt och subjekt samtidigt. 

Kroppen är en tillgång till världen (Bengtsson 2001, s.19-79). Livsvärlden är social, delad med andra 

och en erfarenhetsvärld förtydligar Eva Johansson, verksam inom barn och ungdomsvetenskap. Den 

befinner sig i rörelse mellan det förflutna, i nuet och i framtiden (Johansson 2003, s.46). Eftersom 

barnens livsvärld är så komplex är det svårt att genom en dokumentation få en bild av den. Det blir 
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endast ett avtryck, en sekvens. Dokumentationen som jag gjorde under barnens ritaktivitet blev bara en 

fragmentarisk bild av det som hände i aktiviteten. 

Utifrån läroplanens mål blir dokumentationen nödvändig för att kunna utvärdera och 

kvalitetssäkra förskolans verksamhet. SOU, Statens offentliga utredningar, nämner i sitt förslag till 

läroplanen 1998, hur kvalitetssäkringen i förskolan ofta kopplas ihop med utvärdering som ofta har en 

styrande inverkan. Vid samma tillfälle som de tar upp en eventuell negativ effekt skriver de: ”Samtidigt 

är utvärdering ett styrinstrument som kan fungera interaktivt, dvs. inte enbart som styrande, utan som, 

rätt använt, också kan ge kunskap om hur en verksamhet fungerar och som kan användas för att förändra 

och utveckla verksamheten i fråga” (SOU 1997:157, s.93). Följaktligen kan dokumentation användas för 

att utvärdera och utveckla verksamheten, vilket ligger i förskolans intresse. 

En av riktlinjerna som står i förskolans läroplan, är att förskolläraren ska ta ansvar för att kritiskt 

granska de metoder för dokumentation och utvärdering som används i verksamheten (Lpfö 98/10 2010, 

s.15). Det kritiska förhållningssätt som ska råda enligt förskolans läroplan är inte lika allmänt utbredd i 

praktiken. Min erfarenhet av detta förhållningssätt får stöd av Svenning, när hon skriver om hur den 

kritiska reflektionen över dokumenterandet inte förekommer särskilt ofta. Hon beskriver hur 

dokumentationens möjligheter nästan uteslutande får positiva omdömen och att det inte finns någon 

större eftertanke över de tänkbara konsekvenser som kan påverka barnen (Svenning 2009, s.27). De 

diskussioner som förs på min enhet är hur vi kan gå vidare med dokumentationerna för att utveckla 

verksamheten och barns lärande, men inte ett kritiskt resonemang om hur barnen kan påverkas.  

Anne-Li Lindgren, professor vid förskollärarutbildningen Stockholms Universitet och Anna 

Sparrman, professor vid tema Barn Linköpings Universitet, skriver att dokumentation även används som 

en arbetsmetod. Detta för att barn och pedagoger ska få fler möjligheter till att reflektera över det som 

sker på förskolan (Lindgren & Sparrman 2003, s.58). Ordet ”reflektera” i dokumentationsarbetet är det 

som har utvecklat den traditionella observationen och dokumentationen vidare, till att bli den 

pedagogiska dokumentation, som eftersträvas bland dagens förskolor. Palmer förklarar den traditionella 

observationen och dess syfte med de här orden: ”Avsikten med barnobservationerna var främst att 

undersöka och bedöma barns utveckling i förhållande till det som uppfattades som normalt för deras 

åldersgrupp” (Palmer 2012, s.13). På min förskola använder vi oss inte längre av barnobservationer i 

den bemärkelsen, däremot kan jag uppleva att samma syn på barn och vad som är normalt för deras 

ålder delvis lever kvar hos en del pedagoger. Det är bara några år sedan som vi inte längre behöver fylla 

i barnens olika kompetenser, som pennfattning och finmotoriken för att klippa till barnens 

femårskontroll på Barnavårdscentralen. Är det medvetet eller är det något som ”sitter i väggarna”? 

Palmer beskriver skillnaden mellan barnobservationerna och den pedagogiska dokumentationen. Den 

sista tar sin utgångspunkt i att samla in material för vad barnen intresserar sig för och i diskussionen och 
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reflektionen över det insamlade materialet få syn på barnens pågående lärande och utmana dem vidare 

(Palmer 2012, s.13-16). 

Dokumentationskravet i läroplanen finns hela tiden i bakgrunden och kan vara en av orsakerna till 

att jag och många andra pedagoger upplever att vi hela tiden behöver dokumentera vad som sker på 

förskolan. Vid aktiviteten där barnen ritade skrev jag ner hemma vad barnen sa och la till bilder för att 

visa sammanhanget. Det som senare visades på förskolan var det jag skrev ut med text och bild, samt det 

barnen ritat. Eftersom jag gjorde dokumentationen direkt hemma ”hann” jag göra den, men ofta kan det 

vara svårt att göra klart dokumentationer medan man befinner sig i barngrupp eller under den barnfria 

tiden som varje pedagog får. Jag har massor av andra bilder som jag tagit i olika syften som ligger 

sparade i datorn, flera halvfärdiga dokumentationer och åtskilliga anteckningar som ligger i 

skrivbordslådan. Vad händer med alla dessa underlag till dokumentationer? Kan och hinner vi ta hand 

om dem? Svenning frågar sig följande: ”Gör den stora mängden dokumentation i vår förskola att 

dokumentationens kvalitet försämras?” [Kurs. Å.L.] (Svenning 2011, s.67). Utifrån den frågeställningen 

ställer jag följande fråga: gör den stora mängden dokumentation i vår förskola att verksamhetens kvalitet 

försämras? Om dokumentationen som motor i en lärandeprocess fungerar kan verksamhetens kvalité 

förbättras, men vad händer om den blir överbelastad? 

 

Barns inflytande i förskolan 

Arbetslaget ska […] dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla - barns delaktighet och inflytande i 

dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, 

utforskande, frågor och idéer tas till vara (Lpfö 98/10 2010, s.15). 

 

Förskolans läroplan tar upp barns inflytande som en viktig del. Genom att dokumentera detta 

inflytande kan pedagogerna skapa möjligheter för barnen att vidareutvecklas. I läroplanen står det att 

verksamheten ska verka för att barnen ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig för att kunna påverka sin 

situation (Lpfö 98/10 2010, s.12). Pedagogerna behöver låta barnens åsikter komma fram i 

verksamheten genom att skapa många olika forum där det kan ske. Dessutom behöver de använda ett 

inlyssnande förhållningssätt för vad barnen uttrycker. Vilket var mitt förhållningssätt gentemot barnen 

som blev dokumenterade i sin lek eller de andra som ritade en saga och hur skulle de uppfatta sitt 

inflytande? När jag vill dokumentera Oscar och Samira i deras lek så står jag utanför leken i tystnad och 

ser bara dem utifrån och inte hur jag skulle kunna ta in deras perspektiv. Jag släpper inte in deras tankar 

och åsikter i ekvationen. Däremot ger jag här de barnen som ritar ett större inflytande och använder ett 

annat förhållningssätt gentemot dem. 
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Barns inflytande över sin vardag kan både vara stor och liten. Hur ser deras inflytande ut i 

förskolan? Eva Johansson, verksam inom barn och ungdomsvetenskap och Barbro Johansson, etnolog 

skriver ”Skolan kan ses som en mötesplats för en mängd föreställningar om hur lärare och elever är och 

förväntas vara. Institutioner som skolan måste också ses som en del av det omgivande samhället” 

(Johansson & Johansson 2003, s.11). Den här föreställningen om skolan kan även tolkas som att den 

gäller för förskolan och som institution påverkas den av samhället och även jag. Hur ser då samhället ut? 

Vilken är pedagogernas föreställning om barn? För att närma mig den frågan är det intressant att lyfta de 

olika syner på barn som kan råda både inom förskolan och i samhället generellt. Det är att se barn som 

varande eller respektive blivande individer beskriver Svenning. Den första barnsynen uppfattar barn 

som människor med åsikter och kompetenser som är värdefulla och den andra ser barn som individer 

som behöver påverkas och styras (Svenning 2011, s.41). Ett liknande sätt att framställa hur den vuxne 

ser på barn använder Johansson, men hon delar upp det i tre delar. Hon skriver att ”barn är 

medmänniskor”, där pedagogen låter barns perspektiv komma till uttryck eller följer deras intentioner. 

