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Förord 

Vi vill här passa på att tacka pedagogerna som deltog i våra intervjuer och delade med sig av 

sina erfarenheter till oss. Ett varmt tack går även till våra handledare, Elisabeth Lundmark och 

Viktor Gardelli, som stöttat oss under vårt skrivande. 

Till våra familjer går ett stort tack för att ni har följt och stöttat oss under vår utbildning. 

Vi vill även passa på att tacka varandra för ett fint och givande samarbete. Vi har kompletterat 

varandra på ett bra sätt, speciellt med tanke på att vi inte kände varandra innan vi valde att 

arbeta tillsammans med denna C-uppsats. Arbetet har framskridit över våra förväntningar. 

 

Tack! 
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Abstrakt 

I denna C-uppsats problematiseras huruvida den pedagogiska dokumentationen 

används för att utveckla demokrati i förskolan. Syftet är att studera pedagogisk 

dokumentation som medel för att skapa inflytande för barn i förskolan. Metoden 

som användes var kvalitativa intervjuer. Syftet bröts ned i tre frågeställningar som 

sökte svar om hur de två intervjuade pedagogerna gör, hur de tänker och vi fick en 

inblick i deras erfarenheter. Studien utgår från en fenomenologisk ansats och vi 

har tagit i beaktning att vi som forskare filtrerar intervjupersonernas erfaranden 

och upplevelser genom vår tolkning. Resultatet i vår undersökning redogör därför 

inte för en absolut sanning, utan för de två intervjuade pedagogernas erfarenheter 

samt vår tolkning av dessa. Informanterna är två pedagoger som aktivt använder 

pedagogisk dokumentation i sin profession. Resultaten av studien är att barnen på 

dessa förskolor genom pedagogisk dokumentation får inflytande i verksamheten. 

Däremot spelar olika aspekter in på hur mycket inflytande barnen ges. En aspekt 

är pedagogens förhållningsätt och med vilken barnsyn pedagogen går in i arbetet 

med pedagogisk dokumentation. En annan aspekt är att organisation och ledning 

påverkar hur pedagogerna kan arbeta med pedagogisk dokumentation och att detta 

i sin tur har betydelse för vilket inflytande barnen ges. 

Sökord: Förskola, Pedagogisk dokumentation, Demokrati, Barns inflytande, 

Förhållningssätt, Livsvärldsfenomenologi  
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1. Inledning 
 

Som ämne har vi valt att studera två förskolors användning av pedagogisk dokumentation. 

Pedagogisk dokumentation kan ses som ett hjälpmedel att synliggöra och utveckla verksam-

heten. Intresset för detta väcktes genom att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning lagt 

märke till att pedagogisk dokumentation används på många olika sätt och att de ofta stannar 

vid att enbart vara en dokumentation. Dokumentationer tycks ibland ha det huvudsakliga 

ändamålet att vara en ”väggdekoration” snarare än att vara ett sätt att synliggöra verksam-

heten och komma vidare i utvecklingen. De pedagoger vi valt att intervjua är pedagoger som 

aktivt arbetar med pedagogisk dokumentation. Detta urval gjordes eftersom vårt syfte söker ta 

reda på hur den pedagogiska dokumentationen kan användas som verktyg för att utveckla 

demokrati i förskolan genom barns inflytande. Därför ställde vi som krav att de medverkande 

pedagogerna arbetar aktivt med pedagogisk dokumentation för vi ska få relevant kunskap för 

att besvara syftet i vår studie. 

I vår utbildning har vi fått redskap och goda tankar om hur vi pedagoger kan arbeta med 

pedagogisk dokumentation för att utveckla den pedagogiska verksamheten i förskolan. Verk-

tyget ger oss en möjlighet att stärka den demokratiska förskolan genom att ta tillvara barnets 

intressen. Förskolan är till för barnen och genom att använda sig av pedagogisk dokumen-

tation skapas möjligheter till utveckling av verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen 

kan användas i arbetet för att granska vårt eget förhållningssätt genom att barnsyn, handlingar 

och värderingar synliggörs. Därmed skapas möjlighet att utveckla vårt arbete och pedagogiska 

kunnande. Vi ser pedagogisk dokumentation som ett redskap för att utveckla barnens lärmiljö, 

därför betraktar vi det som ett problem att den pedagogiska dokumentationen ofta stannar vid 

att endast vara en dokumentation. 

Vad kan vi vuxna, som pedagoger, lära oss av barnen? Dahlbeck och Johansson (1986) be-

skriver att den filosofi som finns i förskolorna i Reggio Emilia, norra Italien, bygger på ett 

starkt demokratiskt tänkande. Synen på barn skiljer sig från hur vi vanligtvis ser på barn. I 

Reggio Emilia ses barnet som kompetent och ”med hundra språk”. Pedagogisk dokumentation 

är för oss ett viktigt inslag i den demokratiska förskolan. Men det krävs kunskap kring det 

förhållningssätt som följer med denna filosofi. Därför har vi valt att fördjupa oss i hur peda-

goger använder pedagogisk dokumentation som medel för att skapa inflytande för barn i 

förskolan. 

Skolverket (2000) poängterar att frågor om demokrati och grundläggande värden i skolans 

verksamhet har varit viktiga och stått i förgrunden i senare års samhällsdebatt. Demokrati är 

ett begrepp som rymmer mycket – ett stort begrepp. En aspekt av detta arbete är hur barnens 

röst tas tillvara i förskolans verksamhet med hjälp av pedagogisk dokumentation som verktyg. 

Vi ser arbetet med den pedagogiska dokumentationen som ett hjälpmedel för pedagoger att 

förstärka öron och ögon som kanske tappar lite av sin skärpa med tiden. Den pedagogiska 

dokumentationen, som för oss har blivit ett sätt att tänka och ett förhållningssätt, kan ge oss en 

möjlighet att verkligen se barnen. Samtidigt bidrar den pedagogiska dokumentationen till en 

möjlighet att utvecklas i vår roll som pedagog. Åberg och Lenz Taguchi (2005) betonar vikten 

av att lyssna på barnen och ta reda på var de befinner sig. Vad är det pedagoger väljer att höra 

och ta utgångspunkt i? Dahlberg, Moss, och Pence (2002) anser att pedagogen med hjälp av 

den pedagogiska dokumentationen kan få tag i de tankar och idéer som styr vårt handlande. 

Den kan alltså användas som ett verktyg för att kritiskt granska och reflektera över de 

traditioner som finns i verksamheten. 
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1.1 Arbetsfördelning 
 

Vi har gemensamt sökt fram relevant litteratur, därefter föll det sig naturligt att bearbeta 

hälften av litteraturen var. Vi satt tillsammans med all relevant litteratur på bordet framför 

oss. Sedan blev det slumpartat vilka böcker var och en bearbetade. Vi har båda bidragit och 

ansvarat för alla delar i uppsatsen. Den hälft av litteraturen som vi ansvarat för har vi sedan 

delgett varandra i ett lärosamtal eftersom vi mesta tiden har suttit tillsammans, både när vi läst 

och skrivit. Även intervjuerna genomfördes tillsammans. Vi transkriberade hälften av respek-

tive intervju, därefter kontrollerade vi den andras arbete för att säkerställa att intervjun blivit 

korrekt transkriberad. Resultatet har diskuterats fram i samtal och vi har skrivit fram det 

tillsammans. All text som finns i C-uppsatsen har vi båda gått igenom ett flertal gånger för att 

sedan bearbeta texterna tillsammans. Det är svårt att dela upp huvudansvaret för delarna i 

denna C-uppsats, då vi anser att vi båda bidragit lika mycket till alla delarna och vi har båda 

tagit lika stort ansvar för innehållet. 
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2. Syfte  

 

Syftet är att studera pedagogisk dokumentation som medel för att skapa inflytande för barn i 

förskolan. 

 

Frågeställningar 

 

 Hur använder pedagogen pedagogisk dokumentation för att ta tillvara barnens intresse, 

tankar och intentioner i utformningen av den pedagogiska verksamheten? 

 

 Hur går pedagogerna vidare med arbetet efter dokumentationen? 

 

 Vilka svårigheter finns i arbetet med pedagogisk dokumentation? 
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3. Demokrati 
 

Barns inflytande är en aspekt av demokrati. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildnings-

departementet, 2006), vilar på demokratisk grund och hela förskolan ska genomsyras av ett 

demokratiskt arbete. Nedan följer en redogörelse för de demokratiska aspekter som finns i 

förskolans läroplan. Vidare belyses relationen mellan pedagogisk dokumentation och för-

skolans arbete med demokrati och barns inflytande. Här lyfts även hur pedagogens barnsyn i 

arbetet med pedagogisk dokumentation påverkar barnens inflytande i förskolan. 

 

3.1 Barns inflytande 
 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) framhåller barnens rättigheter när vuxna genom 

forskning försöker synliggöra barns lärande. De menar att barnen ska kunna framträda på sina 

egna villkor. De anser att den vuxna, både som forskare och pedagog, har en maktposition 

gentemot barnen och i och med det kan barn ha svårt att vara delaktig i de val som sker runt 

omkring dem. 

Redan de första raderna i läroplanen för förskolan betonar demokratins betydelse: 

Förskolan vilar på demokratins grund. Därför skall dess verksamhet utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 

inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för 

vår gemensamma miljö. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och 

förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen 

samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i 

arbetet med barnen. (Utbildningsdepartementet, 2006, s.3)  

Demokratins innehåll och mening ska genomsyra förskolans verksamhet och vara en utgångs-

punkt i arbetet som genomförs enligt Lpfö98. Pedagogens roll betonas som ett av de sätt som 

demokratin ska skapas genom och där är pedagogens förhållningssätt en stor del. 

Skolverket (2000) har i en sammanställning av rapporter som berör demokratiska aspekter i 

skolan framhållit förskolan och skolans unika möjlighet att arbeta med demokrati. Förskolan 

är en plats där barn, oavsett bakgrund är tillsammans och att denna mångfald som finns i 

förskolan, är en viktig förutsättning för uppdraget och arbetet med demokrati. Vidare har 

Skolverket delat in förskolans demokratiska uppdrag i tre delar.  Den första delen handlar om 

att arbetet ska genomsyras och utövas demokratiskt, den andra handlar om att utveckla demo-

kratiska medborgare. Den tredje delen betonar att barnen ska få kunskap om demokratins 

form och innehåll. Detta demokratiska arbete med värdegrunden ”handlar främst om förhåll-

ningssätt, om hur människor bemöter, kommunicerar med och värderar varandra.” (s.13) I 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (2006) betonas att ”Förskolan skall vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna 

uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den 

egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa.” (s.4) Verksamheten i förskolan ska 

således utövas i demokratiska former. Arbetslaget ska erbjuda barnen en förskola som verkar i 

demokratiska former, genom att visa respekt för barnet och där barnet får delaktighet i 

planering och beslut i verksamheten. 
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Pedagogisk dokumentation framhävs av Dahlberg et al. (2002) som ett medel för att skapa en 

förskolepedagogik som tar avstamp i barnens teorier, fantasier och hypoteser och där barnet 

får vara medkonstruktör i sitt eget lärande. Även Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver en 

förhandlande pedagogik som innebär att pedagogen har ett inkluderande förhållningssätt, där 

en strävan att ta vara på barnens egna teorier och reflektioner finns. De menar att detta är ett 

sätt för förskolan att sträva mot demokrati och göra barnen delaktiga i sitt eget lärande. ”Att 

göra barnen delaktiga är uttryck för ett på djupet etiskt och demokratiskt förhållningssätt i en 

förhandlande pedagogisk praktik, där det krävs mod att gå i motstånd mot de naturliga 

fantasier vi har om vad pedagogisk praktik är och ska vara.” (s.90) Åberg och Lenz Taguchi 

ställer sig frågor om hur vi pedagoger lyssnar på barnen, Vad är det vi väljer att höra? Tar vi 

reda på var barnen befinner sig och vad de tänker på eller bestämmer pedagoger sig för att 

utgå ifrån sig själva och vad de tror sig veta? Enligt Dahlberg et al. (2002) kan pedagogen 

genom pedagogisk dokumentation, demaskera - identifiera och visualisera - de tankar och 

idéer som styr vårt handlande, hur vi ser på barnet och på vår yrkesroll. Genom pedagogisk 

dokumentation skapas verktyg som möjliggör kritisk granskning och en reflekterande praktik, 

som kan utmana traditioner som ”sitter i väggarna”. 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) förespråkar ett demokratiskt arbetssätt, ett arbetssätt som 

utgår från barnen, deras tidigare erfarenheter, tankar, nyfikenhet och funderingar. I detta 

arbete är det viktigt att barnen ges möjlighet till dialog, samtal, argumentation och reflektion 

kring sina egna tankar och teorier. 

I läroplanen för förskolan framhålls vikten av att redan i tidig ålder införa ett demokratiskt 

samarbete med barnen enligt följande: 

I förskolan läggs grunden för att barnen skall förstå vad demokrati är. Barnens sociala 

utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och 

för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska 

verksamheten. (Utbildningsdepartementet, 2006, s.10)  

Här betonar Lpfö98 att verksamheten ska bedrivas utifrån en demokratisk grund vilket 

innefattar att barnen ska få ta ansvar för egna handlingar samt för verksamhetens planering. 

Barnens tankar, intressen och erfarenheter är något som verksamhetens utveckling ska 

baseras på.  Serriere (2010) framhåller att pedagogerna inte ska underskatta barns förmågor. I 

sin artikel tar hon upp att barn förstår sig själva och andra i sin omgivning. ”Omitting words 

like equality, fairness, and justice until students are ’ready’ may only obstruct the possibility 

of creating classrooms in which students participate in actively making a democracy.” (s.61) 

Det Serriere lyfter är att det blir ett hinder för demokratin i fall pedagogerna väntar med att 

låta barnen vara delaktiga.  

Den pedagogiska dokumentationen kan enligt Dahlberg et al. (2002) fungera som ett hjälp-

medel för pedagogerna. Genom reflektion kan de själva kontrollera om de och verksamheten 

lever upp till de tankar de har om sig själva och om verksamheten. Genom pedagogisk doku-

mentation kan det skapas nya arenor där alternativa sätt att göra och tänka kan bidra till en 

förändring i den traditionella verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen kan fungera 

som ett redskap till självreflektion och hjälpa pedagogen att synliggöra sig själv i rollen som 

pedagog. Därmed skapas möjlighet att vidga förståelsen för sig själv, vem man är, hur man 

tänker och agerar. Samtidigt bidrar det till att skapa kontroll över sitt eget tänkande och sin 

praktik, både för barnen och för pedagogerna.  
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3.2 Barnsyn 
 

Karlsson (2009) ställer sig frågan: ”Kan vi, om inte vi själva är barn, förstå världen ur barnens 

perspektiv /…/ Vad skulle vi kunna lära oss om demokratiska världen med utgångspunkt i 

barnens perspektiv?” (s.21) De föreställningar vi har om barn påverkar vår roll som pedagog 

och vilka förväntningar vi har på barnen, menar Fennefoss och Jansen (2009). Om vi peda-

goger väljer att se barnet som kompetent med en vilja att vara delaktiga genom 

kommunikation bemöter vi barnen därefter. Enligt Dahlberg (2002) måste pedagogen, för att 

lyckas vara medkonstruktör tillsammans med barnen, lära sig att bli nyfiken igen. Även 

Wallin (2003) betonar att barnsyn till stor de handlar om pedagogens möjlighet att vilja 

omvärdera sitt eget synsätt. ”Vi måste återerövra konsten att överraskas och häpna över våra 

barn och deras resurser” (s.24) Pedagogen måste kunna se barnets förmåga.   

I en undersökning bland förskolor har Johansson (2005) bland annat studerat pedagogernas 

förhållningssätt. Hon har tolkat det förhållningssätt som pedagogen uttryckt i termer av 

barnsyn. Med barnsyn menar hon hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen 

som personer. Utgångspunkten är att barnet har samma behov som den vuxne att kunna 

handla utifrån egna avsikter och initiativ och bli tolkad, förstådd och bemött på ett bra sätt. 

Efter sin tolkning och analys av resultaten i studien kunde Johansson utläsa och formulera tre 

kategorier för vilken barnsyn pedagogerna uttryckte; Barn är medmänniskor, Vuxna vet bättre 

och Barn är irrationella. Utmärkande för förhållningssättet Barn är medmänniskor var att 

pedagogen mötte barnet som en medmänniska och en individ med egna intentioner och 

behov. Där fanns en vilja hos pedagogen att ge barnet kontroll över sin egen värld, genom att 

möta barnet på barnets egna villkor. Pedagogen försökte här förstå barnens intentioner, behov, 

erfarenheter och intressen samt förstå hur barn upplever världen genom en strävan att se ifrån 

barnets perspektiv. Under temat Vuxna vet bättre var utgångspunkten att pedagogen visste vad 

som är bra för barnet eftersom pedagogen är en vuxen person. Pedagogerna såg därför sina 

mål som bäst för barnet och därmed sågs barnets behov från ett ovanifrån-perspektiv. 

Pedagogerna utgick alltså ifrån vad de som vuxna trodde var barnens behov, även om barnen 

hade en annan inställning. Under temat Barn är irrationella tog pedagogen inte barnens 

strävanden på allvar, utan dessa tolkades ibland som ologiska och utan intentioner. Pedagogen 

tolkade ofta barnets strävanden i negativa termer, det vill säga att barnet i sin strävan gjorde 

något utan avsikter och mening. Följden blir här, menar Johansson, att pedagogerna begränsar 

och hindrar barnen genom att ge uttryck för en barnssyn som inte innehåller någon vilja, 

varken för att förstå eller uppmuntra barnens intentioner. 