Sedan om ”vuxna vet bättre”, där det är den vuxnes perspektiv som styr över vad barnets bästa betyder. 

Det tredje som hon lägger till är ”barns intentioner är irrationella”, där pedagogen tar sitt perspektiv för 

givet och inte ser någon nytta i att se till barnens perspektiv då de är irrationella (Johansson 2003, s.48-

52). Det är viktigt att utifrån de här olika sätten att se på barn diskutera hur barnsynen påverkar barnens 

vardag. Beroende på hur min syn är, agerar jag på olika sätt gentemot barnen i 

dokumentationsprocessen. Är det min syn på barn och hur de förväntas vara som krockar med deras rätt 

till inflytande?  

Att se till att barns inflytande implementeras i vardagen är ett arbete som tar tid beskriver 

Svenning. Hon menar att genom barnens medverkan i dokumentationsprocesserna, får pedagogen i 

större grad tillgång till barnens kunskap och uppfattningar (Svenning 2009, s.40, 42). Vi diskuterar ofta 

vad barns inflytande betyder och står för i vardagen i olika kollegiala sammanhang, men det är ett 

begrepp som är svårt att komma underfund med på djupet. Vi försöker utgå ifrån barnens tankar och 

utveckla verksamheten vidare, att lyssna på vad barn säger är en viktig del i arbetet med dem. De har 

många kloka tankar och funderingar och berättar ofta vad de skulle vilja göra. Det är upp till oss vuxna i 

deras vardag att se hur vi kan ta tillvara på dessa kunskaper. I Barnkonventionens artikel 12 läser jag: 

”varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter” (Unicef 1989). Det är en 

viktig grund för alla människor som arbetar med barn att förhålla sig till och inkorporera i sitt arbete. 

Trots detta agerar jag tvetydigt när jag å ena sidan samtalar med barnen som ritar för att de ska få 

uttrycka sig och å andra sidan helt tar bort barnens röster när jag vill dokumentera de andra barnens 

doktorslek. Att låta barnen vara med och bestämma konkreta och lätt åtkomliga frågor är vanligt anser 

Svenning. Hon skriver att det är lättare att fråga barnen om sådana saker som de har tydliga åsikter om 



19 

 

och är lätta att implementera i förskolan (Svenning 2011, s.59). De som var med och ritade ville 

medverka, men kanske det var svårt för mig att fråga de andra som lekte, då jag kunde ana en svårighet i 

deras deltagande i dokumentationsprocessen? 

Palmer framhåller hur viktigt det är att göra barnen aktiva och delaktiga vid insamlandet av 

material i den pedagogiska dokumentationen. Genom denna delaktighet involveras barnen och de 

reflekterar över vad som händer medan det pågår. Hon menar att även de behöver lära sig att observera 

och fotografera sitt och andras lärande (Palmer 2012, s.16, 45). För barnen som ritade kunde det här 

varit en viktig del i deras dokumentationsprocess. Det hade ökat deras delaktighet och inflytande över 

aktiviteten. Barnen är med och konstruerar dokumentationsprocessen anser Svenning vara centralt i 

arbetet för att närma sig barns perspektiv. Barn ser och intresserar sig för många olika saker, som vi 

vuxna inte alltid erfar. Det bör finnas ett öppet klimat till barnens förslag, både hos barnen själva och de 

vuxna omkring dem. Svenning betonar att det behövs en medvetenhet hos pedagogerna om synen på 

barn och deras inflytande och delaktighet. Reflektionen över barns rättigheter och inflytande i 

dokumentationsprocessen får inte stanna där utan den måste även utmynna i handling (Svenning 2011, s. 

97-105). Vi pedagoger får inte stanna i reflektionen över barns inflytande utan barnens uttryck bör tas 

tillvara och leda till konkreta handlingar. 

 

Etik och integritet  

När jag står inför en dokumentationssituation finns det valmöjligheter. Som jag skrev om i en av 

berättelserna valde jag att fråga barnen om de ville vara med på en aktivitet där en saga skulle ritas. Då 

de var medvetna om vad som skulle ske och var intresserade blev det en spännande och utvecklande 

aktivitet. Jag valde att fråga min kollega som jag skulle fotografera om det var okej att dokumentera det 

som gjordes med degen. Jag valde att fotografera doktorsleken utan att prata med barnen innan och att 

leken tog slut var en konsekvens av mitt agerande. Vad jag än gör så blir det ett val, även om jag inte 

agerar. Vad jag väljer att göra ligger till grund för vad som senare händer. Vid varje handling bör jag ta 

hänsyn till många aspekter, där etiken har en stor roll. Vad bör jag göra? är en central frågeställning 

inom etiken skriver professorn i etik och religionsfilosofi Svein Aage Christoffersen. Han menar att 

etiken är de regler och kriterier som används för att göra moraliska bedömningar som överensstämmer 

med det som anses vara rätt. Moral står för det som kommer till uttryck i det vi gör, själva handlingen. 

Etiken är moralens teori [Kurs. Å.L.] (Christoffersen 2007, s.20). Frågan är om vi alltid reflekterar över 

våra handlingar eller om vi ”bara” agerar?  

Inom varje profession behöver yrkesutövaren förhålla sig etiskt till den andre. Jag som verksam 

inom förskolan måste ha en professionsetik till de jag möter i dokumentationssituationer. Christoffersen 
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beskriver en profession med de här orden: ”kunskapsbaserade yrkessammanslutningar med ett politiskt 

mandat, och professionsetiken måste ses som en konsekvens av detta mandat” (Christoffersen 2007, 

s.22). Han skriver också om två andra professionsetiker som definierar professionsetik. Harald Grimen 

menar att det är yrkesetiska riktlinjer som tagits fram av de olika professionernas yrkesorganisationer. 

En annan definition är gjord av Per Nortvedt som istället poängterar att kärnan ligger i förhållandet 

mellan professionsutövaren och klienten och det alltid handlar om att verka för klientens bästa 

(Christoffersen 2007, s.22-23).  

Hur man än definierar professionsetiken behöver den vara levande i den egna professionen. 

Förskolan måste dokumentera men även kritiskt granska dokumentationsformerna samt hur pedagogen 

förhåller sig etiskt till dessa i den pedagogiska verksamheten. Det som istället har varit mitt etiska fokus 

har, som jag upplevt det, varit relationen mellan mig och barnen. Lärarförbundet och Lärarnas 

Riksförbund har tillsammans tagit fram yrkesetiska principer som är indelade i fyra områden. Eleven 

alltid i centrum, läraryrket och den professionella yrkesutövningen, upprätthålla lärares yrkesetik och   

lärares samhällsuppdrag (Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund 2001). Dessa har jag tidigare inte tagit 

del av. Roger Fjellström, verksam inom praktisk filosofi skriver: ”Yrkesetiska principer är tänkta som 

ett verktyg för lärare att utveckla en självkritisk, engagerad och ansvarsfull moral i yrkesutövandet” 

(Fjellström 2006, s.76). Kanske har det varit ett oreflekterat förhållningssätt som präglat min etik då jag 

inte använt dessa verktyg? Professor i professionsetik Trygve Wyller skriver om en angelägen utmaning 

för professionsetiken. Det är att ständigt förhålla sig kritisk till självklara handlingsmönster (Wyller 

2007, s.58). ”Vi” har inte reflekterat så mycket över det etiska i hur vi dokumenterar, istället har vårt 

fokus legat på det praktiska och hur vi går vidare med dokumentationen för att utveckla den. Wyller 

(2007) skriver även att: ”den mera grundläggande professionsetiken handlar inte nödvändigtvis om vad 

vi ska göra, den handlar om hur vi gör det vi gör, och om det är rätt att göra saker på just det sättet” 

[Kurs. Å.L.] (Ibid, s.23). Som yrkesutövare möter vi inte bara barnen som klienter utan även som 

medmänniskor menar Wyller (2007). Utmaningen ligger i att se till två saker samtidigt, den konkreta 

praktiska situationen samt professionsutövarens karaktärsdrag och personlighet (Ibid, s.60-61). Utifrån 

ovanstående presenteras mitt dilemma om att dokumentera den konkreta situationen, samtidigt som jag 

behöver vara en närvarande pedagog till barnen. 

Hur är det då med integriteten? Etikern Erwin Bischofberger, läkaren Gisela Dahlqvist och läraren 

Göran Elinder skriver att integritet är något som alla människor har. Den är inte förhandlingsbar utan ett 

grunddrag hos alla människor. Den syftar till en människas specifika egenvärde (Bischofberger, 

Dahlqvist & Elinder 1991, s.40-42). Min och min kollegas integritet respekterades under det 

pedagogiska forumet genom att vi frågade varandra om att bli fotograferade. Jag upplevde att min 

integritet inte kränktes då min kollega tolkade mitt kroppsuttryck på ett korrekt sätt. Johansson och 



21 

 

Johansson skriver följande om barns integritet: ”Barn är beroende av vuxna, men vuxna är inte beroende 

av barn. Däri ligger också att barn inte äger samma integritet som vuxna” (Johansson & Johansson 2003, 

s.191). Om det stämmer, att barn inte har samma integritet som vuxna, är det vårt ansvar att skydda 

deras integritet. Svenning styrker detta då hon påpekar att barnen lever i ett dokumenterande samhälle 

och en av förskolans uppgifter är att stärka barnens förmågor att värna om sin egen integritet (Svenning 

2011, s.85). Johansson och Johansson skriver att ibland är det svårt att veta var gränserna till en individs 

integritet finns då gräserna är olika. Oftast förstår vi i efterhand om vi överträtt den andres gränser 

(Johansson & Johansson 2003, s.191). Jag märkte inte att jag överträdde Oscars och Samiras gräns i 

doktorsleken förrän det var för sent och det inte gick att reparera i den situationen. Jag bara ”klampade” 

in och bestämde att nu skulle situationen dokumenteras. Genom att framhålla att man som lärare själv 

gjort fel och överskridit gränsen för barns integritet och ber om ursäkt menar Johansson och Johansson 

(2003) att man kan försöka upprätta barnens integritet på nytt (Ibid, s.196). När jag märkte att jag gick 

över gränsen i den här situationen försökte jag prata med båda barnen. Jag bad om ursäkt och försökte se 

om leken kunde återuppstå. Jag insåg att barnen inte längre ville och då backade jag för att visa att jag 

respekterade deras gräns. 

  

Maktutövande 

I min position som vuxen och pedagog i förskolan, har jag makt gentemot barnen i 

dokumentationssituationerna. I det pedagogiska forumet så diskuterades det hur vi sett många barn som 

vänder sig om och ställer sig stilla bredvid varandra i väntan på ett foto. De gör sig redo att bli 

fotograferade. Vad beror det på? Är det en vana eller visar det hur vuxna utövar en ”dold” makt över 

situationen? Där barnen agerar på ett sätt när de blir fotograferade av vuxna utifrån en förväntning. 

Johansson och Johansson menar att barn i skolan möter en organisation som innefattar hur makt 

och ansvar fördelas. Det handlar både om att bestämma över andra och om att definiera verkligheten. De 

vuxna har tolkningsföreträde då de bär det övergripande ansvaret för barnen (Johansson & Johansson 

2003, s.252-253). Då vi pedagoger bär ett ansvar för att stödja och utveckla barns lärande, är vi i en 

maktposition. Hur många gånger har jag som pedagog, utifrån min position som vuxen, tolkat ett barn 

på enbart ett sätt? Alla dokumentationer som görs, säger Wehner – Godée, är färgade av den som gjort 

dem. De är subjektiva och visar inte på sanningen, utan bara en sekvens av ett skeende. För att göra den 

mindre subjektiv så behöver flera diskutera den. Genom en gemensam ”läsning” av materialet visas 

olika och nya aspekter av skeendet (Wehner – Godée 2010, s.58). Om dokumentationen genom att läsas 

av flera individer blir mindre subjektiv, kan det tydas som att flera individer kan tolka den och makten 

över den fördelas. Barnen får också makten över dokumentationen, inte bara den vuxne. Genom att 
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öppna upp för fler par ögon som kan tolka, kan dessa introducera nya och fler perspektiv. Det kan tolkas 

som en utvidgning av horisonten som filosofen Hans-George Gadamer skriver om. Han menar att 

samtidigt som man befinner sig i en situation som är begränsad av seendets möjligheter öppnar det 

tänkande medvetandet upp för nya horisonter som kan se utöver denna begränsning. En större förståelse 

(Gadamer 1997, s.149-150). Utifrån Gadamers reflektion kring horisonten så öppnar den gemensamma 

läsningen av den pedagogiska dokumentationen upp för att kunna se förbi bilderna och texten och få en 

ytterligare förståelse för situationen samtidigt som makten över den delas upp. 

Varje möte och relation mellan människor innebär ett maktförhållande förklarar Christoffersen. 

Det professionella mötet representerar ett asymmetriskt maktförhållande då professionsutövaren 

representerar en institution. Den här institutionen ger makt, men utövar också makt över de som arbetar 

inom den (Christoffersen 2007, s.86-87). Genom de orden upplever jag dokumentationskraven som 

existerar inom förskolan. De verkar i det fördolda, men har en stark kraft som påverkar pedagogen och 

verksamheten som bedrivs. När förskolans ledning bestämmer att pedagogerna ska läsa om, öva sig i 

tekniken och diskutera dokumentation som vi gjorde i det pedagogiska forumet och vid andra tillfällen, 

visar det att de anser det vara viktigt och betydelsefullt och stärker dessa krav på att dokumentera. 

Det här asymmetriska maktförhållandet gäller även dokumentationsprocessen menar Svenning och 

skriver: ”Det är kanske särskilt aktuellt när parterna uppfattar att det är den vuxne som ”äger” 

uppdraget, och barnet känner sig förpliktat att utföra det så som den vuxne vill” (Svenning 2011, s.59-

60). Kan det vara så att barnen medverkar i dokumentationerna, inte bara av eget intresse, utan för att 

pedagogen äger dokumentationsprocessen? Ur det här maktperspektivet är det svårt att veta om barnen 

vågar säga nej till att medverka eller säger till om de inte känner sig bekväma i situationen. Ville barnen 

som ritade en saga verkligen att jag skulle skriva ner det som sades och bli fotograferade? Eftersom jag 

innan frågat om deras medverkan och även tolkat deras kroppsspråk och vad som sas under 

dokumentationen, kan det visa på att de ville bli dokumenterade. Ahmet frågade mig vad jag gjorde när 

han såg att jag skrev och han blev nöjd med mitt svar. Det gav mig bekräftelse på att jag kunde fortsätta 

anteckna. Ofta är det upp till pedagogen att reflektera över sin egen roll i relationen för att stötta barnens 

självständighet och förmåga att ”läsa” av barnens kroppsliga uttryck, men det är inte helt säkert att 

pedagogen tolkar rätt. Oscar stördes av mitt försök till att dokumentera och ville inte bli fotograferad, 

han värjde sig mot min makt som pedagog. Han var självständig nog att säga nej, men om han istället 

hade ändrat sig och gått med på att bli fotograferad trots hans ovilja, så kan det bero på min makt som 

vuxen. Då hade jag inte stöttat honom i hans självständighet.  

I det Reggio Emilia inspirerade arbetet med pedagogisk dokumentation lyfts maktrelationen 

mellan barn och vuxna upp skriver Lenz Taguchi. Relationen som beskriver hur de vuxna alltid vet bäst 

och kan styra barns liv, utan att veta något om vad barnen redan kan och förstår. Genom den 
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pedagogiska dokumentationen ska inte bara barnen frigöras från denna maktrelation för att bli delaktiga 

i ett gemensamt kunskapsskapande, utan även de vuxna (Lenz Taguchi 2013, s.19-20). Med pedagogisk 

dokumentation kan förhoppningsvis denna skillnad i makt bli mera jämlik. Trots detta menar Lynn 

Fendler att i dagens pedagogiska praktiker finns det en föreställning om att interaktionen mellan barn 

och vuxna i dokumentationen är jämbördig, utan att ta hänsyn till den vuxnes starkare position (Fendler 

2001, se Lindgren & Sparrman 2003, s.60). Författarna lyfter upp den komplexa maktstrukturen som 

existerar inom förskolans värld.  