Fennefoss och Jansen (2009) menar i likhet med Johanssons (2005) resonemang att de 

föreställningar vi har om barn påverkar vår roll som pedagog och vilka förväntningar vi har på 

barnen. Väljer vi pedagoger att se barnet som kompetent, med en vilja att vara delaktiga 

genom kommunikation, bemöter vi barnen därefter. Enligt Lenz Taguchi (1997) kan pedag-

ogisk dokumentation hjälpa pedagogen att synliggöra vilket förhållningssätt denne har gent-

emot barn, kollegor, lärande eller i andra situationer. ”Pedagogisk dokumentation, reflektion 

och teori hjälper oss att både komma mycket nära, via detaljerna i observationerna men också 

att få distans, genom att reflektera tillsammans och ställa egna observationer mot befintlig 

teori.” (s.16) Lenz Taguchi betonar att pedagogens sätt att se på barn kan synliggöras och 

därmed förändras med hjälp av pedagogisk dokumentation. 
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3.2.1 Barnperspektiv eller barns perspektiv 
 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) betraktar barns inflytande och delaktighet som en 

betydelsefull del i arbetet med barn. De lyfter fram att detta är något som ofta bortses från i 

verksamhetens pedagogiska arbete. Barn blir delaktiga när de bemöts på ett respektfullt sätt 

där deras intressen, intentioner och deras sätt att förstå sin omvärld tas tillvara. Ofta utgår den 

vuxne från ett barnperspektiv, vilket innebär den vuxnes tankar om barnens erfarenheter. 

Pedagogen måste istället sträva efter att fånga och förstå barnets perspektiv och ta del av 

barnets egna erfarenheter och tankar. Det är av vikt att pedagogerna tar tillvara barns 

perspektiv för att uppnå en förändring i förskolans miljö och barnens utveckling. Vidare 

förklarar Pramling Samuelsson och Sheridan skillnaden mellan att utgå från ett barn-

perspektiv eller ett barns perspektiv i sitt arbete. De betonar att om pedagogerna vill använda 

sig av ett barns perspektiv ska pedagogerna låta barnen vara delaktiga i själva dokument-

ationen för att inte behöva försöka analysera eller gissa hur barns perspektiv ser ut. I ett 

barnperspektiv är det centrala att ta vara på barnens rättigheter, behov och förutsättningar. 

Barnen är informanter och delger pedagogerna sina berättelser. I detta perspektiv är det 

pedagogernas sätt att tolka vad barnen gör, hur de agerar och tänker i olika situationer som 

lyfts fram och dokumentationen görs utifrån pedagogens egna kunskaper och upplevelser. 

Vidare understryker Pramling Samuelsson och Sheridan att en av grundförutsättningarna för 

att barn ska vara delaktiga är att barnen får vara med när olika beslut fattas samt att barnen är 

med i genomförandet av olika utvecklingar.  Att arbeta med ett barns perspektiv medför att 

barn får inflytande och delaktighet, genom ord och handling. Bilden nedan, som är inspirerad 

av Pramling Samuelsson och Sheridan (2003), beskriver de båda perspektiven, det vill säga 

genom vilka glasögon pedagogerna ser på barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. I figur 1 beskrivs Barnperspektiv och Barns perspektiv. Det perspektiv pedagogen har får 

konsekvenser för barns inflytande. 
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4. Pedagogisk dokumentation 
 

Denna del av rapporten inleds med en kort presentation av den pedagogiska dokumenta-

tionens ursprung - Reggio Emiliafilosofin i Italien. Vi redogör även för vad arbetet med peda-

gogisk dokumentation betyder för oss i Sverige. Därefter belyses reflektionens och dialogens 

betydelse i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

 

4.1 Filosofin i Reggio Emilia 
 

Enligt Dahlbeck och Johansson (1986) vilar Reggio Emiliafilosofin i Italien på tre grund-

stenar: barnen, föräldrarna och lärarna. Förskolorna anser sig vara obundna, det vill säga att 

de inte tillhör några politiska, religiösa eller kulturella inriktningar, men framförallt obundna 

genom tanken om att förskolan ska vara en plats för olika individer med olika åsikter. Hela 

atmosfären uppmuntrar att olika lösningar och åsikter förs fram. Rollen för pedagogen blir att 

stödja barnet i att tänka själv och hitta egna ställningstaganden, men lika viktigt är det att 

barnen lär sig att andra kan tycka annorlunda än de själva. Pedagogerna i Reggio Emilia 

strävar efter det uppriktiga intresset och nyfikenheten för vad barnen tänker och gör, peda-

gogens utgångspunkt är barnet. Målet med pedagogiken är demokratiska medborgare. 

Dahlberg och Åsén (2005) beskriver upphovsmannen Loris Malaguzzi och vilka tankar som 

ligger bakom filosofin i Reggio Emilia. Kärnan i den pedagogiska filosofin är att se på 

förskolan ur ett brett perspektiv och ”pedagogiken som en del av demokratiprojektet, som en 

livshållning.” (s.189) Filosofin handlar om ett förhållningssätt där ständig förändring sker i 

verksamheten. Mångfald, olika perspektiv och tankar välkomnas och hjälper pedagogerna att 

hitta alternativa sätt att göra saker på. ”Det pedagogiska arbetet präglas av en syn på kunskap 

och lärande, som tar sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och teorier, och där man 

lyckats utmana och vidareutveckla tidigare etablerade teorier kring barns utveckling och deras 

förmågor.” (s.190) Denna pedagogik bygger i hög grad på reflektion, dialog, utforskande 

arbetssätt och delaktighet. Dialogen är en central del och tillsammans diskuterar pedagogerna 

sin syn på barn, kunskap och lärande.  Barnet får tänka själv, ställa egna hypoteser och skapa 

teorier kring olika saker. Reggio Emilia betonar även miljöns betydelse och kallar miljön för 

den tredje pedagogen. Det handlar, enligt Dahlberg och Åsén om att skapa en inspirerande 

och utmanande miljö som är i ständig förändring.  

Sverige kom i kontakt med Reggio Emilia år 1982 genom en utställning i Stockholm. Sedan 

dess har intresset i Sverige ökat och många verksamma pedagoger har rest ner till Italien och 

besökt deras verksamhet (ibid.) Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver hur de själva blev 

inspirerade av Reggio Emilia och det arbete som genomfördes i Italien. Vidare betonar 

författarna att det finns fördelar med att pedagogiken inte går att kopiera. Det handlar istället 

om pedagogens sätt att arbeta och tänka på. ”Att medvetet lyssna på andras arbetssätt väcker 

spännande tankar och ger oss alla tillfälle att om och om igen ompröva vårt eget sätt att tänka 

och göra.” (s.13) Det blir ett förhållningssätt som pedagogen måste ta till sig. 

I Regeringens förord till läroplanen för förskolan framhålls följande: 

Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande 

till de uppställda målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder för utvärdering 

utvecklas som är tydligt relaterade till de uppställda målen för verksamheten och som 

bidrar till en utveckling av det pedagogiska arbetet. Genom pedagogisk dokumentation 

kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring 
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och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. (Utbildnings-

departementet, 2006, s.4)  

Målen i läroplanen ska vara utgångspunkt för pedagogerna avseende förskolans planering och 

genomförande. Målen ska sedan även beaktas när det gäller utvärdering samt utvecklingen av 

det planerade. Här nämns den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg för att verkställa 

detta. Genom dokumentationen kan pedagoger synliggöra verksamhetens kvalitet samt vilka 

behov för utveckling som finns. 

 
4.2 Vad innebär pedagogisk dokumentation? 
 

Enligt Lenz Taguchi (2000) syftar begreppet pedagogisk dokumentation på den insamlade och 

synliggjorda dokumentationen, det vill säga, den dokumenterade leken, barnens arbete, 

konstruktioner, rörelser, teckningar, experimenterande samt pedagogernas ljudupptagningar, 

videofilmer, observationer och fotografier. Detta insamlade material och ett gemensamt 

reflektionsarbete ligger sedan till grund för hur den pedagogiska praktiken planeras och 

utvecklas. Lenz Taguchi menar att pedagogisk dokumentation blir just pedagogisk först efter 

att pedagogen själv eller tillsammans med arbetslaget utfört ett reflektionsarbete kring det 

dokumenterade materialet och inför det fortsatta arbetet. I arbetet med pedagogisk dokumen-

tation ska fokus, både för barn och vuxna, ligga på lärandets process med syfte att utmana 

barns föreställningar och uttryckssätt samt pedagogernas för givet tagna sätt att handla och 

förstå sin omvärld. Dahlberg et al. (2002) beskriver den pedagogiska dokumentationen i två 

delar. Första delen är processen och den andra är innehåll. Innehållet står för vad barnen säger 

och gör, det synliggör barnens arbete och hur pedagogen förhåller sig till detta. Innehållet kan 

fångas med hjälp av olika metoder som exempelvis handskrivna anteckningar om sådant som 

barnen har sagt och gjort, band- och videoinspelningar, bilder, datorgrafik och inte minst 

barnens arbeten. Det insamlade materialet utgör sedan grund för processen. Genomgående 

omfattar processen reflektion utifrån det dokumenterade materialet. Dahlberg et al. poängterar 

att det är av yttersta vikt att detta reflektionsarbete sker noggrant, metodiskt och demokratiskt. 

Arbetet med pedagogisk dokumentation ska enligt Lenz Taguchi (1997) inte ses som ett sätt 

att förändra sitt arbete genom att arbeta efter en speciell pedagogik. Den ska snarare användas 

som ett hjälpmedel för att genom kontinuerligt arbete uppnå en förändring i verksamheten. 

Hon menar att målet med den pedagogiska dokumentationen är att synliggöra var pedagogen 

själv, eller verksamheten, står just nu i olika situationer samt att fokusera på vad barnen lär 

sig. 

Wehner-Godée (2000) beskriver observationen och dokumentationen som en väg för pedag-

oger att samla erfarenheter och skapa nya tankesätt. Genom att använda dessa metoder kan 

möjligheter synliggöras både för pedagogen och för barnen. Wehner-Godée nämner att peda-

gogisk dokumentation i verksamheten är ett krävande sätt att arbeta på, som inte alltid passar 

alla pedagoger eftersom det krävs en del arbete med att lära sig att använda de verktyg som 

behövs. Arbetet inbegriper frågor såsom: Vad är det som är viktigt med det som blivit 

observerat? och Vad är nästa steg? Svårigheten ligger inte alltid i observationen utan vad den i 

sin tur ska användas till. Hon betonar också att ”alla former av observationer är subjektiva och 

färgas alltid av den som observerar.” (s.55) Det är personen som utför dokumentationen som 

väljer vad som ska dokumenteras, vad som ska synliggöras och reflekteras över. 

Det är också viktigt förstå vad pedagogisk dokumentation inte är, poängterar Dahlberg et al. 

(2002). Den pedagogiska dokumentationen ska inte vara en ”barnobservation”.  Barnobserva-

tionens syfte är bedöma barnet i förhållande till på förhand bestämda kategorier. Därför bör 
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pedagogisk dokumentation istället ses som en visualiseringsprocess. Det vi dokumenterar 

motsvarar inte en sann verklighet, utan är snarare en social konstruktion där pedagogerna 

väljer ut vad de ska dokumentera. Wehner-Godée (2000) beskriver en förskola som arbetat 

med pedagogisk dokumentation och som därmed förändrat sitt sätt att arbeta med hjälp av 

denna metod. Hon beskriver hur pedagogerna där övergått från att bedöma barns utveckling 

till att fånga hur barn lär sig tillsammans med andra. Dessa pedagogiska dokumentationer 

utvecklades för att synliggöra barns lärprocesser. ”Genom att reflektera över sitt arbete med 

barnen och ändra sitt handlingssätt efter sina erfarenheter kan pedagogen bli alltmer medveten 

om barns lust och nyfikenhet, deras uttryckssätt och tankar och hur man som pedagog skall 

handla. Dokumentationerna blir verktyg för pedagogerna att förstå hur barnet lär och tänker.” 

(s.19-20) I och med detta stärktes barnens möjligheter till lärande genom leken. 

Skolverket (2005) lyfter den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg för att synliggöra 

barngruppens lärandeprocesser. Pedagogerna kan även genom kontinuerliga observationer, 

samtal och dokumentationer få tag i barnens intressen och behov, vilket i sin tur bidrar till den 

fortsatta planeringen av arbetet och utformandet av miljön. I ett projekt som Dahlberg et al. 

(2002) genomförde visade det sig hur de pedagoger, som observerat och dokumenterat hur 

barn utforskar och medkonstruerar världen, synliggjort ett nytt sätt att se barnen och sig själva 

i rollen av pedagog och gjort det möjligt att utveckla sin verksamhet. Det framkom en ny syn 

på barnet och på yrkesrollen när pedagogerna började lyssna på barnen. Pedagogerna började 

på ett kritiskt sätt undersöka och utveckla sitt eget pedagogiska arbete.  

En annan viktig aspekt, enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är att dokumentationen kan 

hjälpa barnen att få syn på sitt eget lärande. Barnen får möjlighet att se tillbaka hur de gjorde 

något tidigare eller vad de kan nu jämfört med vad de kunde då. Åberg beskriver att när de 

började använda sig av pedagogisk dokumentation på förskolan där hon arbetade ansåg hon 

att det var viktigt att ställa sig frågorna, ”när, hur och i vilken utsträckning går vi pedagoger in 

och styr barnen i deras eget arbete/lärande?” (s.14) Genom att lyssna på barnen upptäckte 

Åberg sådant hon inte lagt märke till tidigare. Denna insikt bidrog till att göra förändringar i 

barnens lärmiljö utifrån barnens egna tankar och förslag. Dialogen tillsammans med andra har 

varit ett viktigt redskap för pedagogerna när det gäller att efter en dokumentation reflektera 

över det som man gjort och tänkt, menar hon. Som pedagog behöver man lyssna och fråga 

andra för att komma vidare i sitt eget sätt att tänka. ”Som jag ser det, bygger lärande på 

samspelet mellan barnen, miljön och vuxna och det är upplevelser och den egna nyfikenheten 

som utgör grunden för lärande.” (s.58) Det är viktigt att pedagogen har i åtanke att ett 

förändringsarbete i förskolan inte är någonting som sker på en dag. Det krävs tålamod och ork 

att försöka komma vidare de gånger som man har kört fast.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter fram att pedagogen i arbetet med pedagogisk 

dokumentation bör sträva efter att vara något som hon kallar för medforskare. Att vara 

medforskare med barnet i sökandet efter ny kunskap handlar om att lämna rollen som 

förmedlingspedagog och istället lära och utforska tillsammans med barnen. För att vara en 

medforskande pedagog krävs att pedagogen försöker förstå världen ur barnets perspektiv. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barns perspektiv står för att pedagogen 

stävar mot att förstå och ta del av barns intentioner, erfarenheter och tankar istället för att 

utgångspunkt i ett barnperspektiv, där pedagogen ”vet” vad barnen tänker. 
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4.3 Reflektionens och dialogens betydelse i dokumentationsprocessen 
 

Skillnaden som gör att en dokumentation blir pedagogisk beror enligt Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) på hur pedagogen använder den efteråt. Genom reflektion och dialog mellan 

pedagoger och barn kan pedagogen utifrån en pedagogisk dokumentation föra verksamheten 

framåt. I reflektionen är målet inte att komma fram till ett gemensamt synsätt, utan målet är 

att synliggöra de olika sätt som vi ser och förstår olika saker på. Alla synvinklar bidrar till 

utveckling av arbetet. Pedagoger synliggör barnens lärande samt sina egna handlingar. Åberg 

och Lenz Taguchi framhåller att reflektionen är en förutsättning för att utveckla verksamheten 

på förskolan. Reflektionen ska dock inte enbart ske de vuxna emellan, utan även tillsammans 

med barnen och i barngrupp. Att få tala om sina egna tankar och få ta del av andras tankar 

hjälper oss alla att förstå omvärlden bättre. ”Att dokumentera är ett sätt att förstå världen på 

många olika sätt. Med dokumentationens hjälp kan vi göra lyssnandet synligt.” (s.17) Med 

hjälp av reflektionen kan pedagoger även få syn på sina egna dolda föreställningar kring barn 

och lärande. 

Skolverket (2005) betonar hur viktigt det är för pedagoger att skapa tid till att reflektera till-

sammans över sina gemensamma värderingar, sin syn på barns lärande och utveckling samt 

att kunna diskutera sitt eget förhållningssätt. En viktig faktor i förskolans arbete med normer 

och värden är att pedagogerna har ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten som 

bedrivs. Dahlberg och Åsén (2005) menar att andras tankar blir synliga genom reflektion. 

Tillsammans kan pedagogerna komma fram till en gemensam förståelse kring barns lärande. 

”Genom att ständigt gå tillbaka och studera, analysera och diskutera det som dokumenterats 

med andra, samtidigt som det kan födas nya tankar och idéer kring hur man kan gå vidare i 

arbetet” (s.206) Dahlberg och Åsén poängterar vikten av att reflektera över dokumen-

tationerna. Reflektionens betydelse vid arbetet med pedagogisk dokumentation framhålls 

även av Lenz Taguchi (1997). Detta baseras på att barn, pedagoger och vårdnadshavare ska 

kunna använda sig av en gemensam reflektion för att tillsammans utveckla verksamheten.  

Dokumentationen ger pedagoger en insikt i hur barn förstår omvärlden, detta visar sig ex-

empelvis genom barnens handlingar, kroppsspråk och tal. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2003) betonar i likhet med Lenz Taguchi vikten av att det insamlande materialet, 

om det är möjligt, analyseras av både barn och av pedagoger tillsammans. Den pedagogiska 

dokumentationen bör användas som ett kontinuerligt verktyg i verksamhetens arbete. 

Lenz Taguchi (1997) beskriver hur den pedagogiska dokumentationen kan användas som 

underlag till reflektion och hur den kan väcka tankar tillsammans med andra och på så sätt 

synliggöra olika fenomen för varandra. Den pedagogiska dokumentationen kan fungera som 

ett redskap för att skapa självreflektion och hjälpa oss att synliggöra oss själva som peda-

goger, menar Dahlberg et al. (2002). Genom arbetet med pedagogisk dokumentation ges 

pedagogen möjlighet att vidga insikten över sig själv. Samtidigt bidrar det till att skapa 

kontroll över sitt eget handlande och sitt sätt att tänka, både för pedagog och för barn. Enligt 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) är reflektionen över sig själv en förutsättning för att komma 

vidare i sin egen utveckling. ”Pedagogiskt utvecklingsarbete kan inte följa ett förutbestämt 

schema, det är en process. En process som hela tiden ger oss möjlighet att tänka nytt och 

utvecklas i dialog med varandra.” (s.14)  

En annan aspekt på arbetet med pedagogisk dokumentation som Dahlberg et al. (2002) lyfter 

fram är att reflektionsarbetet tar tid både att förbereda, utföra och inte minst att skapa tid för 

reflektionsprocessen. Det förutsätter att pedagoger kan finna tid till detta arbete. Dahlberg et 

al. kom i Stockholmsprojektet fram till att det i första hand inte var en resursfråga utan en 
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prioritetsfråga när det gällde hur förskolor lyckas med pedagogisk dokumentation. Wehner-

Godée (2002) anmärker att arbetet med pedagogisk dokumentation är ett krävande arbetssätt. 

Det krävs både kraft och tid att lära sig verktygen och att sedan kunna läsa av vad som är 

viktigt. Trots detta menar hon att de som kommit igång med pedagogisk dokumentation, 

ständigt känner att de utvecklas och lär. Likafullt menar hon att det finns en risk att tids-

faktorn blir ett hinder i arbetet med pedagogisk dokumentation. Skolverket (2000) har i en 

sammanställning av tidigare rapporter kommit fram till att pedagoger upplever att det finns 

för lite tid till möten för att samtala och reflektera. Arbetet med pedagogisk dokumentation 

bör enligt Wehner-Godée (2000), inte läggas till som en ytterligare del i verksamheten. Istället 

bör detta arbete ersätta något annat, vilket innebär att pedagogerna eventuellt måste förändra 

sitt tänkande kring hur de har organiserat tiden, miljön och materialet. McNaughton och 

Krentz (2007) beskriver att arbetet med pedagogisk dokumentation och att införliva filosofin 

med Reggio Emilia i verksamheten var en utmaning. Men att arbetet bidrog till en: 

”transformative process, uncovering new understandings of the power of conversation, 

callaboration, and documentation for all of the participants.” (s. 72) De menar att det skett en 

omvälvande process där de fått upptäcka ny förståelse om kraften i samtalet och i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. De lyfter fram konversationen, dokumentationen och samarbetet 

som starka verktyg när det gäller att skapa meningsfull erfarenhet som pedagoger kan 

reflektera över. Hur dessa påverkar undervisningen samt hur förändring av den 

pedagogiska verksamheten kan ske genom dialog och reflektion är något som författarna an-

ser är av intresse. McNaughton och Krentz tar upp att alla lärare har egna personliga teorier 

som de handlar efter och att detta är något som lärarna inte alltid är medvetna om. De tankar 

som finns inom Reggio Emiliafilosofin betonas som ett sätt för lärare att reflektera över sitt 

eget lärande och att återigen lära sig att lära. 
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 5. Demokrati i förskolan genom pedagogisk dokumentation 

 
Här lyfter vi fram den pedagogiska dokumentationens betydelse för förskolans demokratiska 

arbete. Pedagogisk dokumentation verkar för att lyfta fram barns sätt att tänka och skapar en 

möjlighet för pedagoger att ta avstamp hos barnen i utformningen av verksamheten. 

Wehner-Godée (2000) belyser den pedagogiska dokumentationens betydelse för demokrati-

arbetet i förskolan. 

Att göra pedagogiska dokumentationer ingår som ett led i demokratiseringsprocessen 

enligt läroplanerna. Hur vi tänker styr vårt handlande och de val vi gör. Därför är det ur 

den här synvinkeln oerhört viktigt att ha formulerat en egen pedagogisk hypotes som vilar 

på en demokratisk grund förankrade i läroplanerna. (Wehner-Godée, 2000, s.55)  

Pedagogens förhållningssätt poängteras som en viktig del av arbetet med demokrati i för-

skolan. Hur pedagogen förhåller sig påverkar hur denne tänker samt handlar i vardagen. 

(ibid.)   

Att pedagogen genom den pedagogiska dokumentationen kan få syn på barns uttryck och 

synliggöra barns tankar och teorier är något som Lenz Taguchi (1997) lyfter fram. Avsikten är 

att skapa ett fortsatt tänkande genom dialog med barnen. Både Lenz Taguchi och Wehner-

Godée (2000) understryker att arbetet med detta verktyg ska ses som ett förhållningssätt och 

en kommunikation. ”Genom att dokumentera vad barnen gör, säger och ger uttryck för på 

olika sätt lär vi oss inte bara något om oss själva som pedagoger utan framförallt lär vi oss 

något om barnen och hur de upplever, förstår och uttrycker omvärlden.” (Lenz Taguchi, 1997, 

s.33) Genom att utgå från barnen i deras vardag och intressen kan pedagogen gå vidare i 

arbetet och låta barnen skapa egna teorier med hjälp av sitt eget tänkande. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) beskriver arbetet med vad de kallar en förhandlande 

pedagogik som ett sätt att tillsammans med barnen komma fram till vilket lärande som ska 

erbjudas på förskolan. Det är den delen av den pedagogiska dokumentationen som bidrar till 

att den är just pedagogisk och hjälper oss att skapa en förståelse och hjälper oss att ta nya steg 

framåt i arbetet kring barnens lärande. De påpekar även att pedagoger som är införstådda i 

detta sätt att arbeta inte söker efter en sann bild om vad ett barn är, i olika teorier som finns 

tillgängliga, utan väljer att tillsammans med andra samtala kring vad ett barn kan bli. 

Skolverket (2005) framhåller att ”I förskolan ska barnen ha möjlighet att utveckla en för-

ståelse för vad demokrati är genom att på olika sätt få uttrycka tankar och åsikter och kunna 

påverka förskolans innehåll.” (s.30) För att kunna åstadkomma detta som pedagog betonar 

Skolverket att barnen redan i tidig ålder ska få möta olika demokratiska processer som barnen 

ska få vara delaktiga i. Delaktighet ses som en betydelsefull del i barnens deltagande i 

demokrati och det gör att barnen kan påverka verksamheten i förskolan. Att pedagogen 

lyssnar aktivt på barnen samt försöker sätta sig in i barns perspektiv är således en väg som 

pekas ut när det gäller demokratiarbetet i förskolan. Vidare betonas i Lpfö98 att barn lär sig 

etiska värden och normer genom konkreta upplevelser. Pedagogerna är därmed viktiga 

förebilder eftersom deras förhållningssätt bidrar till att påverka barns förståelse för de 

rättigheter och skyldigheter som finns i ett demokratiskt samhälle. Genom ett etiskt och 

demokratiskt synsätt är alla barn olika, de uppfattar och tar till sig saker i sitt liv på olika sätt, 

anser Åberg och Lenz Taguchi (2005). Om förskolan arbetar demokratiskt innebär det, enligt 

författarna, att pedagogerna inte ska förvänta sig och begära att barnen på avdelningen vill 
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göra samma sak som alla andra barn. Barnens vilja och intresse skiljer sig från individ till 

individ och det gäller för pedagogerna att ta del av varje barns intressen och vilja. 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller dokumentationen som ett medel för utveckling av 

verksamheten.  

Dokumentationen är ett medel, men utan dialog sker ingen utveckling. Och i den dialogen 

är det nödvändigt att också bjuda in barnen. Vi pedagoger har ansvar för att ge barnen 

möjlighet att växa in i ett etiskt tänkande, det betyder att barnen behöver möta pedagoger 

som själva reflekterar etiskt. (Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s.21) 

För att åstadkomma utveckling måste det ske en dialog efter att själva dokumentationen är 

utförd, om inte, kommer ingen utveckling att ske, menar Åberg och Lenz Taguchi. De under-

stryker även att barnen ska vara delaktiga i denna dialog för att få möjlighet att utveckla sitt 

etiska tänkande.  

Fennefoss och Jansen (2009) diskuterar vad det är som fokuseras när pedagoger använder sig 

av dokumentation i förskolor. Vad är det som väljs bort när man väljer det man väljer? 

”Dokumentation som ett medel hänvisar till ett arbetssätt eller ett redskap som personalen ska 

använda i syfte att förbättra praktiken i förskolan. Förskolans praktik ska utvecklas i linje med 

ramplanens ideologiska riktlinjer, värdegrund och mål.” (s.17) Vidare påpekar Dahlberg 

(2002) att användning av pedagogisk dokumentation bidrar till att arbetssätten blir mer 

temainriktade. Detta i sin tur kräver mycket tolkningsarbete och dialoger med andra peda-

goger där olika perspektiv kan diskuteras och konfronteras. Denna process bidrar till en 

problematisering av den egna förståelsen och inbjuder pedagogerna att på ett positivt sätt 

arbeta med deras olikheter. Dahlberg skriver att det är tydligt att det är viktigt med en kritisk 

dialog och kommunikation för att skapa en kultur av medkonstruktion och reflektion. 

Pedagogen måste kritiskt kunna granska sitt eget pedagogiska arbete för att kunna ta sin 

utgångspunkt hos barnet. 

Barnens delaktighet i vardagen på förskolan är en viktig del i förskolans demokratiska arbete 

enligt Skolverkets (2005) allmänna råd och kommentarer. En delaktighet som ska sträcka sig 

genom verksamhetens alla delar. 

Barnens vardagsinflytande behöver även synliggöras och återkopplas så att de förstår att 

deras åsikter har betydelse. På så vis får barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för de 

demokratiska processer de deltar i. Viktigt i sammanhanget är också att barn i olika 

former får vara delaktiga i utvärderingen av förskolans verksamhet. ” (Skolverket, 2005, 

s.33) 

Skolverket menar att för att erbjuda barn delaktighet och inflytande kan pedagogerna bjuda in 

barnen till att skapa ett klimat på förskolan som innebär att barn har inflytande över de olika 

val som sker i vardagen. Detta arbete kräver att pedagogen har ett förhållningssätt till barn 

som möjliggör detta samt en kunskap kring hur arbetet ska bedrivas. 

 

5.1 Etisk aspekt 
 
Nedan följer aspekter som bör beaktas i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

Barnens integritet och pedagogens ansvar belyses.  
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Gren (2001) understryker att pedagoger som arbetar med barn är förebilder genom sitt sätt att 

interagera med andra individer. Förmedlar pedagogen ett budskap åt barnen tar barn åt sig. 

Gren framhåller därför betydelsen av att ägna sig åt etik. En del av detta innebär att reflektera 

över sitt eget förhållningssätt, genom att synliggöra vad ens eget handlande grundar sig i, 

både när det gäller värderingar och normer. Detta är något som krävs för att kunna ta tag i sitt 

eget sätt att tänka på och omvärdera det. Gren anser att vi pedagoger allt för ofta gör 

tolkningar, utifrån våra egna värderingar och vårt eget synsätt, av olika känslor som barn 

uttrycker istället för att lyssna till vad barnen egentligen säger. Gren betonar att mötet med 

barnet måste ske på barnets planhalva, exempelvis genom att vänta in, lyssna och ta till sig 

barns upplevelser.  

Problematiken med att hantera frågor och dess svar när man arbetar med olika frågeställningar 

inom forskningen är något som Halldén (2003) diskuterar. De etiska ställningstaganden 

forskaren gör samt utifrån vilka teoretiska perspektiv denne ser styr över analysen. Enligt 

Halldén innebär barnperspektiv att pedagogen tolkar vad barnen säger och utifrån det, 

försöker se en helhet i ett sammanhang. Vad får barnen för utrymme och hur visar barnen sina 

erfarenheter? På det viset menar Halldén att man kan beskriva barnperspektiv som något 

ytterligare än barns perspektiv. Ett barnperspektiv innehåller barns perspektiv, men tolkas och 

bearbetas av forskare och ställs i relation till andra saker som exempelvis barndomens fokus. 

”Det jag menar med barnperspektiv är här både att fånga barns röster och att tolka dem som 

uttryck för diskursivt sammanhang.” (s. 21) När man talar om barns perspektiv är det ett eller 

flera barns syn på något som synliggörs och genom det har barnet bidragit med sina åsikter.  

Dokumentationer med kamera som sker nära ett barn är, enligt Johansson (2003) inte enbart 

något positivt, utan kan för barnen upplevas som integritetskränkande. ”Särskilt när man 

studerar barns etik blir problemen stora. Forskningsintresset rör då konfliktsituationer och 

kränkningar, där forskarens närvaro, sett ur ett barnperspektiv, inte alls behöver vara själv-

klar.” (s.45) Vidare anser Johansson att respekt för barnens integritet är viktigt och hon menar 

att det finns kritik mot de metoder som forskare i dag använder sig av när de försöker förstå 

barns perspektiv. Hon medger att detta är en svår fråga. Det är oftast i efterhand som 

någonting som är etiskt felaktigt blir synliggjort. En annan viktig aspekt när det gäller 

pedagogisk dokumentation är enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) att vuxna 

använder olika metoder som exempelvis videoinspelningar för att fånga barns perspektiv. 

Delaktigheten för barnen blir därigenom liten. De menar att den delaktighet som barnen får är 

där de framstår i dokumentationens olika sammanhang. Barnen blir därigenom på ett sätt en 

del av det, men deras sätt att tänka och förstå, tolkar pedagogerna utifrån sina egna 

erfarenheter och inte utifrån barnens.  

Lindgren och Sparrman (2003) för ett resonemang kring barns deltagande i dokumentationen. 

Vill alla barn vara med samt har barnen något val?  ”Barn som dokumenteras bör ges samma 

etiska skydd som exempelvis forskare erbjuder de barn de studerar. Frågan har diskuterats 

med särskild uppmärksamhet vid de möjligheter nya dokumentationsteknikerna givit men 

också utifrån de problem som kan förknippas med ett oreflekterat användande av video.” 

(s.67) Lindgren och Sparrman anser att dokumentationer som genomförs i förskolan ska 

skyddas utifrån HSFR:s etiska regler, det vill säga samma regelverk som forskare använder 

sig av inom samhällsvetenskaperna. Det skulle i sådana fall innebära ett skydd mot barnets 

identitet samt begränsa vem som får ta del av det.  

Pedagogen har ett stort ansvar i dokumentationsprocessen, anser Dahlberg et al. (2002). 

Pedagogen går in i processen som deltagande subjekt och medmänniska och måste därför ta 

ansvar för sina handlingar och val. Johansson (2003) lyfter även fram det faktum att barn 
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befinner sig i en underordnad position gentemot vuxna. ”Ansvaret för barns integritet och för 

att barns perspektiv kommer till uttryck vilar på forskaren. Det gäller att presentera resultaten 

på ett varsamt och respektfullt sätt gentemot barnen, såväl beskrivningar, tolkningar som i 

diskussion av resultaten. Alla dessa aspekter är alltid väsentliga i fenomenologisk forskning.” 

(s. 45) Barnen har inte samma förståelse som vuxna om vad forskning egentligen innebär och 

kan därför inte riktigt ha en förståelse för vad de går med på i och med att de deltar. De 

mindre barnen har inte ens möjlighet att göra ett eget val. Johansson menar att med detta i 

åtanke, är det angeläget att pedagogen eller forskaren som är närvarande visar respekt för 

barnen.  

Johansson (2003) påpekar maktens betydelse i interaktioner med andra individer samt i olika 

fenomen: 

Makt finns i alla relationer, i forskarens möte med det fenomen som studeras, i 

pedagogens möte med den lärande, och barn är då särskilt utsatta. Ett sätt att hantera 

denna problematik är att omsorgsfullt pröva undersökningens och den pedagogiska 

praktikens filosofiska grunder, och i nästa steg ständigt ifrågasätta det metodologiska 

närmandet till barns livsvärld och deras perspektiv. Fortfarande återstår den etiska frågan 

och ställningstagandet om vad som forskare och pedagog gör med kunskaperna om barns 

perspektiv. (Johansson, 2003, s. 55)  

Detta är en etisk svårighet i forskarens arbete som Johansson belyser. I forskning är aldrig de 

intervjuade likställda i maktrelationen. Det är därför av vikt att se över vilken metod forsk-

aren ska använda sig av när denna närmar sig barns livsvärld samt ta i beaktande hur man 

som forskare ska förhålla sig till resultatet som framkommer. 
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6. Fenomenologi 
 

Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att arbeta utifrån ett fenomenologiskt perspektiv där 

livsvärlden är en central del. Eftersom det främst är pedagogernas egna tankar och erfaren-

heter vi intresserar oss för ansåg vi att detta var en lämplig ansats. Den annars vanliga 

ansatsen, med ett sociokulturellt perspektiv valdes därför bort. I detta avsnitt som berör 

fenomenologi tar vi upp vad begreppet innefattar och förklarar fenomenologins livsvärlds-

teori. Vi kommer även att belysa den pedagogiska dokumentationen i relation till fenomen-

ologin. 