När jag dokumenterade doktorsleken och sagoritandet var det för att jag ansåg att det hände något 

som var viktigt att lyfta fram. Förskolechefen Göran Krok och utvecklingschefen Maria Lindewald 

skriver ”genom att fotografera visar pedagogen att det barnen gör är viktigt” (Krok & Lindewald 2003, 

s.98). Det låter bra och förtydligar att pedagogen ser barnen och vad de gör och anser det vara viktigt, 

men kan även få en annan följd. Vad händer när vi väljer att inte dokumentera? Är det barnen gör inte 

viktigt då? Om jag går ännu ett steg längre, det vi inte dokumenterar, ”finns” det då inte?  

I sin artikel ”Documentation and communication in Swedish preschools” skriver Anette Emilson, 

filosofie doktor i pedagogik och utbildningsvetenskap och Ingrid Pramling Samuelsson, professor i 

pedagogik om en studie som de genomfört tillsammans. Där kunde de observera vad pedagogerna 

fokuserade på i sina dokumentationer. De kom fram till att det ofta var barnens prestationer som låg i 

fokus. De frågar om ett sådant sätt att dokumentera som barnen erfar i en ung ålder kan medverka till en 

kultur baserad på resultat, där barnen blir bedömda efter vad de gör och kan, istället för vilka de är 

[Kurs. Å.L.] (Emilson & Pramling Samuelsson 2014, s.185). Eftersom det var vad pedagogen 

fokuserade på, finns det även ett maktperspektiv att förhålla sig till. Vad var det jag fokuserade på? Vad 

lade jag vikt vid?  

När barnen skulle rita sina sagor så var mitt mål, förenklat, att de skulle rita varsin saga med fem 

bilder. Det var det önskade resultatet. I processen skulle de få fantisera, vara kreativa, arbeta 

tillsammans och få kunskap om hur en saga kan byggas upp. Jag dokumenterade både genom att 

anteckna vad vi samtalade om och fotografera skapandeprocessen. Det var både process och resultat 

som var viktigt för mig. Vad hade hänt om det blev ett annat resultat, och inte det som jag hade i åtanke? 

Hade jag försökt att styra tillbaka till sagan som jag ville att de skulle prova eller hade jag följt deras 

idéer? Jag lämnar det obesvarat då jag uppriktigt inte vet hur jag skulle reagerat. Vid dokumentationen 

om Oscar och Samiras samspel så var förmodligen även den resultatinriktad. Jag kunde se hur de 

samspelade i en rollek, där ett barns samspel särskilt fångade min blick; Oscars. Hans lek kan ses som 

ett resultat av hans utveckling och lärande i samspelssituationer som jag ville fånga upp. Genom att 

dokumentera det så ville jag fånga på bild hans kompetens som utvecklats, men som Svenning skriver, 

http://lnu.se/forskning/forskningsdatabas/subject.aspx?id=26
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kan det istället övergått till att vara en dokumentation som visar på barnets brister (Svenning 2011, 

s.39)? En dokumentation som kanske istället framhävt pojkens brister. 

Med dokumentationerna som görs på förskolorna visas det som sker där, men är det även något 

annat man kan se med dem? Lindgren och Sparrman beskriver att dokumentationen blir en 

normaliserande praktik där det sociala organiseras:  

Ytterligare en aspekt av detta är när barn ser sig själva i dokumentationen, och ser andra, blir de 

påminda om hur de förväntas uppträda för att vara >goda barn> i förskollärarnas – och i de fall 

dokumentationen visas för föräldrars eller andras – blickar. Dokumentationen blir då ett nytt sätt 

att bli barn på (Lindgren & Sparrman 2003, s.62). 

Dokumentationerna lyfter bland annat upp det nya och spännande, det kreativa och lustfyllda 

skapandet, barns glädje och lek och deras utveckling och lärande. I denna strävan att visa allt det här 

implementerar ”vi” även en normalisering. Är den medveten? Var mitt syfte med att fotografera Oscar 

och Samiras lek ett sätt att visa hur man leker? Glada barn som deltar i en rollek. Den här 

normaliseringen sker med bilderna vi använder, vilka barn som är med och vilka perspektiv som lyfts, 

till exempel ur ett värdegrundsperspektiv. Genom fotografier och bilder av barnen framställs de visuellt, 

vilket kan förstärka deras identitet skriver Sparrman. Identiteter kommer till i interaktion med andra och 

är en mångfald av olika positioner som tillskrivs och intas (Sparrman 2006, s.31-32). Dessa identiteter 

som förstärks via dokumentationen kan vara problematiska i den meningen att de kan cementera vissa 

stereotypa roller, exempelvis könsstereotypa roller.  

 

Omdömesförmåga 

I mitt arbete med barn behöver jag alltid förhålla mig etiskt till situationer som förekommer på 

förskolan. Det kan vara allt ifrån hur jag möter barnens intresse av att rita, till en konflikt mellan två 

barn. Vad, när och hur dokumenterandet sker i verksamheten är förenat med min omdömesförmåga. 

Hur jag väljer att agera i de här handlingssituationerna beror på många olika saker. Mina tidigare 

erfarenheter och kunskaper spelar in och även vad jag vet om barnen och situationerna. 

Christoffersen skriver att etiken hos en yrkesutövare handlar om möten med andra människor, 

ansikte mot ansikte, som är handlingsorienterade. En viktig aspekt av de här relationerna är empatin som 

måste finnas för den andre samt inlevelse och förståelse för vad som sker. Etiken måste bestå av mer än 

bara regler och riktlinjer, den står även för förståelsen av själva situationerna. Denna förmåga att förstå 

kallas omdömesförmåga. I de här mötena där omdömesförmågan är nödvändig, ställs det krav på att 

välja och besluta. De här besluten kan få små som stora konsekvenser (Christoffersen 2007, s.83-93). En 
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stor konsekvens som ägde rum i mötet mellan mig och barnen som lekte var att leken fick ett abrupt slut. 

Min förmåga att instinktivt se vad som skulle kunna hända var inte med mig, den fallerade. Valet att låta 

kameran stå för kommunikationen mellan mig och barnen gjorde att inte bara leken tog slut, utan även 

att Oscar blev arg och hade svårt att intressera sig för något annat. Samira fick dessutom nästan ett slag. 

När detta sker och jag märker att Oscar inte vill återgå till leken, väljer jag att backa och ge honom lite 

distans. Ett avvaktande mellanrum där han får tillfälle att hitta en ny aktivitet på egen hand. 

Vid den ena berättelsen, när barnen ritar och skapar sina sagor, har jag innan tillfrågat dem om de 

vill vara med. Jag pressar dem inte utan undrar om de vill rita egna sagor då jag sett ett intresse hos 

barnen för sagor. Genom att fråga så får barnen möjlighet att fundera över om de vill vara med. De vet 

att vi kommer göra en aktivitet, och de ser både materialet, mitt anteckningsblock och kameran. Att bli 

fotograferad i en aktivitet är något de är vana vid.  

Jag går tillbaka till berättelsen om barnen som är med i en ritaktivitet och läser följande: ” Ahmet 

vill också berätta sin saga men ångrar sig i sista stund, han nöjer sig med att visa den för några kompisar 

i taget när den hänger framme på väggen istället”. Här visar jag empati för Ahmets känslor när han 

ångrar sig och inte längre vill berätta sin saga för kamraterna. Jag respekterar hans beslut och låter 

honom berätta hur han vill göra. Han väljer själv att visa bilderna för de andra.  