Fenomenologin fokuserar på hur olika fenomen uppträder i den enskilda människans med-

vetande förklarar Stensmo (2002). Fokus i den fenomenologiska forskningen är just 

människors medvetande, där dennes erfarenheter och upplevelser av omvärlden finns. Det 

som finns i en persons medvetande kan berättas i tal och skrift. Den fenomenologiska forsk-

arens uppgift är att lyfta fram det som finns i en persons medvetande utan att förvränga och 

blanda samman det med sina egna upplevelser. Denna uppgift kräver att forskaren har god 

självkännedom och kan hålla isär vad som är forskarens egna tankar och känslor och vad som 

är den andra personens tankar och känslor. Stensmo poängterar att alla människor upplever 

situationer på sitt sätt. Därför kan ingen upplevelse generaliseras. Människor som lever i en 

gemensam värld kan sätta sig in i en annan människas situation, eftersom de delar upp-

levelser. Fenomenologin förklaras av Bjurwill (1995) som att den vill komma fram till saken 

och att det som lägger hinder för detta är skenet. ”Den sanna kunskapen, och det sanna jaget, 

finns där alltså från början men har därefter omgetts eller omgett sig med ett sken.” (s.34) Det 

som fenomenologin vill synliggöra är ofta omgivet av ett sken, saker är inte alltid vad det ser 

ut att vara. Den fenomenologiska forskaren vill komma igenom detta sken, in till saken. 

Lenz Taguchi (2000) framhåller att ett arbete med pedagogisk dokumentation sett ur en 

fenomenologisk diskurs innebär att pedagogen innan en observation försöker släppa alla sina 

förutfattade meningar om barnet, med målet att ”försöka förstå barnets essens – vad ett barn 

verkligen är”. (s.47) Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (1997) redogör för att det 

inom fenomenologin har utarbetats ett icke-dualistiskt sätt att se på kunskap, där barnet och 

omvärlden inte är skilda åt, utan samspelar med varandra. Inom fenomenologin är tanken att 

det inte finns två världar, en objektiv verklig värld skild från en mental subjektiv värld. Det 

finns bara en värld som individen uppfattar på olika sätt. Varje individ uppfattar världen ur 

sitt eget perspektiv. Genom fenomenologins glasögon finns ett intresse för relationen mellan 

hur ett objekt uppfattar och förstår något och hur detta sedan tolkas av en annan. 

Vill vi förstå barns perspektiv menar Johansson (2003) att vi måste ta reda på våra förut-

fattade meningar. Hon utgår från den fenomenologiska livsvärldsteorin och beskriver att vi 

kommunicerar med andra människor och på det viset blir de en del av vår värld och vi en del 

av deras. ”Möjligheten att förstå barns perspektiv handlar i grunden om våra egna perspektiv, 

vare sig vi är forskare eller pedagoger. ” (s.43) I teorin om livsvärlden påverkar omgivningen 

runt barnen hur de beter sig, det visar sig i barnens uttryck, språk och rörelser. Pedagoger och 

forskare vill ofta förstå dels barnens handlande men de vill också försöka förstå vilka avsikter 

som ligger bakom detta handlande. ”Vi är alltid en del av den värld vi studerar, med allt vad 

det innebär av egna erfarenheter och förståelse.” (s.44) Med detta menar Johansson att vi är 

präglade av våra tidigare erfarenheter och kunskap. 
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Johansson (2003) betonar att det inte finns en sann livsvärld som forskare kan ta del av och 

belysa.  

Det finns ingen enda autentisk barnvärld som forskare kan fånga, utan det finns olika 

kontexter och världar man har att ta ställning till. Med ett livsvärldsfenomenologiskt 

synsätt låter sig barns perspektiv knappast beskrivas i en enhetlig form, utan som en 

komplex väv av olika erfarenheter grundade i den livsvärld barn lever i. Å ena sidan är 

livsvärlden en erfarenhetsvärld för subjekt, å andra sidan är den social, delad med andra 

och i rörelse. Vi befinner oss på samma gång i det förflutna, i nuet och i framtiden. 

(Johansson, 2003, s. 46) 

Johanson menar att forskaren aldrig kan komma åt någons hela livsvärld utan bara delar av 

den eftersom varje individs unika livsvärld är en oöverskådlig mängd av erfarenheter som 

skapats genom livet.   

 
6.1 Livsvärlden 
 

Livsvärlden är den verklighet som varje individ lever och omedvetet tar för given, skriver 

Bengtsson (1998). Vi delar livsvärlden med andra samtidigt som varje individ har sin egen. 

Livsvärlden är bunden till den person som ”erfar den, lever och handlar i den” (s.19) Därav är 

livsvärlden något komplext, någonting som är mer än summan av fysiska fakta. Johansson 

(2005) använder följande ord för att förklara livsvärlden: ”Med livsvärld avses en värld som 

vi riktar oss mot, som vi samtidigt är delar av och som också finns i oss.” (s.11) Hon menar 

att livsvärlden är subjektiv och objektiv på samma gång, eftersom vi påverkar den, påverkas 

av den och är delar av den. Den levda kroppen är en viktig del i livsvärlden. Individen 

upplever världen med kroppen och dessa erfarenheter, individens sätt att förstå och tolka 

världen gestaltas sedan genom kroppen i ansiktsuttryck, gester, ord och känslouttryck. 

Johansson menar därför att kroppens betydelse för vår förståelse av omvärlden blir synlig i 

barns förhållningssätt och blir därmed också en viktig fråga för pedagoger i förskolan. 

I läroplanen för förskolan (2006) föreskrivs att arbetet ska ta sin utgångspunkt i barnens 

intressen, vilja och tidigare erfarenheter i kunskapssökandet. Barnens olika sätt att lära ska tas 

till vara och därmed skapa ett mångsidigt lärande. Förskolan ska även vara medveten om att 

det i verksamheten finns barn från olika livsmiljöer, barn med olika erfarenheter och förför-

ståelse som strävar efter mening i vardagen. När pedagogen genom pedagogisk dokumen-

tation studerar den pedagogiska verksamheten och möter barnens livsvärldar blir det viktigt 

att synliggöra dessa möten, menar Johansson (2005). Det är viktigt att både barns och 

pedagogers perspektiv studeras, då det handlar om hur olika individer upplever olika 

sammanhang. Johansson framhåller vidare att vi måste försöka se helheten. Det vill säga att 

förstå barn och vuxna tillsammans, utan att skilja på deras tänkande eftersom alla är delar av 

varandras livsvärldar. Individen kan därför inte lyftas ut ur sitt sammanhang utan måste ses i 

sin kontext i förskolan. När den vuxna pedagogen möter barnets livsvärld och barnets alla 

erfarenheter, bidrar pedagogen till mötet genom att denne har med sin livsvärld och sina 

erfarenheter in i mötet. I mötet mellan pedagogen och barnet, möts två livsvärldar, det kan då 

uppstå en gemensam mening och förståelse samtidigt som det också kan bli olika erfarenheter 

av meningen och förståelsen. 

 
 



 19 

6.2 Pedagogisk dokumentation i relation till livsvärldsfenomenologin 
 

Dahlberg et al. (2002) beskriver pedagogisk dokumentation som en ”visualiseringsprocess”. 

Det vi väljer och det vi fångar är en bild som inte motsvarar en sann verklighet. Det som 

pedagogen gör när denne genom observation och dokumentation samlar in material, är val. 

Vad som väljs ut för dokumentation likaväl som vad som väljs bort representerar val gjorda 

av pedagogen. I pedagogens strävan att förstå det som händer i observationer och dokumenta-

tioner, gör pedagogen egna kategoriseringar, beskrivningar och tolkningar. Konstruktioner av 

barnet och av pedagogen synliggörs i arbetet med dokumentation. Det hjälper pedagogen att 

se hur pedagoger förstår vad som händer i praktiken. Genom detta blir det också synligt att 

pedagogens beskrivningar är konstruerade av pedagogen själv. Dokumentationen i samband 

med ovan nämnda, bidrar även till att pedagogen kan skapa en annan relation till barnet som 

möjliggör diskussion och förändring. 

Dokumentationerna är aldrig eller kan aldrig bli objektiva understryker Dahlberg et al. (2002). 

Det är därför viktigt att barnets ord och handlingar inte objektifieras och ordnas in i fastställda 

kategorier. Pedagogen behöver ideligen påminnas om att dokumentationerna också i hög grad 

innehåller pedagogens egna subjektiva känslor, önskningar och värderingar. Dahlberg et al. 

menar att det är först när pedagogen blir medveten om de val som görs i dokumentations-

processen och att dessa val är en tolkning av verkligheten, som pedagogen kritiskt kan 

granska dokumentationerna. Därför har pedagogen som går in och dokumenterar ett ansvar, 

både som deltagande subjekt och som medmänniska. Wehner-Godée (2000) betonar i likhet 

med Dahlberg (2002) et al. att det som pedagogen dokumenterar inte står för en absolut 

sanning. Enligt Lenz Taguchi (2000) hör varje praktisk handling som pedagogen utför 

samman med en föreställning hos pedagogen om vad barn är, hur de lär sig och utvecklas. I en 

dokumentation, som är materialiserad praktik, blir dessa föreställningar, som förstås och 

tolkas olika, tydliga först när de blir föremål för ett gemensamt reflekterande arbete. 
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7. Metod 
 

Hur kunde vi bäst gå tillväga för att i enlighet med vårt syfte, studera pedagogisk 

dokumentation som medel för att skapa inflytande för barn i förskolan? Eftersom vi var 

intresserade av pedagogernas tankar och erfarenheter, föll valet av metod på den kvalitativa 

intervjun. Enkät och observationer valdes bort, då vi ansåg att dessa inte skulle besvara vårt 

syfte. I avsnittet nedan redogör vi för valet av metod och de etiska aspekter som vi tagit 

hänsyn till. Därefter följer en beskrivning av urval, genomförande, datainsamlingsmetod, 

databearbetningsmetod samt hur den kvalitativa intervjun förhåller sig till fenomenologin. 

I dialog med intervjupersonerna har vi samtalat om vårt problemområde för att få fatt i peda-

gogens tankar om och erfarenheter kring syftet. Kvale (1997) menar att en forskningsintervju 

skapas genom en dialog som i sin tur blir en ny väg till att nå kunskap. Samtalet blir på så sätt 

en text som ska tydas. Han lyfter fram intervjun som en kraftfull men känslig metod att fånga 

erfarenheter ur den intervjuades vardagsvärld. Där får den intervjuade en möjlighet att 

förmedla sin situation ur sitt eget perspektiv. Kvale beskriver att metodens mål är att hitta ett 

sätt att förmedla den nya kunskap som kan uppstå. I och med detta är det av betydelse att 

intervjuaren ger en rättvis bild av det som undersöks gentemot dem som deltagit i intervjun. 

Vår fenomenologiska ansats har medfört att vi varit noga med att inte blanda in vår egen 

livsvärld i intervjun. Vi har försökt att skala bort våra egna tolkningar och antaganden för att 

komma åt intervjupersonens upplevda värld. Kvale och Brinkmann (2009) betonar dialogens 

betydelse: 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 

dem? Att samtala är en grundläggande form av mänsklig interaktion. Människor talar 

med varandra; de interagerar, ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi 

känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor, attityder och den 

värld de lever i. (Kvale & Brinkmann, 2009, s.15)  

Kvale och Brinkmann anser att dialogen hjälper oss individer att dela erfarenheter, kunskaper 

och upplevelser med varandra och på det viset får forskaren ta del av någon annans livsvärld. 

De lyfter fram den kvalitativa forskningsintervjun som en metod att använda inom forskning 

när forskaren försöker förstå världen genom den intervjuades ögon och erfarenheter. De 

hävdar att intervjun inte ska ses som ett samtal där båda parterna är likställda, eftersom 

situationen trots allt styrs av den som intervjuar. 

Vi förberedde oss inför intervjuerna genom att sätta oss in i tidigare forskning inom det 

område som vi valt att belysa. Vi har även läst in oss på den fenomenologiska ansatsen som 

vår studie vilar på. Patel och Davidson (2003) beskriver att syftet med att använda sig av den 

kvalitativa intervjun i undersökningar är att få en förståelse för något som den intervjuade har 

erfarenhet och kunskap omkring. Författarna uttrycker att det är av betydelse att den som 

genomför en kvalitativ intervju har en förförståelse kring det som undersöks och är påläst 

kring de frågor som ska ställas. Patel och Davidson lyfter fram fenomenologins roll i den 

kvalitativa forskningen. Fenomenologin lägger fokus på människors upplevelser och uppfatt-

ningar av någonting. I den kvalitativa intervjun ligger fokus på den intervjuades beskrivningar 

av sin erfarna värld. Därmed blir den kvalitativa intervjun en fenomenologisk ansats för att 

söka empiri. 

Under våra intervjuer försökte vi skapa en balans mellan ett formellt och ett informellt samtal. 

Det skulle kännas avslappnat samtidigt som det skulle ha en karaktär av ett ”viktigare” samtal. 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en halvstrukturerad livsvärldsintervju som ett sätt att 
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försöka förstå olika teman i den intervjuades vardag ur individens eget perspektiv. Den som 

intervjuar får på detta sätt tillgång till en mängd beskrivningar utifrån hur den intervjuade 

tolkar frågeställningarna. Att samtalet ses som halvstrukturerat betyder att samtalet inte är ett 

frågeformulär, men heller inte ett vardagssamtal utan någonting däremellan. Det liknar ett 

vardagssamtal, men innehåller en speciell teknik, ett syfte med fokus på i förväg utvalda 

frågor. 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi i vår uppsats vill förklara och 

beskriva ett område sett ur en annan persons synvinkel. Kjær Jensen (1995) menar att forsk-

ning som är grundad på förståelse och på handling, ofta använder sig av kvalitativa metoder 

medan den forskning som är mer baserad på att beskriva och förklara ofta brukar använda 

kvantitativa metoder. Han vill framhäva att det inte betyder att den forskning som använder 

sig av en metod som är kvalitativ är sämre när det kommer till kvalitén. 

 

7.1 Den kvalitativa intervjun i förhållande till fenomenologin 
 

Genom vår fenomenologiska forskningsansats är vi medvetna om att vi inte kan få fram eller 

ta reda på en ”sanning”. Den kunskap vi får genom intervjuerna är en del av intervju-

personernas livsvärldar och hur de upplever och beskriver arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Olsson och Sörensen (2007) framhåller att forskning med kvalitativa metoder 

antingen talar om närhet till problematiken i syftet eller väljer att se det utifrån ett inifrån-

perspektiv. Forskaren deltar i insamlingen av data och skapar en närhet till den som deltar i 

studien. I sådana undersökningar kan man genom dialog med varandra få en inblick i var-

andras inre världar. Detta blir sedan det material som forskaren ska tolka och beskriva i sitt 

resultat. Det blir med andra ord en metod som beskriver hur något är och vilka egenskaper 

som det har, denna metod ger därmed inga exakta mätresultat. 

Intervju är, enligt Stensmo (2002) fenomenologins främsta metod för att samla in dessa data. 

Eftersom vi ville studera några pedagogers upplevelser och erfarenheter kan vi genom 

intervjun få tillträde till dessa pedagogers medvetande. Stensmo menar att den 

fenomenologiska intervjun ger forskaren svar på hur den som intervjuas upplever att saker 

och händelser ter sig för henne. I varje enskild intervju framträder just den intervjuades 

upplevelser av ting och händelser, bara och endast dennes. Repstad (2007) framhåller den 

kvalitativa intervjun som ett medel för forskaren att skapa underlag för att förstå konkreta och 

platsbundna skeenden. Olsson och Sörensen (2007) ser den kvalitativa metoden som ett sätt 

att systematisera kunskap omkring ett fenomen genom att beskriva det i ett sammanhang i 

exempelvis genom en persons upplevelser. "Den kvalitativa forskningen har unika 

möjligheter att i intervjuer få beskrivningar av intervjupersoners upplevda vardagsvärld - 

livsvärld. Det är den värld som träffas på i deras vardagsliv och som erbjuds som en direkt 

och omedelbar upplevelse, oberoende av eller före några förklaringar.” (s.105) Med hjälp av 

fenomenologin i intervjuerna som görs kan forskaren göra det osynliga synligt genom att 

frigöra sig från förutfattade meningar och lägga fokus på individens upplevelser. Kvale och 

Brinkmann (2009) betonar fenomenologins betydelse för att förklara förståelsen av en 

kvalitativ intervju, detta för att den skapar en uppfattning för de deltagande individernas 

livsvärld. ”Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av 

att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att 

den är. " (s.42) Tyngdpunkten ligger på att försöka beskriva världen från en annan människas 

perspektiv. 
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7.2 Etiska överväganden 
 
Nedan lyfter vi fram viktiga aspekter som vi beaktat inför, under och efter intervjun. 

Vårt arbete handlar i grunden om hur barn får inflytande över verksamheten genom peda-

gogisk dokumentation. Vi synliggör olika delar av en helhet, och hur dessa delar på olika sätt 

inte medverkar eller faktiskt medverkar, till barnens inflytande på verksamheten. Olsson och 

Sörensen (2007) betonar att det inte finns någon forskning som är etiskt neutral. Pedagogisk 

dokumentation rymmer alltid etiska överväganden som pedagogen måste ta ställning till men 

som även forskaren, vilken belyser denna problematik, måste ta ställning till. Olsson och 

Sörensen liksom Kvale och Brinkman (2009) understryker integriteten och konfidentialiteten 

som två viktiga delar för att den som deltagit i undersökningen ska känna sig trygg. Forskaren 

måste se till att personerna avidentifieras, att konfidentialiteten följs samt att texten som 

skapas är synonym med det som sagts under samtalet. Detta har vi beaktat och skriver därför 

varken ut namn, ort eller andra beskrivningar som kan identifiera barn, pedagog eller förskola. 

Författarna lyfter fram att det inom forskningen är vanligt att respekten för individen hamnar i 

en konflikt, gentemot nyttan med undersökningen. Därför var vi vid vår transkribering av 

intervjuerna noga med att ordagrant överföra intervjupersonernas ord till text för att stärka 

tillförlitligheten i arbetet.  

Kvale och Brinkmann hävdar att forskare som deltar i undersökningen bidrar till arbetet och 

de beslut som dessa fattar har betydelse för undersökningens resultat eftersom det är genom 

forskaren kunskapen tas emot, bearbetas och analyseras. Vidare måste forskaren under 

analysens gång ta ställning kring hur mycket som ska analyseras samt ifall de som deltagit ska 

få ha någon tolkningsrätt. Forskaren måste se till att rapporteringen redovisar kunskap som är 

tillförlitlig och ha i åtanke om det kan ske konsekvenser för deltagarna i undersökningen vid 

en offentlig rapportering. Innan vi genomförde intervjuerna tog vi ställning till om de 

intervjuade skulle få ta del av transkriptionen och ha en tolkningsrätt i resultatet. Vi beslutade 

att om intervjupersonerna skulle fråga efter detta skulle de få tillgång till sin transkriberade 

intervju men däremot inte tillgång att tolka resultatet.  

 

7.3 Urval 
 

De två pedagoger som vi har intervjuat arbetar båda på förskolor inspirerade av Reggio 

Emiliafilosofin och de arbetar med pedagogisk dokumentation. Vi hade tidigare hört talas om 

förskolorna och även läst om deras arbete på Internet. Urvalet av intervjupersoner utgick 

därmed från vårt intresse av det arbetssätt de två förskolorna arbetade efter. Den pedagog som 

vi kontaktade på respektive förskola blev också den pedagog vi intervjuade. Det viktigaste vid 

urvalet till intervjuerna, är enligt Repstad (2007) att urvalet görs på grundval av att forskaren 

tror sig kunna få fram relevant information till undersökningens syfte. För att få en bredd i 

intervjuerna bör urvalet även ske utifrån principen att de medverkande inte är för lika. Trost 

(2005) anser att det ska finnas en variation i urvalet inom en given ram samt att få intervjuer 

är att föredra. Materialet av många intervjuer kan bli ohanterligt och svårt att få en överblick 

över. Med färre intervjuer blir det lättare att få fram kvalitet. Repstad (2007) pekar på att om 

intervjuerna blir för många i antal kan översikten förloras och analysen kan bli ytlig. Vi valde 

därför att belysa två pedagogers erfarenheter. För att få en bredd i intervjuerna, men även en 

ram i urvalet, valde vi pedagoger som arbetade på liknande sätt i olika organisationer. En 

arbetar i en kommunal förskola och en arbetar på ett personal- och föräldrakooperativ. 
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7.4 Genomförande 
 

Veckan innan intervjuerna genomfördes arbetades intervjufrågor fram utifrån vårt syfte.  

Första kontakten med intervjupersonerna skedde via telefon. Intervjupersonerna upplystes om 

att deltagandet var frivilligt, att vi har tystnadsplikt och att de kommer att vara avidentifierade 

i vårt arbete. Trost (2005) liksom Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att den som blir 

intervjuad måste informeras om att det råder tystnadsplikt för intervjun, att det inte är ett 

måste att svara på alla frågor och att informanten kan avbryta intervjun när helst det önskas. 

Därefter bestämdes tid och plats för intervjuerna. Redan valet av plats för intervjun kan, enligt 

Repstad (2007) påverka utgången av intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) understryker att 

intervjuaren måste visa respekt för individen och skapa en miljö där den som blir intervjuad 

känner sig lugn och avslappnad. Interaktionen som sker under samtalets gång påverkar den 

som blir intervjuad och kunskapen som skapas påverkar vår förståelse. Platsen bör därför vara 

på ett ställe där den intervjuade känner sig hemma. De två intervjuerna som vi genomförde 

tog plats på respektive förskola där pedagogerna arbetade. Vid varje intervjutillfälle var vi två 

intervjuare närvarande tillsammans med den intervjuade pedagogen. Enligt Trost (2005) kan 

det vara ett gott stöd att vara två. Två intervjuare som är samspelta kan resultera i en bättre 

intervju med större informationsmängd. Likaså kan, med två intervjuare, enligt Repstad 

(2007) arrangemanget bidra till en mer mångsidig tolkning och uppfattning av intervjun, 

eftersom dessa två kan diskutera sina upplevelser av intervjun. 

Vid starten för respektive intervju gav vi den intervjuade ett papper med intervjufrågorna för 

att skapa en ram kring samtalet. Frågorna hade vi arbetat fram genom att bryta ned våra 

frågeställningar. Vi strävade efter öppna och direkta frågor. Trost (2005) ger rådet att ställa 

enkla frågor. För att lyckas med detta krävs en god förberedelse och att intervjuaren tänkt 

igenom vad som är viktigt att ta reda på. Intervjuaren bör undvika indirekta frågor och istället 

sträva efter att ställa direkta frågor. Det ska inte vara två frågor i en, utan specifika, och kon-

kreta frågor. Kjær Jensen (1995) lyfter fram öppna frågor som en metod för att få tillförlitliga 

resultat. Den intervjuade kan svara utan att bli påverkad av fasta svarsalternativ, och blir 

därför inte begränsad i sina svar. I enlighet med Kjær Jensens tankar kring öppna frågor, 

använde vi dessa för att få fatt på intervjupersonens tankar och erfarenheter. Eftersom den 

intervjuade fick intervjufrågorna på ett papper framför sig, underlättade det för oss intervjuare 

att ställa följdfrågor som stödde vårt syfte.  

Trost (2005) påminner oss även om att den som intervjuar inte ska vara rädd för tystnaden 

under en intervju. Han menar att tystnaden kan vara skön både för intervjuaren och för den 

som blir intervjuad. Genom att ge tystnaden ett syfte kan informanten få möjlighet att tänka 

efter och formulera ett svar. Detta var inte någonting som vi informerade de pedagoger vi 

intervjuade om. Istället var det en viktig påminnelse som vi tog med oss under intervjun, 

nämligen att vi skulle låta tystnaden tala. Vi båda vet med oss att den som intervjuar lätt kan 

vara för snabb på att ställa en följdfråga och då möjligtvis gå miste om information om frågan 

ställs för snabbt inpå en tidigare fråga. 
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7.5 Datainsamlingsmetod 
 

Som datainsamlingsmetod användes papper, penna och ljudupptagning via en mobiltelefon. 

Valet av datainsamlingsmetod valdes på grund av att den skapar möjlighet att vara närvarande 

under samtalet, att återgå till samtalet vid en annan tidpunkt samt även att intervjun kan 

transkriberas. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en av de vanligaste datainsamlings-

metoderna är att använda sig av en ljudbandspelare för att dokumentera en intervju, vilket 

bidrar till att den som intervjuar kan fokusera på samtalet som genomförs. Trost (2005) lyfter 

fram både fördelar och nackdelar med att använda inspelning vid en intervju. Nackdelarna är 

att det tar tid att lyssna igenom banden och spola dem fram och tillbaka för att hitta igen vissa 

delar. Vid ljudinspelningen går även detaljer som den intervjuades kroppsspråk och mimik 

förlorat. Fördelarna av att använda sig av inspelning är, i kontrast till nackdelarna, att forsk-

aren i efterhand kan lyssna noga till tonfall och ordval och att utskrifter kan göras för analys 

och tolkning. En annan fördel med att intervjun spelas in är också att allt inte behöver an-

tecknas utan intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna och svaren. Enligt Repstad (2007) 

stödjer användningen av bandspelare intervjuarens möjlighet att uppfatta kroppsspråk och 

mimik, eftersom det blir lättare att uppfatta dessa budskap när intervjuaren inte behöver 

anteckna. Efter intervjuerna kunde vi se att det var en fördel att använda sig av inspelning 

eftersom vi i transkriberingsprocessen synliggjorde delar av intervjuerna som vi inte uppfattat 

tidigare. 

 

7.6 Databearbetningsmetod 
 

I ett första steg av databearbetningsmetoden har vi transkriberat våra inspelade intervjuer för 

att sedan kunna sätta oss ner och fortsätta bearbeta resultatet som vi fått fram. Kvale och 

Brinkmann (2009)  beskriver att transkribera är att transformera, det vill säga att ändra från en 

form till en annan. I detta fall från ett talat språk till en nedskriven intervju. Efter att vi 

transkriberat materialet valdes de intervjusvar ut, som hade anknytning till våra fråge-

ställningar. Det som ansågs oväsentligt, det vill säga det som inte hade relevans för våra 

frågeställningar, sorterades bort. Det material vi nu hade lästes igenom flera gånger. Vi strä-

vade efter att hitta kärnan i de erfarenheter och i den kunskap pedagogerna uttryckte. 

Eftersom vi har använt oss av en fenomenologisk ansats är det inte ”sanningen” vi velat få 

fram då vi bearbetat vår data, utan istället två personers erfarenheter och tankar kring arbetet 

med pedagogisk dokumentation, sett utifrån deras livsvärld. Efterhand kunde vi ur vårt 

material urskilja kategorier, likheter och skillnader i pedagogernas tankar. I och med vår 

fenomenologiska ansats har vi tillämpat det Kvale och Brinkmann kallar meningstolkning. De 

menar att forskaren har ett eget perspektiv på det område som ska undersökas och tolkar 

intervjuerna genom detta perspektiv. Det som kan påverkat vår strävan efter att fånga inter-

vjupersonernas egna tankar vid vår bearbetning av det transkriberade materialet, kan vara de 

litteraturstudier vi tidigare genomfört, samt våra egna erfarenheter av arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Kvale och Brinkmann menar att i bearbetning av data gör forskaren antag-

anden utifrån sitt eget perspektiv och blir medskapare av de resulterade meningarna. 

Forskaren tar alltså ett ”steg längre” än det direkt sagda och skrivna genom sina tolkningar. 

Mening skapas och uttolkas av forskaren. Det är möjligt att en annan forskare utifrån sin 

tolkning kommit fram till ett annat resultat än vårt. 
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8. Resultat 

 

Resultaten nedan kommer att belysa studiens syfte att studera pedagogisk dokumentation som 

medel för att skapa inflytande för barn i förskolan. Resultatet som framkommit genom det två 

kvalitativa intervjuerna presenteras. I strävan att skapa en tydlig överblick presenteras först 

intervjun med Pedagog 1 och därefter presenteras intervjun med Pedagog 2. Intervjuresultaten 

med respektive pedagog är framställda utifrån fyra delar: Arbetet med pedagogisk dokument-

ation, Barnens delaktighet i förskolans arbete med pedagogisk dokumentation, Vad händer 

efter dokumentationen? och Svårigheter i arbetet med pedagogisk dokumentation. Därefter 

följer en analys av resultatet i relation till tidigare forskning. Bilden nedan tydliggör hur 

resultatet presenteras. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren visar hur resultatet presenteras samt hur resultatanalysen är upplagd.
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8.1 Förskola 1 

 

Här följer en redogörelse för hur Pedagog 1 arbetar med pedagogisk dokumentation. Pedagog 

1 arbetar på en kommunal förskola, där hon arbetat med pedagogisk dokumentation i två år.  

8.1.1 Arbetet med pedagogisk dokumentation 

 

Förskolan som Pedagog 1 jobbar på har arbetat med den pedagogiska dokumentationen i två 

år och hon upplever att arbetet går fort och hon tycker att det är ett roligt sätt att arbeta på. 

Barn kommer med mycket bra idéer och säger roliga saker som är bra att få ner i bild och 

skrift genom dokumentation menar hon. Hon nämner att många pedagoger tycker att det tar 

för mycket tid att arbeta med pedagogisk dokumentation. Hon upplever däremot att den 

förskola hon är verksam på har ganska mycket planeringstid förlagd till att arbeta med detta. 

Pedagogerna på förskolan har valt att ta ut denna tid hemma eftersom de anser att de sparar in 

tid på att arbeta vid sina egna laptops istället för att sitta vid förskolans datorer som inte är 

alltför snabba. Däremot kan Pedagog 1 uppleva att de vissa veckor sitter längre tid än vad de 

egentligen har som planeringstid, hon menar att det brukar jämna ut sig då det blir mindre 

andra veckor. Ibland får pedagogerna bromsa sig själva och ligga lite lågt för att hinna med att 

bearbeta de dokumentationer som gjorts. 

De metoder som de använder för att dokumentera är först och främst kameran. Varje pedagog 

har tillgång till en egen kamera, de har en diktafon som ibland används men främst skriver de 

ner stödord och antecknar vad barnen säger och gör. Efter en dokumentation försöker peda-

gogerna, när första tillfälle ges, att skriva ner dokumentationen medan minnet fortfarande är 

färskt. Förskolan har sex datorer, men de är gamla och långsamma och inte tillräckligt 

effektiva som arbetsredskap. 

Hon berättar att barnen också har blivit intresserade av arbetet med dokumentation och varje 

barn har en egen digital portfolio som pedagogerna för tillfället arbetar med att lägga ut på 

Internet. Därmed får barnen och deras föräldrar tillgång till dessa hemifrån. Arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen anser Pedagog 1 bidrar till att synliggöra målen som finns 

inom förskolan, vilket kan vara ett bra underlag vid föräldrasamtal. Hon menar att föräldrarna 

idag har en helt annan inblick i vad barnen gör på förskolan och hur verksamheten fungerar. 

Pedagog 1 beskriver att de arbetar med pedagogisk dokumentation för att synliggöra arbetet 

för föräldrar och för personalgruppen. 

De mesta som pedagogerna på förskolan dokumenterar är spontana händelser och skeenden 

eller någon process som pedagogen upptäcker att barnen är igång med. Pedagog 1 berättar att 

då är barnen ofta mer inspirerade än vid planerade tillfällen. Hon framhåller även att det var 

en svårighet att lära sig hur och vad som ska väljas ut att dokumentera och vilka bilder som 

ska sparas. Det är viktigt att lära sig att sortera ut det väsentliga i det insamlade materialet, 

menar Pedagog 1. Förskolan arbetar mycket med datorer och de försöker att variera formen på 

sina dokumentationer från att ha långa berättande texter vid sidan om bilder till att använda 

sig av dokumentationer i serieform. Serieform är något de nyligen har börjat använda sig av 

och både pedagoger, föräldrar och barn uppskattar denna dokumentationsform mycket. 

Pedagog 1 tror att det kan bero på att alla har någon relation till serier och att dokumenta-

tionen blir mer levande. Pedagog 1 lägger stor vikt vid den tekniska delen och på formalia av 

dokumentationerna. Verktygen, såsom datorerna, programmen och layouten är viktiga för 

henne. 
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Pedagog 1 beskriver att det har skett en stor förändring i barngruppen bara under de två åren 

som de har arbetat med pedagogisk dokumentation. Innan de arbetade på detta sätt sa 

pedagogerna åt barnen att titta in i kameran och le när de fotograferades. Resultatet blev ofta 

att barnen blev rädda när de såg en kamera och bilderna blev stela. Idag närmar sig 

pedagogerna barnen annorlunda, de pratar med barnen samtidigt som de dokumenterar vad 

barnen gör. De försöker att ha ögonkontakt och inte hålla kameran framför ansiktet när de 

fotograferar, detta för att det bland annat där igenom blir en mer avslappnad stämning. Hon 

har valt att arbeta med pedagogisk dokumentation eftersom hon anser att det är ett enkelt 

instrument att använda och att det hjälper henne att se barnen. Hon understryker att det är ett 

sätt för pedagoger att åskådliggöra barnens utveckling samt vad barnen gör på förskolan för 

både föräldrarna och barnen. Föräldrarna har även börjat engagera sig kring dokumenta-

tionerna och tar med sig saker från resor som de varit på för att barnen ska få visa och berätta 

för varandra om det de har med sig och hur deras resa har varit.  

 

8.1.2 Barnens delaktighet i förskolans arbete med pedagogisk dokumentation  

 

Dokumentationen kan exempelvis synliggöra vad barnen gör och hur de hjälper varandra i 

olika situationer. Pedagog 1 ser att pedagogerna på förskolan numera sällan står och pratar 

med varandra på gården som de gjorde förr i tiden. Nu befinner de sig istället alltid runtom-

kring barnen för att inte missa något. Pedagog 1 betonar hur viktigt det är att pedagogerna 

finns kring barnen för att se och höra vad som sker. Därför har pedagogerna delat upp barnen 

i olika grupper för att de ska få mer tid med varje barn. Pedagog 1 anser att när de kan fokus-

era på en del av barnen, hjälper det dem att se och höra mer. 

Barnen på förskolan är delaktiga i själva urvalet till dokumentationen eftersom barn ibland 

kan komma fram till en pedagog och visa att de vill att pedagogen ska fotografera eller filma 

något som händer eller som barnet planerat att göra. Pedagog 1 upplever att alla barnen kom-

mer fram då och då, det inkluderar även de barn som är tystlåtna och försiktiga.  