Denna omdömesförmåga som vi pedagoger lutar sig emot i olika handlingssituationer tolkar jag 

att den går hand i hand med Aristoteles kunskapsbegrepp fronesis. Filosofen Christian Nilsson skriver 

om denna praktiska klokhet, fronesis, och menar att den hjälper människan att hantera de utmaningar 

och situationer som individen ställs inför. Frågan gäller hur vi ska handla, inte om vi ska handla i de 

dilemman som vi hamnar i. Det går inte att skriva ner den praktiska kunskapen i allmängiltiga lagar och 

regler då den möter situationer som är annorlunda, utan den ”har att göra med den mänskliga 

handlingens frihet” (Nilsson 2009, s.52). Nilsson (2009) menar att fronesis hjälper individen att se saker 

från olika perspektiv då den för samman det förflutna och framtiden i nuet (Ibid, s.39-53). Jag möter 

alltid nya situationer som jag inte varit med om tidigare. Jag kan i dessa situationer inte använda mig av 

generella regler, men med fronesis och en god omdömesförmåga kan jag möta dem på ett klokare sätt. 

För att återgå till vad som påverkar min förmåga till omdöme vänder jag åter mig till 

Christoffersen som reflekterar över den, för att få veta mer om vad den betyder och innebär. Han skriver 

att den här förmågan är en växelverkan mellan teori och praktik. I den hermeneutiska växelverkan sker 

en spelande rörelse. Det är där omdömesförmågan skapas och utvecklas. Vad är det då för förmågor och 

kunskaper som ligger till grund för vårt praktiska omdöme? Fackkunskapen, inklusive etiken är det 

första. Det är den specifika kompetensen för professionen samt etiska teorier och aspekter 

(Christoffersen 2007, s.94-97). Under den här utbildningen till förskollärare utvecklar jag mina 

yrkesspecifika kompetenser och kunskaper om olika teorier, däremot är det högst sannolikt att jag 
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behöver fortsätta att vidareutbilda mig för att få mer kunskap om etiken och det komplexa 

dokumentationsarbete som sker i förskolan.  

Det andra är konventioner och rutiner som påverkar enligt Christoffersen. Konventioner handlar 

om att göra det andra förväntar och önskar sig och rutiner handlar om att det finns ett visst sätt att agera 

på. De hjälper till att agera snabbt och effektivt. Problematiken ligger i när de inte ses över och 

utvecklas (Christoffersen 2007, s.98-99). Rutinerna som finns på min förskola angående hur det går 

tillväga när vi dokumenterar är att vi ska ta tillvara på de situationer som förekommer genom att 

fotografera och anteckna, men det vi inte reflekterat så mycket över och problematiserat, är hur vi 

närmar oss barnen i denna dokumentationsprocess. 

Det tredje är praktik och yrkeserfarenhet skriver Christoffersen (2007). Genom reflektion och 

förståelse om upplevelsernas etiska perspektiv kan de bli till värdefulla erfarenheter (Ibid, s.100-101). 

Angående yrkeserfarenheten ser jag tillbaka på vårt pedagogiska forum om ”grodboken”. Jag upplevde 

hur det kunde kännas att bli dokumenterad då min kollega både observerade, frågade mig vad jag gjorde 

och fotograferade mig. Det fanns en känsla inom mig, att inte kunna styra över dokumentationen. Jag 

ser nu att min kollega hade både ansvaret och makten att definiera vad som hände, men under forumet 

reflekterade jag inte nämnvärt vidare över det. För att det skulle blivit en erfarenhet som jag kunde 

använt mig av i min omdömesförmåga i andra situationer, hade jag behövt reflektera vidare över 

upplevelsen. Palmer framhäver att det kan vara en gynnande aktivitet att dokumentera sina egna 

kollegor, men att det ofta känns lite ovant och konstigt innan det blir till en vana (Palmer 2012, s.66). 

Det räcker inte bara att dokumentera, utan det behövs även ett reflekterande arbetsklimat mellan 

kollegorna som problematiserar det egna handlingsförfarandet och förhållningssättet till barnen.  

Det fjärde som ligger till grund för den goda omdömesförmågan är personlig erfarenhet och 

karaktär skriver Christoffersen. Dessa är källor till det omdöme som används på arbetsplatsen 

(Christoffersen 2007, s.101). En av mina egna erfarenheter som kan påverka min omdömesförmåga på 

arbetet är att jag och min man ofta fotograferar. Våra barn blir ofta fotograferade. Dels för att ha kvar 

visuella minnen av saker som hänt, och dels för få våra barn delaktiga i nära släktingars liv som befinner 

sig långt borta.  

Det femte är förebilder och exempel och det sjätte livsåskådning och människosyn skriver 

Christoffersen (2007). Det handlar om grundläggande värderingar som finns djupt inne i vår 

personlighet (Ibid, s.102-104). De förebilder som jag har, visar många goda exempel på hur man kan 

dokumentera med barnen, men inte lika många om etiken i den processen. Erik Blennberger, professor i 

etik, anser att alla påverkas av de traditioner och kulturer som vi lever i. Den etiska utvecklingen ”kan 

gynnas eller motverkas genom de personer vi är influerade av och de sociala miljöer vi är relaterade till. 

Det är ett stort värde att ha träffat och lärt känna människor med etisk integritet och mognad” 
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(Blennberger 2005, s.110). Som här ovan står beskrivet, är det många olika saker som påverkar 

omdömesförmågan som jag bär med mig i min praktik. Det går från vad jag lärt mig, vilka erfarenheter 

jag har, till de människor och den miljö som finns omkring mig. 

Omdömesförmågan är även viktig för att delta med respekt i barnens livsvärldar. Genom 

kommunikation deltar jag i deras värld förklarar Johansson. Livsvärlden uttrycker sig i deras sätt att 

vara, med sinnliga, kroppsliga och språkliga uttryck. Det krävs respekt, närvaro och tid för att få tillträde 

till barns livsvärldar (Johansson 2003, s.44-45). En viktig del i barnens livsvärld är leken. Barn leker i 

nästan allt de gör och i förskolans värld är leken viktig. Vi ger många tillfällen för barnen att leka 

tillsammans, som efter lunch då Oscar och Samira lekte doktorslek. Förskolans läroplan tar upp leken 

som viktig för barns utveckling och lärande. Den ska prägla verksamheten (Lpfö 98/10 2010, s.6).  

Leken ger möjligheter för barn att känna glädje och gemenskap. När jag dokumenterar är det nödvändigt 

att använda min omdömesförmåga för att skydda barnens livsvärldar och respektera deras lekar. Vid 

doktorsleken så visade jag inte på den närvaro och respekt som behövdes för att få tillträde till deras lek.  

 

Pedagogens närvaro  

När jag som pedagog befinner mig i ett rum är jag där kroppsligen. En person kan vara kroppsligen 

närvarande men det behöver inte betyda att den personen är närvarande tankemässigt. När jag kommer 

in i rummet efter lunchen märker min kollega att jag är där. Barnen som också befann sig i det rummet 

märkte även de att jag var där, kanske medvetet eller omedvetet, de kunde se mig, kanske höra mina 

steg och min röst. Jag stod närvarande där, både min kropp och mina tankar och registrerade vad som 

hände inför mina ögon. Lenz Taguchi använder ett uttryck från bildpedagogen Karin Furness för att 

beskriva pedagogrollen som en stark närvaro. Hon menar att i den finns det ingen frånvaro, utan 

”pedagogen är med i allt och påverkar allt genom sin blotta närvaro i rummet, även om hen inte talar 

eller agerar. Genom att bara sitta tyst och dokumentera, kommunicerar du aktivt något till barnen” (Lenz 

Taguchi 2013, s.111). Vad var det min närvaro kommunicerade till de här barnen? Ett intresse för vad 

de höll på med, men kanske blev det fel då jag började med att fotografera utan att samtala med dem. 

Istället för att involvera mig själv i barnens lek höll jag min distans och blev en observatör av ett 

skeende.  

Lenz Taguchi skriver om en tradition av observationer i förskolan där pedagogerna drog sig undan 

och höll avstånd från dem som blev observerade. Det här sättet att dokumentera har sin utgångspunkt i 

utvecklingspsykologin där man ville observera för att få reda på barnets sanna jag (Lenz Taguchi 2012, 

64-65). Möjligtvis var det på grund av en tradition i förskolan, en diskurs, som finns där oreflekterat? 