Vissa dokumentationer har pedagogerna tillsammans med barnen sett på i omgångar, både 

med de barn som varit delaktiga, men även med barn som suttit och lekt vid sidan om då det 

som dokumenterades pågick. Pedagog 1 vill betona att dokumentationen kan hjälpa peda-

goger samt barnen att se hur barnen har utvecklas. Pedagog 1 hävdar att det är roligt, men 

även lärorikt att kunna följa barnens utveckling genom dokumentationerna. Barnen är intres-

serade av de dokumentationer som skapas på förskolan och de vill se på dem och visa dem för 

andra. Det inspirerar också barnen till nya lekar. Oftast har barnen åsikter kring dokument-

ationerna och det kan inspirera till fortsatta upptäckter. Reflektion med barnen kan ske nästan 

när som helst. Pedagog 1 berättar att de ibland kan reflektera med ett barn och att det i 

efterhand brukar komma fler barn som vill se vad barnen i dokumentationen har gjort. Ofta 

leder en sådan reflektion till att fler barn blir inspirerade och vill pröva på det som visats i 

dokumentationen. 

Pedagog 1 lyfter fram att pedagogisk dokumentation bidrar till att lyfta barnet och synliggöra 

vad barnet faktiskt kan. Hon beskriver att det förekommit situationer där de samtalat med 

BVC (Barnavårdscentralen) kring barn som de varit oroliga för. Dokumentationen har då 

kunnat stödja pedagogernas tankar kring att detta barn har mycket kunskaper. De har kunnat 

berätta och förmedla en annan bild av barnet som inte visar sig då barnet är på en kontroll hos 

någon som barnet inte känner och är trygg med. Hon betonar även att dokumentationen har 

varit ett stöd för pedagogerna på förskolan. Hon beskriver att de ibland har upplevt att något 
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barn inte deltagit i några aktiviteter, men att de genom dokumentationen senare synliggjort att 

dessa tankar inte alls stämde. Det visade sig att fokus legat på de gånger som barnet inte 

deltagit istället för på de gånger som barnet faktiskt var involverad och engagerad i olika 

aktiviteter.  

Pedagog 1 beskriver att de använder sig av dokumentationerna i reflektioner som de gör 

tillsammans i arbetslaget och även själv som pedagog. Dokumentationerna sätts upp på 

väggarna för att både föräldrar och barn ska kunna titta och ta del av dem. I hallen på 

förskolan kan barnen ta del av några av dokumentationerna som pedagogerna har gjort. 

Pedagog 1 beskriver att barnen står där och skrattar nästan varje dag för de kommer ihåg vad 

de gjorde på bilderna och vad som hände. Hon anser att förskolan har för lite utrymme för att 

anslå dokumentationerna på. Ett mål som förskolan har är att barnen själv ska kunna logga in 

på och titta i sina portfolios. Hon upplever att detta skulle vara ett sätt för barnen att få bättre 

tillgång till sina egna dokumentationer.  

 

8.1.3 Vad händer efter dokumentationen?  

 

Efter dokumentationen är det en del arbete med att lägga in och sortera bilder, eftersom det är 

många bilder som tas under en dokumentation. Pedagog 1 upplever dock att hon blivit bättre 

på att välja ut bilder och radera sådana som är ”dåliga”. Bilder och anteckningar bearbetas 

enbart för att skrivas ned. Dokumentationer skapas inte av alla bilder utan vissa bilder väljs ut 

för att infoga en text på. Pedagogerna på denna förskola försöker att reflektera kring doku-

mentationerna på sin planeringstid. Där går de igenom en till två dokumentationer och 

reflekterar kring vad de ser, vad de har hört samt vad de kanske inte har sett och hört.  

Första året som de arbetade med pedagogisk dokumentation var det barnen som fick dem att 

ta sig vidare i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Barnens intresse för bokstäver 

liksom för de symboler bokstäverna står för var något som arbetet tog form omkring. "För att 

i mycket av vårt arbete kan vi när vi planerar framåt utgå från det vi har sett och vad vi hört." 

Dokumentationerna och barnens tankar ledde pedagogerna i rätt riktning, menar hon. 

Tid till att arbeta med pedagogisk dokumentation samt tid för reflektion är något som 

Pedagog 1 poängterar. Hon menar att många pedagoger säger sig inte ha tid. Hon trycker på 

att pedagogen måste ta sig tid och prioritera. Genom att samtala tillsammans med sina 

kollegor och genom att reflektera med varandra anser Pedagog 1 att de håller läroplanen och 

dess mål färska. En förändring som hon ser efter att de börjat arbeta med pedagogisk doku-

mentation är att hon inte är lika mycket med pedagogerna när de är ute. Istället är hon mer 

kring barnen och är nyfiken på vad som händer, för hon vill inte missa något.  

Pedagog 1 menar att barnen ibland behöver få reda ut sina konflikter själva med en pedagog i 

närheten som stöd. Dokumentationen kan användas för att visa barn som exempelvis har en 

konflikt hur de lyckades att lösa den. Att dokumentera det hela gör att pedagogerna 

tillsammans kan titta på hur barnen gjorde för att lösa konflikten. Detta anser hon kan vara ett 

bra verktyg att använda när föräldrarna är oroliga över att barnen varit i konflikter på 

förskolan. Då kan pedagogen visa att ”det här hände och så här löste barnen det”. Barn 

bråkar, det gör ju barn, men de kan lösa det också, säger Pedagog 1. Hon menar att det även 

kan vara bra att visa sådant när det är stökigt i barngruppen. Hon tycker att arbetet med 

pedagogisk dokumentation är jätteroligt samt att det är något nytt i hennes arbete som kan 

hjälpa henne att synliggöra sådant som kanske har varit dolt för henne själv. "Jag ser att 

arbetet med pedagogisk dokumentation har underlättat mitt arbete med barnen." 
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8.1.4 Svårigheter som Pedagog 1 ser i arbetet med pedagogisk dokumentation  

 

En av nackdelarna är att alla förskolor inte har kameror för att kunna dokumentera, säger 

Pedagog 1. Hon berättar att förskolan därför har kvar gamla kameror för att kunna använda 

dem. "Var jag än befinner mig har jag alltid, som en polis, alltid mitt vapen med mig! Jag har 

nästan alltid kameran för annars ska du springa och låna. Det är en viktig sak." 

En annan sak som kan ses som en svårighet, enligt Pedagog 1, är att det inte är många inom 

personalen som har gått någon utbildning i pedagogisk dokumentation och inte heller andra 

kurser som exempelvis bildhantering. Alla i personalen är heller inte intresserade av att arbeta 

på det här sättet och lära sig nya saker.  

När Pedagog 1 tidigare arbetade inom skolan upplevde hon att skolans lärare bortförklarade 

arbetet med pedagogisk dokumentation. De hävdade att förskolan har mer tid att arbeta med 

detta verktyg eftersom det i förskolan finns mer personal, där en kan skriva och en kan fota 

medan en tredje är med barnen. Hon betonar att den bilden inte stämmer, utan att man som 

pedagog sitter mitt i allting som sker. Just därför gäller det att ha många öron och att göra allt 

fort i förskolan.  

När det gäller bilder på barn är det alltid en etisk aspekt som pedagogen måste ha i åtanke. 

Det är viktigt att tänka på vilka bilder som läggs upp på hemsidan. Det ska inte vara närbilder 

på barn som går att identifiera utan snarare gruppbilder där de enskilda barnen inte är lika 

synliga. När det kommer till förskolans planer att göra barnens dokumentationer mer till-

gängliga är det även viktigt att inte utomstående, annat än föräldrarna och pedagogerna på 

förskolan kommer åt barnens portfolio. Föräldrarna får skriva på om att det är okej att visa 

bilder på barnen på hemsidan och i dag har förskolan inga barn som inte får delta i dokument-

ationer och bli fotade. Just den aspekten är något som kan vara en svårighet om föräldrar 

nekar till att deras barn dokumenteras på detta sätt. Pedagog 1 anser att arbetslagen till-

sammans får diskutera kring detta om den situationen uppstår. 

 

8.2 Förskola 2 
 

Nedan följer en redogörelse för hur Pedagog 2 arbetar med pedagogisk dokumentation. 

Pedagog 2 arbetar på en förskola i som är ett personal- och föräldrakooperativ som inspireras 

av Reggio Emilia och hon har arbetat med pedagogisk dokumentation under 15 års tid.  

 

8.2.1 Arbetet med pedagogisk dokumentation 

 

På förskola 2 berättar den intervjuade pedagogen att alla som jobbar på förskolan är ålagda att 

dokumentera. Pedagogerna fostras inom förhållningssättet pedagogisk dokumentation. 

Pedagogisk dokumentation är ju till för att synliggöra vårt arbete och barnens arbete. 

Och det här är ju huvudsyftet med pedagogisk dokumentation, det är att utveckla, 

förändra och bli en mer medveten pedagog och få en bättre verksamhet och få något som 

man kan avläsa om barn lär sig någonting eller hur barn fungerar, hur de lär sig 

någonting. (Pedagog 2) 
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Hon berättar att tyngdpunkten är att synliggöra och utveckla verksamheten utifrån barnen. 

Rent praktiskt går arbetet med pedagogisk dokumentation till på så vis att både pedagoger och 

barn använder filmkamera, digitalkamera, diktafoner, block och penna för att dokumentera 

olika situationer, rutinsituationer och utmaningar. Alla på förskolan dokumenterar. Det finns 

en kamera på två pedagoger och diktafoner samt filmkameror är lättillgängliga. Det finns 

också datorer med bra skrivare. 

Urvalet till det som dokumenteras sker på olika grunder. Det kan vara pedagogen som gör ett 

val i stoffet, men oftast när pedagogen väljer vad som ska dokumenteras grundar det sig på 

den information de fått genom reflektion kring tidigare dokumentationer: Vad är barnen 

intresserade av? och Vad de kan just nu? Utifrån detta skapas utmaningar från pedagogen till 

barnen, som därefter dokumenteras och reflekteras över. Dessa utmaningar tar sin utgångs-

punkt i barnet.  

Den intervjuade pedagogen benämner den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg med 

syftet att synliggöra och få fatt i barnens lärande, tankar, idéer och hypoteser, men även med 

syftet att utveckla pedagogen. Hon upplever att den pedagogiska dokumentationen synliggör 

pedagogens förhållningssätt gentemot barnen och blir därmed också ett redskap för personlig 

utveckling som pedagog.  

Pedagog 2 berättar att de värdesätter reflektionstiden högt. Varje vecka har pedagogerna sex 

timmars reflektionstid var och arbetslaget har två timmar tillsammans varannan vecka. Under 

reflektionstiden lyssnar de av, läser igenom, tittar på samt bearbetar dokumentationerna och 

tar sedan med dem till arbetslagsreflektionen. Här försöker pedagogerna fånga vad det är som 

de ser för att veta hur arbetet med barnen ska gå vidare. Hon menar att en viktig del i arbetet 

med pedagogisk dokumentation är att pedagogerna måste våga tänka nytt. Hon berättar att de 

har organiserat pedagogerna på ett annat sätt än i det ”traditionella tänket”. Detta menar hon 

är viktigt för att det ska finnas tid till det betydelsefulla reflektionsarbetet. 

Inom deras arbete med pedagogisk dokumentation jobbar förskolan med någonting som kallas 

för auskultationer. Hon förklarar att det innebär att pedagogerna går in på en annan avdelning 

och observerar för en dag, utan att vara delaktig i verksamheten. Dessa observationer görs en 

gång per år utifrån givna frågeställningar. Syftet som hon beskriver med detta är att synlig-

göra saker som annars kan vara svåra att se för de pedagoger som befinner sig i den miljön 

varje dag. 

På arbetslagsträffar så bjuder vi in auskultanterna och så får de ge feedback till 

pedagogerna, vad de har sett. Vad de upplevde som stärkte? Men också det som de 

upplevde som inte stärkte. Där synliggör man också otroligt mycket och där kan man 

fånga situationer som man inte fångar annars när man dokumenterar. Så det är ett annat 

viktigt sätt att dokumentera. (Pedagog 2) 

 

8.2.2 Barnens delaktighet i förskolans arbete med pedagogisk dokumentation  

 

Pedagog 2 utrycker att den pedagogiska dokumentationen är ett betydelsefullt verktyg för att 

synliggöra barns tankar, lärande, idéer hypoteser, och intentioner.  Hon beskriver att den 

pedagogiska dokumentationen hjälper pedagogen och arbetslaget att synliggöra förhållnings-

sätt och pedagogernas sätt att påverka barnen. Arbetet synliggör hur pedagogen påverkar 

barnen i olika situationer, hur pedagogen samtalar med barnen och hur närvarande kontra 

icke-närvarande pedagogen är med barnen. Hon menar att huvudsyftet med den pedagogiska 
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dokumentationen är synliggöra pedagogens arbete och förhållningssätt och synliggöra barnen. 

Lyckas en förskola med detta menar hon att det skapas möjligheter för utveckling av den 

pedagogiska verksamheten. 

Pedagog 2 framhåller hur viktigt arbetet med den pedagogiska dokumentationen är. Hon 

säger: 

Det är grundförutsättningen för att bli en framgångsrik förskola. Så det är bara så. Utan 

dokumentation hade vi aldrig fått synliggjort vårt förhållningssätt, hur vi är som 

pedagoger. För det ser vi ju gång, på gång, på gång att man tror att man gör på ett 

speciellt sätt, man tror att man förhåller sig på ett speciellt sätt, man tror att man har 

hört allting och sett allting. Men sen när vi lyssnar av dokumentationen, då ser vi ju att, 

’oj, hoppsan, sa jag sådär. Hörde jag inte när det barnet sa det där’. (Pedagog 2) 

Vidare påpekar Pedagog 2 att de inte har en chans att upptäcka allting när de sitter och jobbar 

med barnen. Hon menar att det finns många impulser och stimuli som hela tiden möter peda-

gogen. Pedagogen tar in många saker men sorterar även bort mycket. I bearbetningen av 

dokumentationerna kan pedagogen få syn på dessa bortsorterade saker. För att kunna blir 

framgångsrik som pedagog och som verksamhet betonar hon att det krävs dokumentation.  

Hon berättar att det inte bara är pedagogerna som dokumenterar. Även barnen är aktiva i 

dokumentationsprocessen. Barnen får olika uppdrag att dokumentera, som till exempel att 

dokumentera hur de gör för att få ihop en hög konstruktion. Barnen får fotografera, rita eller 

skriva om de vill. Därefter kan barnen gå in i barnens egna dokumentationsrum och skanna in 

bilderna i datorn och beskriva vad de har gjort genom att skriva ned tankarna i text. Detta 

skrivs sedan ut och används som reflektionsunderlag av pedagogen tillsammans med barnen. 

Barnen och pedagogen pratar tillsammans kring dokumentationerna. ”Vad var det som hände 

här?”, ”Hur tänkte ni?”, ”Vad såg ni för samarbete?” och ”Vad kunde ni se för lärande” 

Pedagogen beskriver detta arbete som en hjälp i reflektionsarbetet och som ett stöd i att få fatt 

i barnens tankar. 

Pedagog 2 berättar att de varannan fredag har arbetslagsreflektion. Under denna försöker de 

fånga in vad barnen tycker är intressant just för tillfället. De tittar tillsammans på de olika 

dokumentationerna och samtalar kring vad barnen tänkte, hur de samverkade, vad barnen 

tyckte var intressant, vilka hypoteser barnen ställde och vilka läroprocesser som kan hittas. 

Därefter görs en sammanställning av vad pedagogerna kan läsa ut av dokumentationerna. 

Utifrån detta underlag arbetar arbetslaget vidare genom att titta framåt. De försöker utmana 

barnen utifrån deras intressen och kunskap, och nya utmaningar till barnen planeras. 

Hon berättar att pedagogerna ibland känner att de behöver vidga perspektiven hos barnen på 

något sätt och då kan dokumentationerna vara ett verktyg för att se hur de ska kunna utmana 

barnen vidare. Utifrån det planerar pedagogerna på förskolan in nya utmaningar som på något 

sätt hör ihop med sådant de tidigare sett i dokumentationerna. I utmaningarna handlar det 

oftast om ”olika språk” i enlighet med Reggio Emilias sätt att prata om ”hundra språk”. 

Pedagogerna får tänka efter vilket språk som kan vara lämpligt för att barnen ska få upptäcka 

någonting nytt utifrån det de håller på med. Dessa utmaningar planeras på arbetslags-

reflektionerna, men Pedagog 2 poängterar att pedagogerna hela tiden utgår från det som 

faktiskt pågår samt det som barnen pratar om och kommunicerar om. Hon berättar att barnen 

själva kommer på utmaningar till varandra. Ett barn kan exempelvis ha lärt sig att spela Uno 

och vill därför göra en utmaning till sina kompisar, för att det barnet kan och vill lära dem hur 

man spelar Uno.   
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På frågan om hur den pedagogiska dokumentationen bidrar till att synliggöra barns lärande 

uttrycker hon att ämnet är svårt. Hon anser att pedagogen egentligen inte kan säga om barnen 

har lärt sig någonting. Hon menar att hon med hjälp av den pedagogiska dokumentationen kan 

se en process över tid, där det finns möjlighet att gå tillbaka och se hur barnen ”tänkte då och 

hur de tänker nu.” Pedagog 2 tycker att detta blir ett tydligt bevis för pedagogen. Dokumenta-

tionerna kan även användas tillsammans med barnen. Hon berättar att oftast när en pedagog 

”startar upp” en ny utmaning går denne tillbaka till förra dokumentationen för att prata och 

reflektera tillsammans med barnen. 

Kommer ni ihåg? Vad var det ni gjorde där? Hur tänkte ni då ni gjorde det här? Då 

använder vi oss av den här dokumentationen och sen så startar man upp med ’att idag så 

tänkte vi att vi skulle jobba vidare med det här’. (Pedagog 2) 

Vidare menar Pedagog 2 att barnens egna dokumentationer är ett bra verktyg vid reflektion 

kring barnets egna läroprocesser. Barnet blir då ”ägaren” av dokumentationerna. När barnen 

dokumenterar själv, blir det deras egna val och dokumentationen startar i barnet. Hon trycker 

på att barnens egna dokumentationer är bra för reflektion kring lärande. 

 

8.2.3 Vad händer efter dokumentationen? 

 

Pedagogerna har sin egen planering och reflektionstid. Denna individuella tid är ungefär sex 

timmar i veckan och en gemensam planeringstid med arbetslaget två timmar varannan vecka. 

Under dessa stunder jobbar pedagogerna antingen enskilt eller tillsammans med att samman-

ställa dokumentationerna. Tiden är avsatt endast till bearbetning och reflektion kring doku-

mentationer. Hon beskriver att dokumentationerna som arbetslaget sitter tillsammans och 

analyserar på den gemensamma planeringstiden visar vägen för fortsatt lärande samt att de 

hela tiden ser nya saker. Pedagog 2 understryker att reflektionstiden tillsammans är viktig, 

med hjälp av den sker det hela tiden ett lärande och en utveckling hos pedagogerna.  

Hon berättar att den förskola hon arbetar på fostrar pedagogerna, det finns en reflektionskultur 

på förskolan. Reflektionskulturen är enligt henne en avgörande aspekt i arbetet med peda-

gogisk dokumentation. Det är genom den verksamheten synliggörs, poängterar hon. Hon kan 

tänka sig att andra förskolor tänker annorlunda, men att hennes förskola försöker synliggöra 

vad de gör för att kunna förändras. 

Pedagog 2 framhåller att hon försöker att sträva efter att i barnsyn och värdegrund leta 

kompetenser hos barnen och olikheter som kan berika. Hon säger att hon inte letar efter eller 

dokumenterar vad barn inte kan. Istället försöker hon förstå vad barn är och vad de gör. En 

positiv syn och ett positivt letande är viktigt, menar hon. Hon lyfter upp att det är viktigt att 

hon som pedagog funderar kring vilken barnsyn hon har när hon dokumenterar och vad hon 

letar efter. Hon beskriver att när pedagoger börjar arbete med dokumentation blir det oftast ett 

litet uppvaknande för att man synliggör sig själv mycket och att det sket på ett annat sätt. 

Pedagog 2 betonar att det för nya pedagoger är av stor vikt att göra många dokumentationer 

samt spela in sig själv för att synliggöra sig själv och få höra hur man låter samt hur man är.  

De dokumentationer som barnen gör bearbetas ibland av barnet tillsammans med en pedagog. 

Pedagog 2 lyfter fram det som ett viktigt verktyg vid reflektion som handlar om barnens 

läroprocesser. Dokumentationerna kommer från barnet och samtalet kring dokumentationen 

lyfter upp vad barnet tänkte, det bidrar till att barnet ”äger” dokumentationen. 
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Pedagog 2 berättar om hur den pedagogiska dokumentationen har hjälpt henne att bli den hon 

är i dag. Hon upplever att hon är mer medveten om sig själv som pedagog, men även som 

människa. 

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg för oss. Ett arbetsverktyg för att synliggöra 

något, för att kunna få fatt i barns lärande, barns tankar, idéer, hypoteser och så vidare. 

Men också pedagogernas påverkan när man arbetar med barnen. Hur man påverkar 

situationen, vårt förhållningssätt, hur vi samtalar med barnen och hur närvarande kontra 

icke-närvarande vi är med barnen. (Pedagog 2) 

 

8.2.4 Svårigheter som Pedagog 2 ser i arbetet med pedagogisk dokumentation  

 

Vid vår fråga om vilka svårigheter som hon kan se med pedagogisk dokumentation lyfter hon 

två debatter som har pågått och en svårighet som hon själv stött på. Den första debatten 

handlar om att arbetet med pedagogisk dokumentation tar för mycket tid från barnen och att 

det därför är ett onödigt inslag i förskolan. Att det är bättre att pedagogerna är med barnen än 

att de sitter och bearbetar dokumentationer. Den andra debatten som hon lyfter upp berör 

barns integritet. Ska barnen visas upp? Vad är det egentligen som ska visas upp i dokumenta-

tionerna? Hon menar att pedagogen måste vara försiktig och fundera kring vad som ska 

dokumenteras och vad som ska visas upp. Hon poängterar vikten av att förskolan får vård-

nadshavarens godkännande att visa bilder på barnen. 

En tredje aspekt som kan ses som en svårighet menar hon är rättvisan. Med det menar hon hur 

dokumentationerna är fördelade på barnen, vilka är med mycket respektive lite? Pedagog 2 

berättar att de på förskolan under perioder har valt att jobba med en liten grupp barn för att 

pedagogerna ska få en djupare förståelse kring någonting. Hon menar att detta kan skapa en 

ojämn fördelning bland mängden dokumentationer för olika barn. Detta är något som peda-

gogerna på förskolan har tagit ställning för och har ett syfte med eftersom det kan vara bra för 

en själv att få djupdyka i någonting. Sedan framhåller hon att de inte alltid arbetar på detta 

sätt, utan oftast försöker pedagogerna fånga olika barn och olika grupper. Detta för att alla 

barnen på olika sätt under terminen ska ha blivit dokumenterad. 

En annan sak som Pedagog 2 tar upp är att det krävs att förskolans ledningspersoner förstår 

den pedagogiska dokumentationens betydelse och ”trycker på” i verksamheten för att det ska 

fungera. Cheferna måste styra arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 
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8. 3 Resultatanalys 
 

Av vårt resultat har vi kunnat utläsa följande 

fem kategorier som vi valt att använda som 

rubriker i vår resultatanalys: Varför pedagogisk 

dokumentation?, Barns delaktighet i det fort-

satta arbetet, Barns inflytande och demokrati, 

reflektionens betydelse och organisation. I 

dessa kategorier kan vi urskilja aspekter som 

ger svar på vårt syfte det vill säga hur 

pedagogisk dokumentation fungerar som medel 

för att skapa inflytande för barn i förskolan. 

 

8.3.1 Varför pedagogisk dokumentation? 

 

Båda pedagogerna uttrycker liknande mål med sitt arbete med pedagogisk dokumentation. De 

tar upp samma ämnen, men fokus inom den grupp ämnen de lyfter skiftar. Dahlberg et al. 

(2002) understryker att den pedagogiska dokumentationen bör ses som en visualiserings-

process, där det dokumenterade inte ska ses som en verklighet som är sann, utan något som 

pedagogerna valt ut i sitt arbete med dokumentation. 

Pedagog 1 ser att arbetet med pedagogisk dokumentation bidrar till att synliggöra målen som 

finns inom förskolan. Den pedagogiska dokumentationen fungerar även som ett stöd under 

föräldrasamtal och den synliggör arbetet för föräldrar och pedagoger, menar hon. Samtidigt 

framhåller hon även att den pedagogiska dokumentationen hjälper henne att synliggöra barns 

kompetenser, vad barn kan och att det utvecklar henne som pedagog. Det synliggör barns 

lärande för dem själva. Hennes huvudfokus vilar på att den pedagogiska dokumentationen är 

ett stöd i samtalet med föräldrar. Pedagog 2 berör samma ovan nämnda syften, men hennes 

fokus ligger mot att pedagogisk dokumentation är ett obligatoriskt verktyg för en fungerande 

verksamhet och ett instrument för utveckling. Pedagogisk dokumentation stödjer pedagogen 

att bli en mer medveten pedagog och få en bättre verksamhet genom att synliggöra 

pedagogerna och barnen. Lenz Taguchi (1997) tar upp att ett av målen med pedagogisk 

dokumentation är att pedagogen ska synliggöra för sig själv var hon står, hur barnen lär sig 

samt även var verksamheten befinner sig för att kunna förändra och utvecklas. Pedagog 2 

uttrycker att pedagogisk dokumentation har en viktig funktion i att utmana barnen utifrån 

deras värld för att de ska lära och utvecklas. Åberg och Lenz Taguchi (2005) förespråkar den 

pedagogiska dokumentationen därför att den möjliggör för pedagogen att se tillbaka på barnen 

lärandeprocess. Verktyget hjälper pedagogen att lära sig lyssna på barnen och få tag i vad 

barnen egentligen säger, detta för att i dialog efteråt med andra, reflektera över olika doku-

mentationer för att kunna forma verksamheten efter var barnet befinner sig. Pedagog 1 

fokuserar på själva utförandet av dokumentationen samt betydelsen av att delge information 

till föräldrar om vad verksamheten gör samt hur barnens utveckling ser ut. Pedagog 2 betonar 

istället dokumentationens betydelse för den fortsatta verksamheten, där barn och pedagoger är 

i fokus. Barnen på förskola 2 tycks även vara mer delaktiga i reflektionen efter dokument-

ationen samt i planeringen av kommande utmaningar. 

En svårighet som båda pedagogerna lyfter fram är barnens integritet. Pedagog 2 lyfter fram 

rättvisan och risken för orättvisa. Om inte alla barn blir lika mycket dokumenterade kan detta 



 35 

ses som en problematik. Här återger hon att de inte arbetar efter att alla barnen på förskolan 

ska vara dokumenterade lika mycket, utan att pedagogerna försöker fånga olika barn och 

grupper vid olika tillfällen. Hon beskriver ledningens styrning, tidsaspekten, rättvisan bland 

barnen samt den etiska aspekten. Vi ser att Pedagog 2 tar upp mer allmänna frågor och 

debatter som förekommit kring den pedagogiska dokumentationen, medan Pedagog 1 lyfter 

fram de svårigheter som hon själv upplever, närmare sig själv i sitt eget arbete. Pedagog 1 

betonar, utöver den etiska aspekten, resurser, personalens vilja samt kompetens att arbeta med 

pedagogisk dokumentation är, om detta inte finns, de främsta svårigheterna. Pedagogernas 

olika tankar kring svårigheterna med pedagogisk dokumentation kan bero på att de har arbetat 

olika lång tid med pedagogisk dokumentation och att de yttre förutsättningarna skiljer sig åt 

på ett markant sätt. 

 

8.3.2 Barns delaktighet i det fortsatta arbetet 

 

Arbetet med pedagogisk dokumentation på Förskola 1 har lett till att barnen kommer fram och 

vill att pedagogen ska dokumentera något som barnet gjort eller något som händer. Det 

förekommer samtal kring dokumentationerna vid spontana tillfällen i vardagen som kan leda 

till att barnen i dokumentationerna samt ytterligare barn i gruppen vill återskapa det som de 

gjort tidigare. På Förskola 2 finns ytterligare ett steg som stödjer barnens delaktighet. Här får 

barnen själva dokumentera en process, där de får välja ut, fotografera och skriva. Samtal sker 

sedan mellan barn och pedagog. Barnens eget lärande synliggörs för dem själva och 

pedagogerna får en dörr in i hur barnen resonerar och tänker. Eftersom pedagogerna på 

Förskola 2 använder barnens dokumentationer till underlag för planering av verksamheten blir 

detta en faktor som stödjer barnens inflytande i förskolan, i enlighet med Åberg och Lenz 

Taguchi (2005). Detta eftersom arbetet utgår från barnens värld, deras tankar, resonemang och 

erfarenheter. Arbetet går inte till på samma sätt i Förskola 1, där finns en annan variant av 

fortsatt arbete efter dokumentationen. Personalen reflekterar tillsammans över några av 

dokumentationerna under sina arbetslagsträffar. Skolverket (2000) framhåller vikten av att 

förskolan arbetar på ett demokratiskt sätt tillsammans med barnen. I detta arbete är 

pedagogens förhållningssätt en stor del och även att barnen får ta del av beslut i förskolans 

vardag. Detta styrks även av styrdokumentet för förskolan, där Lpfö98 menar att delaktighet 

för barnen där de får delge sina egna tankar och uppfattningar stärker barnen samt det 

demokratiska tänkandet kring barns inflytande i verksamheten. Detta är av betydelse för att 

barnens behov samt intressen är det som verksamhetens arbete bör grundas på. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) lyfter fram att pedagogisk dokumentation är ett sätt för förskolan att 

arbeta med demokrati. Genom att skapa delaktighet för barnen, framhålls ett inkluderande 

förhållningssätt som tar fasta på barnens egna teorier och tankar. 

 

8.3.3 Barns inflytande och demokrati 

 

Arbetet med pedagogisk dokumentation i Förskola 2 bidrar till att verksamheten planeras 

utifrån barnet. Pedagog 2 anser att deras arbete med pedagogisk dokumentation bidrar till att 

synliggöra barnen, vad barn är och hur barn tänker och lär sig. Den pedagogiska dok-

umentationen är ett obligatoriskt inslag och för henne ett verktyg att få fatt i barns tankar, 

intressen, idéer och hypoteser, men även ett verktyg för utveckling av pedagogernas kom-

petens. Hon menar att reflektion kring pedagogisk dokumentation synliggör pedagogens för-

hållningssätt mot barnen - pedagogens barnsyn. Genom att beteenden, värden och handlingar 
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synliggörs och reflekteras över skapas möjlighet till förändring, vilket i sin tur skapar ett sätt 

att synliggöra barnens verkliga intentioner och tankar istället för pedagogens föreställningar 

och tolkningar av dessa. Johansson (2005) liksom Fennefoss och Jansen (2009) poängterar att 

när beteenden, värden och handlingar synliggörs och reflekteras över skapas möjlighet till 

förändring, som i sin tur bidrar till att synliggöra barnens verkliga intentioner och tankar 

istället för pedagogens föreställningar och tolkningar av dessa. 

Barnen får inflytande i utformningen av verksamheten genom den pedagogiska dokumenta-

tionen på de två förskolorna. Båda pedagogerna delger oss att barnen är delaktiga i 

dokumentationsprocessen, dock i olika grader. Barnen på Förskola 1 är delvis delaktiga i dok-

umentationsprocessen, eftersom de kan komma fram till en pedagog och önska att de ska 

dokumentera något speciellt. På Förskola 2 arbetar de på liknande sätt. De vuxna kan, utöver 

de gånger barnen själva vill dokumentera, utmana barnen att dokumentera. Barnen kan 

påverka vad som ska dokumenteras och därigenom kan pedagogerna planera och utforma 

verksamheten utifrån barnens intressen, tankar och intentioner. Både Lenz Taguchi (2000) 

och Wehner-Godée (2000) beskriver hur arbetet med pedagogisk dokumentation kan öppna 

upp för förändringar och utveckling av och i förskolans verksamhet. Detta hänger tätt samman 

med hur väl pedagogen lyckats synliggöra var denne själv och verksamheten står.  

Båda pedagogerna uttrycker att de genom pedagogisk dokumentation har fått en annan närhet 

till barnen. Pedagog 1 menar att arbetet med pedagogisk dokumentation har bidragit till att 

hon ofta befinner sig i närheten av barnen för att kunna fånga det som händer istället för att 

stå och prata med andra vuxna/pedagoger. Liknande uttrycker Pedagog 2 att de genom den 

pedagogiska dokumentationen synliggör vad barnen tycker är intressant och hur det tänker 

och resonerar. Båda ovan nämnda delarna bidrar till att barnen får mer inflytande i 

verksamhetens utformning. Lenz Taguchi (2000) betonar att fokus ska ligga på det lärande 

som sker både för pedagoger och för barn. Syftet med detta, menar hon är att utmana 

pedagogernas sätt att tänka och handla samt att utmana barnens föreställningar och erfaren-

heter. 

 

8.3.4 Reflektionens betydelse 

 

Bearbetningen av barnens dokumentationer är något som skiljer de båda förskolorna åt. På 

Förskola 1 finns ingen planerad reflektion med barnet kring dokumentationer, medan det på 

Förskola 2 sker ett planerat samtal mellan barn och pedagog kring materialet. Enligt Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) skapas demokratiska arbetsätt bland annat när barnen får vara 

delaktiga genom att samtala, föra dialog, argumentatera och reflektera kring sina egna tankar 

och teorier. Dahlberg (2002), Lenz Taguchi (2000) och Wehner-Godée (2000) poängterar alla 

hur viktig reflektionsprocessen är. Det är reflektionen som lyfter upp verksamheten, peda-

gogerna och barnen i ljuset och därmed synliggör vad som sker i verksamheten. Det skapar en 

arena för förändring och utveckling som kan ta avstamp i barnens värld och som kan utmana 

såväl barnen som pedagogerna. 

Reflektionen är något som båda pedagogerna poängterar och lyfter fram som en avgörande 

del för att arbetet med pedagogisk dokumentation ska fungera. Liksom Dahlberg et al. (2002) 

betonar pedagogerna att den pedagogiska dokumentationen ger verksamma pedagoger 

möjlighet att förstå sig själv samt sitt eget handlande bättre. Reflektionen tvingar pedagogen 

att problematisera sitt eget tänkande. Detta poängterar även Wehner-Godée (2000) och Gren 

(2001) då de framhåller att den pedagogiska verksamheten är ett sätt för pedagoger att 
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utvecklas i sitt tankesätt. Genom att pedagogerna på förskolan är förebilder för barnen måste 

de ständigt reflektera över sitt förhållningssätt och våga problematisera sina tankar och sitt 

handlande. Detta är något som även Johansson (2003) lyfter fram. Hon menar att pedagogen 

själv måste synliggöra de förutfattade meningar som pedagogen är bärare av. Hon framhåller 

den fenomenologiska livsvärldsteorin som en väg till att i dialog samtala med andra och 

därigenom skapa sig en uppfattning om andra individers erfarenheter och perspektiv. Pedagog 

2 framhåller reflektionens betydelse för att visa vägen för det fortsatta lärandet och 

utvecklingen hos pedagogerna som arbetar på förskolan. Pedagog 1 menar att dokument-

ationerna som de gör, samt barnens tankar i samtal kring de dokumentationerna, leder 

pedagogerna i rätt riktning. Hon belyser inte i samma utsträckning vikten av att synliggöra det 

egna förhållningssättet och det egna pedagogiska handlandet. Dahlberg et al. (2002) och Lenz 

Taguchi (2000) visar att reflektionen kan ha olika djup. Pedagogen kan göra ytliga 

reflektioner om vad barnen gjort, men bör sträva efter att ta barnens perspektiv, samt 

synliggöra sitt eget förhållningssätt i insamlandet och tolkningen av materialet. Lenz Taguchi 

poängterar att arbetet med pedagogisk dokumentation blir pedagogisk först när reflektion 

kring materialet sker. Bearbetningen och reflektionen kring dokumentationerna har därför stor 

betydelse för vilket inflytande barnen ges i utformningen av verksamheten. För att barnen ska 

få inflytande ska fokus i reflektionen ligga på både barnens och på pedagogens lärande-

process. Genom att pedagogen reflekterar över sitt förhållningssätt skapas, enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) möjligheter för pedagogen att sträva mot att fånga och förstå 

barnets perspektiv. De lyfter upp en aspekt av arbetet att förstå barns perspektiv och menar att 

det är viktigt att förstå skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Barnperspektiv 

handlar om att den vuxne försöker förstå barnets tankar och erfarenheter från sitt perspektiv. 