Kan distansen jag tar genom att hålla mig på avstånd och inte kommunicera med barnen vara spår efter 



28 

 

”gamla” vanor, eller ville jag inte störa deras lek? Enligt Sparrman finns det en visuell kultur, där 

seendet är kopplat till den tid och kultur som människan lever i. Inom den svenska kulturen har 

naturligheten betonats i vardagsfotografierna. De fotograferade ska nästan helst vara ovetande om att de 

befinner sig framför kameran (Sparrman 2006, s.9). Då jag påverkas av den rådande kulturen kan den 

vara en orsak till min önskan om att fotografera leken utan att avbryta eller besvära den. När jag sedan 

stod där med kameran släppte jag även min uppmärksamhet på resten av gruppen och fokuserade endast 

på vad som hände framför mig, genom kameran. Om barnen inte hade reagerat, hade jag då funderat och 

reflekterat över hur jag dokumenterar? Förmodligen hade jag bara fortsatt och inte tänkt mer på det.  

I sin studie om hur pedagogerna kommunicerar med barnen när de dokumenterar kunde Emilson 

och Pramling Samuelsson urskilja en tendens till tystnad. Det existerade ofta en tystnad i den verbala 

kommunikationen och pedagogerna blev tysta observatörer av det som hände framför dem. I ett exempel 

såg de några barn vilka inte var med i dokumenteringen som försökte kommunicera med en pedagog 

som dokumenterade och hur hon ignorerar dem. Både genom att inte prata med dem samt kroppsligt 

genom att röra sig bort från dem (Emilson & Pramling Samuelsson 2014, s.180). Det här visar även jag 

när jag tyst står och tittar på doktorsleken för att sedan försöka fotografera den. Jag känner igen mig då 

jag inte riktigt hör de andra barnen som befinner sig i rummet där doktorsleken äger rum. Jag vet inte 

om jag medvetet ”ignorerar” dem eller om jag har svårt att uppmärksamma flera saker samtidigt när jag 

fokuserade på leken genom kameran. SOU skriver utifrån Boel Henckels avhandling: ”Det har också 

visat sig att det på skolor och förskolor ofta skapats en mycket stark institutionell tradition, byggd på 

rutiner och handlingsmönster, som reglerar och begränsar handlingsutrymmet och så att säga blir 

förkroppsligade i pedagogen efter en tids arbete” (Henckel 1990, se SOU 1997:157, s.102). 

När jag kom tillbaka efter rasten såg jag ett intressant samspel i en lek och ville genast fotografera 

situationen. Varför hade jag sådan iver att fotografera just det här samspelet? Vad var mitt syfte? Inför 

föräldrarna ville jag ge en positiv bild av deras barn och visa hans utveckling, den här dokumentationen 

var för deras skull. Kanhända finns det undangömda motiv, sådant som jag inte reflekterat över. Var det 

ett sätt att visa att jag var en närvarande pedagog som såg och uppmärksammade den här situationen och 

barnet inför föräldrarna? 

Göran Collste, professor i tillämpad etik, skriver om de etiska teorierna som kallas 

konsekvensetiska. De teorierna tar hänsyn vid en bedömning om en handling är rätt eller orätt utifrån 

dess konsekvenser. Det finns flera konsekvensetiska teorier, en av dessa är etisk egoism. Det är då vi 

människor väljer en handling som gynnar oss själva. Enligt den här teorin är den handling som ger den 

bästa konsekvensen för oss själva det moraliskt rätta alternativet (Collste 1996, s.32).  Min handling, 

dokumenterandet i den specifika situationen, är den av etisk egoistisk karaktär? Tänkte jag på en 
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eventuell konsekvens av tacksamhet eller glädje ifrån föräldrarna när jag skulle visa dem en ”bra” 

dokumentation med ett fungerande samspel av deras son? Var det mitt syfte?  

Kravet på att dokumentera barns utveckling och lärande samt verksamheten finns alltid i tankarna 

när vi har en aktivitet eller när jag ser intressanta saker som sker när barnen agerar. Kan det här 

dokumentationskravet problematisera min närvaro bland barnen, som när jag ville dokumentera barnens 

lek? Jag passade på att dokumentera när allt annat var lugnt och jag kunde koncentrera mig på 

situationen. Men gjorde jag verkligen det när jag placerade kameran mellan mig och barnen som befann 

sig där? Hur var jag närvarande? Johansson skriver följande: ”Ska möten och perspektivbyten 

möjliggöras krävs en närhet i fysisk och psykisk bemärkelse till subjekten, till barnen” (Johansson 2003, 

s.44). När jag blickar tillbaka till händelsen var jag inte nära barnen. Jag tog några steg för att närma mig 

dem men stannade till och lyfte upp kameran. I bakgrunden hörde jag vagt barnröster som jag inte tog 

notis om. Jag stod så en stund och observerade vad som hände innan jag böjde mig fram för att 

fotografera. Jag befann mig ”långt” ifrån dem, i ett utifrånperspektiv. Jag tappade även fokus på vad 

som hände omkring mig och hörde inte den andra flickan som ville läsa sagor. 

Lise-Lotte Bjervås, filosofie doktor i pedagogik – och utbildningsvetenskap, skriver i sin 

avhandling, om svårigheter som några av förskollärarna upplevde i hennes studie. De tyckte att det var 

svårt att fotografera eller anteckna samtidigt som de behövde rikta uppmärksamheten mot det barnen 

gjorde. Det optimala skulle vara två pedagoger som är med i dokumentationsprocessen, en som 

dokumenterade och en som kunde rikta uppmärksamheten och vara närvarande (Bjervås 2011, s.189). I 

den fria leken fanns det ingen möjlighet till att vara två vuxna då min andra kollega behövde gå på rast. 

När de andra barnen ritade fanns det en annan pedagog tillhands, men hon var med de andra barnen för 

att jag skulle kunna vara i en grupp med färre barn. Många gånger upplever jag att det skulle vara bra 

med två vuxna vid en aktivitet, men det är oftast svårt att genomföra.  

För att förstå min närvaro i handlingssituationerna och min relation till dem som blir 

dokumenterade, både barnen som leker och dem som ritar sagor, vänder jag mig till Aristoteles. Wyller 

skriver om Aristoteles som använde sig av uttrycken poiesis och praxis för att beskriva en 

handlingsrelation. Aristoteles använde poiesis för att beskriva den relation som blir till när en individ 

använder ett ting eller en situation för att åstadkomma en produkt (Wyller 2007, s.68).  

Det är den här relationen, poiesis, som dominerar och styr mitt handlande när jag först ser barnen 

som leker rollekar med doktorsväskan. Jag använder både kameran och situationen för att skapa en 

produkt, en dokumentation som kan användas och visas för föräldrarna. Det är den här produkten, 

dokumentationen, som jag tänker på och vill använda. Det jag glömmer bort med det här sättet att 

handla, är de eventuella konsekvenser som jag inte tagit med i beräkningen. Hur leken tog slut på grund 

av mitt dokumenterande och som jag tolkar det, en ilsken och förnärmad känsla hos barnen. Den 
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praktiska kunskapen som behövs i poiesis är techne skriver Nilsson. Aristoteles menar att det är en 

kunnighet som visar hur man gör något, som en instruktion som följs (Nilsson 2009, s.46-47). När vi 

träffas i det pedagogiska forumet försöker vi där ”följa” en instruktion. Det handlar om hur man 

fotograferar till den pedagogiska dokumentationen. Genom att öva på varandra utvecklar vi den tekniska 

färdigheten och inte lika mycket den reflektiva förmågan som är den grundläggande förmågan i den 

pedagogiska dokumentationen.  

Annelie Frelin, som inriktar sig på didaktik, skriver om en förkroppsligad professionalitet. Hon 

menar att det är kroppen som kan och inte bara hjärnan som styr (Frelin 2012, s.25-26). Den här 

förkroppsligade professionaliteten kopplar jag även till begreppet techne, en kroppslig färdighet. Jag 

håller delvis med Frelin, ofta är det kroppen som styr hur jag agerar. Jag vet kroppsligt hur jag ska hålla 

kameran och fotografera min kollega eller barnen, det är inget jag behöver tänka på. I mina anteckningar 

om barnen som ritar funderar jag bara över vad jag ska skriva, men inte hur jag håller i pennan och 

skriver bokstäverna. Inom Merleau-Pontys livsvärldsbegrepp om den levda kroppen, förstås det här som 

att ett ting införlivas i den egna kroppen skriver Bengtsson. Det blir en förlängning av kroppen som 

utvidgar livsvärlden och blir till en vana. Tinget är inte längre bara ett ting utan allt eftersom färdigheten 

utvecklas införlivas tinget i kroppen och blir ett medel för att omgestalta världen (Bengtsson 2001, s.80).  

Det andra uttrycket som Aristoteles använder sig av, som Wyllet skriver om, är praxis. Det är det 

motsatta till poiesis då det finns individer på båda sidorna av handlingsrelationen. Båda sidorna 

samhandlar i relationen och påverkas av den. ”Praxis betonar egenvärdet i samhandlingen människor 

emellan” [Kurs. Å.L.] (Wyllet 2007, s.69). Med den här förklaringen kan jag tolka mitt handlande som 

ett uttryck för praxis när jag tillsammans med barnen skapar bildsagor. Vi är och samspelar tillsammans 

i en handlingsrelation. Det är inte jag och kameran i relation till en dokumentation utan det är jag och 

barnen som skapar, samtalar och reflekterar över en process. Den bygger på de involverades medverkan 

och delaktighet. Vårt samarbete över bildsagorna tar inte slut och är klara genom ”dokumentationens” 

slutprodukt, utan fortsätter då vi återkommer till dem tillsammans. Som den pedagogiska 

dokumentationen. Även i det pedagogiska forumet sker dokumentationen med inslag av praxis där vi i 

samförstånd dokumenterar varandra. Vi ger tillåtelse till att bli fotograferade och diskuterar samt 

reflekterar angående vad vi tyckte och om situationen. Den form av praktisk kunskap som Aristoteles 

menar att praxis fordrar är fronesis eller klokhet, skriver Nilsson. För praxis är handlingen i sig målet 

och klokheten stödjer hur vi ska handla när vi befinner oss i ett dilemma (Nilsson 2009, s.47-48). 
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Reflektionens nödvändighet 

Reflekterande lärande för förändring sker när de lärande har möjlighet att stanna upp och 

begrunda, helst tillsammans med andra, vad de håller på med. Det är mer än att pröva den 

omedelbara uppgift man har. Det är också att pröva den bakgrund som gett uppgifter dess 

berättigande. När en dialog av det slaget blivit möjlig inom en organisation betyder det att 

organisationen håller på att kollektivt genomlysa, ompröva och slutligen förändra sig inifrån. 

(Brockbank, McGill & Beech 2002, se Fjellström 2006, s.173)  

 

Den enskilda och gemensamma reflektionen är nödvändig för att förändra och förbättra den egna 

praktiken och verksamhetens. I vardagen så reflekterar vi, men oftast inte på djupet utan över olika 

praktiska detaljer som måste ses över. För att utveckla praktiken måste vi ibland stanna upp och fundera 

över de mer övergripande teman som existerar inom förskolans värld, som förhållningssätt, värdegrund, 

förebilder, inflytande och delaktighet. 

När vi i förskolan dokumenterar för att synliggöra vad som sker i verksamheten är det viktigt att 

tänka på och reflektera över dokumentationen. Den är endast ett avtryck i barnens livsvärld. Ödman 

menar att förståelsen över en företeelse bara speglar ett moment, en stillbild. Under livet kommer 

tolkningen av företeelsen omformuleras åtskilliga gånger (Ödman 2007, s.107). Det är viktigt att ta med 

sig i arbetet med barn. Insikten över att ens förståelse av en aktivitet, dokumentation eller ett barn inte är 

något statiskt som inte kommer att förändras. Det är bara ett steg på vägen i utvecklingen av förståelsen.  

Fjellström skriver att även om det fanns en perfekt yrkesetisk kod att följa, skulle det fortfarande 

inte vara fullständigt då det alltid tillkommer unika situationer där nya frågor och sätt att handla måste 

reflekteras över (Fjellström 2006, s.173). Därav reflektionens nödvändighet. Organisationsteoretikern 

Donald Schön beskriver denna svårighet att finna sig i nya situationer och omständigheter, där rutin och 

erfarenhet inte räcker till som praktikens obestämda zoner. Han menar att det reflekterande arbetssättet 

kan användas för att möta deras svårigheter. Det är ett arbetssätt där läraren behöver vara engagerad och 

använda en nyanserad granskning av den osäkra situationen inom själva arbetsinsatsen (Schön 1987, se 

Fjellström 2006, s.174-175). Innan jag agerade var inte situationen osäker för mig, men i handlingen så 

blev det en osäker situation då barnen reagerade på ett annat sätt än jag var beredd på. 

Lärare kan sägas ha en tyst yrkesetisk insikt eller kompetens, som i andra sammanhang går under 

namnet ”tyst kunskap” eller ”kunskap-i-handling” skriver Fjellström. Den beskrivs som processen där 

kunskapen eller förmågan förs över och lärs in, på ett ordlöst sätt, genom föredömen. Grunden är att 

läraren handlar klokt, klokhet-i, och förhåller sig på ett reflekterat och ansvarsfullt sätt, när osäkerheten 

råder om hur man ska handla i en viss situation. Ansvaret är inte helt ensamt läraren, då läraren befinner 

sig i en praktik som innefattar interaktion mellan olika deltagare, som barnen, deras föräldrar och olika 
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samhällsintressen. Det rättfärdigar inte ett handlande, men det kan i viss mån förklara det (Fjellström 

2006, s.30, 184-207). Denna tysta kunskap handlar om att göra kloka val i en osäker situation. 

Svårigheten finns i de olika valen som man kan göra. Ofta fotograferar vi från ett avstånd för att få ett 

helhetsperspektiv, men genom det så förloras många andra perspektiv. Det kan istället visa den vuxnes 

tolkning av det som hänt. I situationen där jag oreflekterat fotograferade leken utan att först ha samtalat 

med barnen resulterade i en osäkerhet. Både hos barnen och hos mig. Hur kunde jag ha agerat 

annorlunda? Jag hade kunnat närma mig barnen genom att fråga vad de gjorde, eller introducera annat 

material till leken för att sedan fråga om jag kunde använda kameran för att fotografera. Det kanske 

hade varit klokt handlande, men jag vet inte om jag fortfarande hade avbrutit deras lek? När jag funderar 

över det som Fjellström skriver så är det några saker som jag fastnar för; reflektion och ansvar. Hur jag 

än agerar så är det nödvändigt att alltid reflektera över vad som hänt, vad som händer och vad som kan 

hända, samt ta ansvar för mina handlingar och hur de påverkar min omgivning.  

Schön menar att när utövaren reflekterar över denna kunskap-i-handling så blir det till reflektion-i-

handling. En stor del av denna reflektion beror på överraskande händelser där något oväntat händer 

(Schön 2007, s.30,35), som när Oscar reagerar med att bli upprörd och avslutar leken med Samira när 

jag fotograferar. I den situationen hände det något som jag inte var beredd på och då gav det mig ett 

tillfälle att reflektera över det oväntade. Schön (2007) skriver även om den professionelle praktikern 

som möter vissa situationer kontinuerligt. I denna upprepning kan praktikern gå miste om möjligheter 

att begrunda sin praktik, med hjälp av reflektionen kan kunskapen kritiskt granskas. Det kan ge en ny 

insikt i de unika och osäkra situationer som praktikern möter (Ibid, s.39-40). Jag dokumenterar 

kontinuerligt, men har inte lika ofta kritiskt granskat min egen praktik. Med reflektionens hjälp kan jag 

få syn på saker som påverkar mig själv och andra samt ta hänsyn till dem. 

Det är även nödvändigt att reflektera över bildens betydelse i det moderna samhället. Dagens barn 

blir ofta fotograferade och filmade, både hemma och i förskolan. I tid och otid tas kamerorna fram för 

att föreviga ett ögonblick, en situation eller något nytt. Detta samhällsfenomen med att ständigt bli 

betraktad genom en kameralins kan möjligen påverka de som befinner sig inom förskolans värld som 

individer. Jag ville både föreviga med bilder barnens doktorslek samt processen när några barn fick 

prova att rita egna sagor. Anna Sparrman, filosofie doktor, säger följande ”ett allmänt vedertaget 

påstående idag är att vi människor lever i ett bildtätt samhälle” (Sparrman 2006, s.7), vilket de flesta nog 

kan hålla med om. Enligt min erfarenhet så är det många som använder bilden som ett medel för att nå 

fram till andra människor. En slags ordlös kommunikation. Vad händer då med de individer som hela 

tiden blir fotograferade, avbildade? Får samhällets sätt att uttrycka sig genom bilden någon konsekvens i 

förskolan? Svenning skriver ”När ett barn uppfattar sig som ständigt dokumenterat och/eller att en 

betydande aspekt av att vara människa är att bli dokumenterad av andra – kommer det då att i högre 
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grad betrakta sig själv som ett objekt?” (Svenning 2011, s.42). Det kan finnas en fara i att uppleva sig 

som ett objekt i samhället. Den upplevelsen kan överföras till hur andra ser på individen, som ett objekt. 

Hur blir det då barnen växer upp? De behöver en god självkänsla. Ser de på sig själva bara som objekt 

och kanske mindre värda kan det få stora konsekvenser för deras framtida liv, deras livsvärld. Bengtsson 

beskriver vad som händer om vetenskapen enbart använder sig av objektivismen, vilken inte bryr sig om 

individuella skillnader och egenskaper hos människan, i studiet av människor. Han skriver att då förlorar 

vetenskapen kontakten med livsvärlden (Bengtsson 2001, s.47). Det vetenskapliga synsättet påverkar 

samhällets syn på människan. Om den synen är att individen är ett objekt utan personliga egenskaper så 

är det inte bara vetenskapen som förlorar kontakten med livsvärlden utan även individen själv. 

 

Slutord 

I den här erfarenhetsbaserade essän har jag undersökt mitt etiska förhållningssätt till barnen i 

dokumentationsarbetet. Utifrån berättelsernas dilemma ser jag svårigheter med att dokumentera och 

samtidigt vara både en inlyssnande och närvarande pedagog. Med essän som metod har jag kunnat 

skriva ner mina tankar och reflekterat utifrån dem. Det har hjälpt mig att forma nya tankar och uttrycka 

mina funderingar. Via litteraturen och min egen reflektion har jag fått syn på många olika infallsvinklar 

och perspektiv att ta hänsyn till vid dokumentation i förskolan. Med hjälp av hermeneutiken och den 

pendlande rörelsen mellan del och helhet i den hermeneutiska cirkeln har jag fått en större förståelse för 

några av de svårigheter som äger rum i dokumentationsprocessen.  

Dokumentationen har genom åren fått en allt större roll i förskolans verksamhet och det är många 

förskolor som arbetar med att kompetensutveckla sina medarbetare i dokumentation, speciellt den 

pedagogiska. Ledningen på min förskola vill utveckla dokumentationen som ett verktyg för att arbeta 

med barnen och vidareutveckla verksamheten, därmed har vi under den senaste tiden ofta diskuterat den 

pedagogiska dokumentationen i olika forum. Det som legat i fokus har ofta varit hur vi ska göra 

dokumentationerna, utvecklingen av techne, pedagogernas kroppsliga färdighet. Det är en utveckling åt 

rätt håll, men den får inte stanna där. Det behövs mer tid, engagemang och förståelse hos både 

pedagogerna och ledningen för att ta bättre tillvara på barnens kunskaper. Det jag har saknat i våra 

forum har varit en diskussion och reflektion över det etiska förhållningssättet hos pedagogen i 

dokumentationsarbetet, som hur vi vuxna går tillväga och agerar när vi dokumenterar.   

För att undersöka dokumentationens syfte i verksamheten gick jag tillbaka till förskolans läroplan. 

Ett krav som är ålagt förskolan uppifrån är att den ska dokumenteras för att kvalitetssäkra verksamheten. 

Dokumentationen synliggör och visar för pedagogen, barnen själva och föräldrarna det som sker på 

förskolan. Genom en gemensam reflektion och en process som lyfter fram barns delaktighet blir den till 



34 

 

en pedagogisk dokumentation. Den ska verka med ett framåtsträvande syfte som utmanar barnen och 

pedagogerna vidare. I litteraturen kunde jag läsa att kvalitén kan bli bättre med hjälp av dokumentation 

som utvärdering om den ger kunskap för att förändra och utveckla verksamheten och inte bara styra den. 

Möjligen kan dokumentationskravet och den stora mängden dokumentationer försämra verksamhetens 

kvalité om det inte förekommer en balans.  

Barns inflytande är viktig i läroplanen men syns ofta inte i det praktiska arbetet med 

dokumentation. Jag tog delvis hänsyn till barnens inflytande men behöver reflektera över min barnsyn 

för att lyfta barnens åsikter och idéer. Barns inflytande och delaktighet bygger mycket på den synen på 

barn som råder i förskolan och hos pedagogen. Genom att vara en nyfiken och inlyssnande pedagog kan 

jag bygga upp ett förtroende och en relation med barnen. Att höra vad de intresserar sig för och låta dem 

få uttrycka sig ger en större medverkan. När barnen känner ett tillåtande klimat i verksamheten och hos 

pedagogerna i ett gemensamt dokumenterande kan deras inflytande och delaktighet öka. 

Hur jag väljer att agera är en viktig del i mitt etiska förhållningssätt till barnen och deras 

livsvärldar. Mina handlingar påverkar relationen till barnen och vad som händer därefter. I handling ska 

vi pedagoger verka för barnens bästa. För att göra det måste vi se till att deras integritet skyddas genom 

att förhålla oss på ett etiskt korrekt sätt och kritiskt granska vilka dokumentationsformer vi använder oss 

av. En annan betydelsefull aspekt att ta hänsyn till är det maktutövande den vuxne har över barnen. 

Genom en gemensam läsning och reflektion tillsammans med barnen av dokumentationen ges det 

utrymme för fler tolkningar och makten fördelas. Vi pedagoger behöver också vara medvetna om vad 

dokumentationerna visar, om det är en normalisering av hur ett barn bör vara eller stereotypa roller. Det 

kräver att jag använder mig av min omdömesförmåga för att få en förståelse av själva situationen. Det 

går även hand i hand med den praktiska kunskapen fronesis. Jag behöver förhålla mig klokt till varför 

jag dokumenterar och hur det sker. Ta hänsyn och visa respekt för att delta i barnens livsvärldar. 

I undersökningen av hur jag är närvarande som pedagog i dokumentationsarbetet, har jag funnit 

flera aspekter som inverkar på min omgivning. Som pedagog har jag en ”stark närvaro” i rummet och 

påverkar, även när jag är tyst. Samtidigt visar det att jag som pedagog behöver visa både en psykiskt och 

fysiskt närhet till barnen i mötet med dem. I den pedagogiska dokumentationen är närheten och mötet 

oumbärlig. Det är en handling som berör flera, praxis. En samhandling mellan barnen, pedagogen och 

materialet där grunden är reflektion, medverkan och delaktighet. På samma gång finner jag hinder i 

praktiken då det är svårt att rikta uppmärksamheten på barnen samtidigt som jag dokumenterar. Det 

påverkar min närvaro med barnen. Genom att stanna upp och reflektera över mitt egna förhållningssätt 

till dokumentationsarbetet i mina berättelser har jag fått syn på nya aspekter. Jag vill genom detta 

reflekterande arbetssätt få en bredare kunskap för att vara bättre rustad inför andra eller liknande 

situationer.  
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