Att ta barns perspektiv handlar istället om att fånga och förstå barnets perspektiv genom att ta 

del av barnets egna erfarenheter och tankar. 

 

8.3.5 Organisation 

 

På Förskola 1 är det valfritt för pedagogerna om och när de vill dokumentera, det är även val-

fritt hur de ska arbeta vidare med dokumentationerna. Här finns avgörande skillnader mellan 

hur arbetet med pedagogisk dokumentation bidrar till barns inflytande, då det på Förskola 2 är 

en skyldighet att dokumentera och att tid till efterarbete med dokumentationerna finns 

inplanerat i pedagogens arbetstid. På Förskola 1 finns inte någon speciell tid avsatt enbart till 

reflektion och bearbetning av dokumentationer. Dessa utförs på planeringstiden och delar 

plats med pedagogens andra åtaganden. 

Förskola 2´s arbete med auskultationer skapar ytterligare en dimension i arbetet med att 

synliggöra barn och pedagogers tankar, intentioner och handlingar och bidrar därmed till 

förändring och utveckling inom verksamheten. 

Tid till bearbetning av dokumentationerna samt reflektion är något som båda förskolorna tar 

upp som kärnan i arbetet med detta pedagogiska verktyg. Pedagog 1 menar att det handlar om 

att prioritera. Sedan hon börjat arbeta med detta verktyg betonar hon att mycket mer av 

hennes tid spenderas kring barnen. Denna förändring bidrar till att barnen får ett ökat 

demokratiskt inflytande. På förskola 2 har ledningen tagit till sig att det krävs tid för att arbeta 

med pedagogisk dokumentation, därför har varje pedagog mycket tid avsatt till reflektions-

arbete i sitt schema. I vår sammanställning av intervjuerna kan vi se likheter, men också skill-

nader i hur pedagogerna använder och arbetar vidare med dokumentationerna. Pedagog 1 

försöker när tid finns, att reflektera kring vad hon ser i dokumentationerna. Hon upplever att 
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barnen är intresserade av att se sina egna samt andra barns dokumentationer. Pedagog 2 har 

möjlighet att utföra grundligare reflektioner kring dokumentationerna eftersom hennes 

verksamhet bygger på just reflektion av dokumentationer. Dahlberg et al. (2002) förespråkar 

att syftet med pedagogisk dokumentation är att synliggöra barnens lärande för dem själva 

samt för pedagogerna. Pedagogisk dokumentation är alltså enligt dem ett sätt att synliggöra 

det osynliga genom reflektion, vilket i sin tur kan leda till en utveckling av verksamheten. 

Båda pedagogerna nämner att en av svårigheterna med att arbeta med pedagogisk dokument-

ation är att alla pedagoger i arbetslaget inte alltid verkar förstå betydelsen av att arbeta med 

detta. Pedagog 1 menar att det kan vara svårt att få alla i personalen intresserade av att arbeta 

med dokumentation samt att det behövs mer utbildning kring detta för de pedagoger som är 

verksamma. Pedagog 2 understryker att detta istället är något som förskolans ledning ska 

kräva av sin personal, det ska inte finnas några alternativ till att inte göra det. De olika 

pedagogerna belyser alltså samma problem. Pedagog 1 menar att ansvaret ligger hos pedagog-

erna medan Pedagog 2 anser att ansvaret ligger hos ledningen. En orsak till detta kan vara att 

Pedagog 1 arbetar på en kommunal förskola och Pedagog 2 arbetar på en personal- och 

föräldrakooperativ förskola. Pedagog 2 menar att det finns en kritik i samhället om att arbetet 

med pedagogisk dokumentation tar mycket tid från barnen. Hon ser inte att den pedagogiska 

dokumentationen är ett för tidskrävande verktyg för förskolan. Hon menar istället att det 

handlar om att lägga upp verksamheten på ett annat sätt än det traditionella och att både 

ledning och pedagoger måste kunna tänka nytt. 
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9. Diskussion 
 

När vi började resan med denna C-uppsats ville vi granska den problematik som finns i 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Vi har i studien undersökt huruvida demo-

krati kan skapas med hjälp av pedagogiskt dokumentation genom att barn på så sätt får mer 

inflytande i förskolans verksamhet. Under våra VFU-perioder och vikariat i olika förskolor 

har vi uppmärksammat att detta arbete inte alltid fungerar som det är tänkt i teorin. Utifrån 

vårt intresse utarbetade vi därför ett syfte som riktade sig mot om och i så fall hur den 

pedagogiska dokumentationen enligt två pedagoger bidrar till att barn får inflytande över 

förskolans verksamhet. Vårt arbete har i grunden handlat om hur barn genom pedagogisk 

dokumentation får inflytande över verksamheten. Vi synliggör olika delar av en helhet, och 

hur dessa delar på olika sätt faktiskt medverkar eller inte till barnens inflytande på 

verksamheten. Redskapet för detta, som vi har granskat, är pedagogisk dokumentation sett ur 

två olika pedagogers erfarenheter. Pedagogerna har delgett oss sina tankar om hur pedagogisk 

dokumentation fungerar i relation till barnens delaktighet, barnens inflytande, pedagogens 

barnsyn och förhållningssätt, ledning, upplägg och tid samt pedagogens kunskaper och hur 

dessa delar i sin tur spelar in på barns inflytande i verksamheten i förskolan. Vi redovisar inte 

en absolut sanning, utan diskuterar utifrån två pedagogers erfarenheter, om hur pedagogisk 

dokumentation bidrar till barns inflytande i förskolan. 

 

9.1 Metoddiskussion 

 

Vi valde att inte formulera vårt syfte som en ren intervjufråga. Istället försökte vi att bryta ner 

syftet i olika delfrågor. Vår förhoppning var att indirekt kunna få svar på vårt syfte genom 

dessa delfrågor. Vi tror att metoden gett oss ett rättvisare och mer tillförlitligt resultat. Om vi 

ställt syftet som en fråga, rakt ut, hade kanske intervjupersonen delgett oss ett mer teoretisk 

och tillrättalagt svar om hur det borde vara. Istället har vi fått svar om hur de gör, hur de 

tänker och de har gett oss en inblick i sina erfarenheter. Dessa utsagor och erfaranden har vi 

sammanställt och sett som en helhet i relation till hur de olika delarna bidrar till vårt syfte. 

Detta val som vi gjort av tillvägagångssätt påverkar utgången av vårt resultat. Vi hade med 

stor sannolikhet fått ett annorlunda resultat ifall vi ställt en fråga rakt ut, om hur den pedagog-

iska dokumentationen bidrar till att barn får inflytande i utformningen av förskolans 

verksamhet. 

Orsaken till att vårt val av metod föll på den kvalitativa intervjun var att vi ville studera 

pedagogernas erfarenheter och upplevelser. Den kvalitativa intervjun bidrar till att fånga den 

intervjuades erfarenheter och tankar. Intervjun blir ett medel att förmedla den intervjuades 

upplevda värld ur den personens perspektiv (Kvale, 1997). Vi anser att denna metod stödjer 

vårt syfte att studera pedagogisk dokumentation som medel för att skapa inflytande för barn i 

förskolan.  

Något som vi upplevde stärkte intervjusituationerna var att vi gav den intervjuade ett papper 

där intervjufrågorna fanns. Här skapades en ram för samtalet genom att den intervjuade blev 

delaktig och medveten om vilka frågeställningar som var centrala i intervjun. Vi uppfattade 

att detta bidrog till att den intervjuade kunde skapa och formulera tankar tydligare.  

Som hjälp i datainsamlingen använde vi en mobiltelefon för att spela in samtalet. Att valet föll 

på detta verktyg berodde på att det inte fanns några diktafoner tillgängliga vid tiden för 
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intervjun. Vår erfarenhet av att använda mobilen som redskap var enbart positiv. Det kändes 

naturligt att lägga fram mobilen på bordet, det blev en god ljudkvalitet och det gick att lägga 

in ljudfilen på datorn med en möjlighet att spola fram och tillbaka. Att vara två intervjuare 

tyckte vi var en fördel i samtalen då vi kunde komplettera varandra.  

De två intervjuerna vi genomförde skilde sig åt i sin karaktär. Vi upplevde att det i den första 

intervjun blev en blandning av ett vardagssamtal och en intervju. Känslan av en typisk 

intervju försvann och karaktären på samtalet blev mer tre personer som satt och pratade. I 

detta samtal var det svårt att ställa följdfrågor eftersom frågorna gick in i varandra. Under 

samtalet fick vi båda tänka på att inte själv styra informanten genom att ställa ledande frågor 

där vi som intervjuare sökte få fram en viss typ av information. Efter samtalet blev det en 

”efterintervju” där vi senare upplevde att det var svårt att lägga informationen på minnet efter 

att vi slagit av bandspelaren. En annan sak som vi uppmärksammade efter intervjun var att vi 

hade kunnat styra samtalet lite mera.  

Vår andra intervju liknade i högre grad en klassisk intervjusituation där vi ställde intervju-

frågor och fick tydliga svar. Det var lätt för oss att ställa de följdfrågor som uppkom hos oss 

under intervjun. Detta resulterade i att det sammanställda materialet från intervjun på ett 

tydligt sätt svarade upp till det vi ville undersöka.  

De svårigheter som vi stötte på under intervjusamtalen var att ”låta tystnaden tala” och inte 

komma med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Det var svårt att inte övertolka vad 

informanten sa och lägga in värderingar och slutsatser samt att inte bekräfta informantens 

slutsatser med egna ord. Dessa tankar väcktes hos oss under intervjutillfällena. Även om det 

ovan nämnda fungerade bra, kunde vi likafullt under transkriberingen av intervjuerna höra att 

tystnaden hade kunnat få mer utrymme. 

Olsson och Sörensen (2007) påpekar att förhållningssättet hos den som intervjuar i den 

kvalitativa forskningen ska vara objektivt och sträva efter att få en helhetsbild för att förstå 

situationen på bästa sätt. Trost (2005) poängterar att minnet är ett viktigt verktyg vid tolkning 

och analys av intervjuerna. Ljudinspelningar, anteckningar och utskrifter kan ändå inte ersätta 

den information som intervjuaren får genom synliga intryck och det som kan läsas mellan 

raderna. Vid vår bearbetning av intervjuer och i vår tolkning var vi medvetna om att de 

minnen vi hade från intervjun påverkar vårt sätt att tolka resultatet. I enlighet med Trost kan 

minnet vara till gagn för resultatet eftersom det tillför ytterligare information. Däremot måste 

vi i vår bearbetning av materialet vara medvetna om att det är just den intervjuades egna 

erfarenheter som är av vikt i den fenomenologiska ansatsen. 

 

9.1.1 Giltighet och tillförlitlighet 

 

Vi måste ta i beaktande att det kan finnas en skillnad i pedagogernas vana och förmåga att 

sätta ord på och berätta om sitt arbete med pedagogisk dokumentation. Den ena pedagogen 

arbetar endast inom förskolan medan den andre både leder och är pedagog på förskolan. Den 

senare har även erfarenhet av att föreläsa om pedagogisk dokumentation vilket är aspekter 

som kan ha inverkan på vårt resultat. En annan aspekt som framkommit är att en av för-

skolorna drivs av kommunen, medan den andra är ett personal- och föräldrakooperativ. 

I tolkningen och bearbetningen av våra två intervjuer har vi fått se upp med att ställa upp de 

två pedagogernas tankar mot varandra, att den ena är antingen bättre eller sämre. Detta kan ha 

påverkat vår tolkning och vårt resultat. Vi kan inte vara objektiva. Kjær Jensen (1995) menar 
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att när man talar om kvaliteten på datainsamlingen tänker man ofta på hur tillförlitlig 

materialet är och vilken giltighet som finns, men han menar att dessa begrepp används vid 

kvantitativ forskning. När det gäller den kvalitativa forskningen är det forskaren själv som är 

mätinstrument genom att denna tolkar sina intervjuer och genom det presenterar ett resultat. 

Vid vår bearbetning och tolkning av de transkriberade intervjuerna uppmärksammade vi hur 

vårt minne tillsammans med våra tolkningar under själva intervjun påverkade hur vi läste av 

materialet. Minnena och tolkningarna blev glasögon som filtrerade materialet, och lyfte fram 

det som stärkte våra förväntningar. Detta var något vi försökte undvika men det har säkert 

ändå påverkat det resultat vi fått fram. Kvale och Brinkmann (2009) menar att forskaren gör 

antaganden utifrån sitt eget perspektiv och blir medskapare av de resulterade meningarna. 

Mening skapas och uttolkas av forskaren, det är därför möjligt att en annan forskare utifrån 

sin tolkning kommit fram till ett annat resultat än vårt. 

Kjær Jensen (1995) betonar att giltigheten och tillförlitligheten i en forskning beror på hur 

forskare kommer fram till det som syftet med undersökningen var samt hur användbart 

resultatet som kom fram är. Även Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att "kvaliteten hos 

intervjun bedöms efter styrkan och värdet i den kunskap som produceras.” (s.33) Vi vill även 

framhålla att detta är en liten undersökning som vi genomfört. Det resultat som vi fått fram 

gäller två intervjuade pedagogers livsvärld, som den tedde sig vid just den tidpunkt när vi 

genomförde arbetet. Detta är alltså ingen slutsats som gäller generellt. Genom en livsvärlds-

fenomenologisk ansats har vi gläntat på dörren till två olika pedagogers erfarna och upplevda 

livsvärld samt deras tankar och erfarenheter om pedagogisk dokumentation. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
 

Känslan som stannade hos oss efter båda intervjuerna var positiv. Båda pedagogerna uttryckte 

en stark glädje och vilja att arbeta med pedagogisk dokumentation. Båda uttryckte att de 

själva utvecklats både som människa och som pedagog, att barnen synliggjordes och att verk-

samheten utvecklades genom detta arbete. Orsaker till varför två pedagoger resonerar olika 

kring arbetet med pedagogisk dokumentation, kan enligt oss dels bero på hur mycket 

pedagogerna tagit till sig förhållningssättet och även ledningens samt arbetslagets delaktighet 

och intresse. Även hur väl pedagogerna och förskolorna lyckats med att tänka om och tänka 

nytt kan påverka utfallet. Den avgörande faktorn kan även vara tid. Vilken tid finns för 

bearbetning och reflektion kring arbetet? 

Förskola 1 visar att den pedagogiska dokumentationen är ett redskap för att synliggöra 

verksamhetens arbete med läroplanens mål, och verksamhetens arbete för föräldrar och för 

pedagogen själv. Barnen kan vara delaktiga av urvalet till dokumentationerna genom att de 

ber någon pedagog dokumentera ett skeende eller en process. Spontana reflektioner genom-

förs med barnen då tillfälle ges, men detta leder inte automatiskt till en fortsatt utveckling av 

verksamheten. Däremot kan det som synliggörs i dokumentationen inspirera barnen till 

utveckling. Lenz Taguchi (1997) liksom Wehner-Godée (2000) lyfter fram pedagogisk 

dokumentation som ett redskap för att utveckla verksamheten. 

Enligt Förskola 2 bidrar den pedagogiska dokumentationen till att pedagogerna och 

verksamheten utvecklas, men även till att utmana barnen i deras utveckling. Dokumentationen 

synliggör vad barnen tycker är intressant och kan genom pedagogens tankar och handlingar 

bidra till förändring. Barnen är delaktiga genom att de dokumenterar själva samt att de 

utmanar varandra. Barnens medverkan i urvalet av dokumentationer stämmer med Dahlberg 
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et al. (2002) resonemang, att pedagogisk dokumentation kan användas som ett verktyg för att 

skapa en pedagogik i förskolan som grundar sig på barns teorier, fantasier och hypoteser. 

Därigenom får barnet vara medkonstruktör i sitt eget lärande. 

De svårigheter som båda pedagogerna lyfter fram är den etiska aspekten som gäller barns 

integritet. Lindgren och Sparrman (2003) framhåller deltagandet i dokumentationerna som en 

svårighet, vill de barn som blir dokumenterade medverka och har de något val? Pedagog 2 tar 

även upp rättvisan som en aspekt: Blir alla barn dokumenterade lika mycket? Ytterligare en 

svårighet som framkommit i vår intervjustudie är att förskolorna har olika förutsättningar. 

Förskola 1 som är en kommunal förskola, har dokumentationen som ett frivilligt moment i 

verksamheten. Pedagog 1 menar att ansvaret för att dokumentera och reflektera ligger hos 

pedagogen. Svårigheten i och med detta är att alla kollegor inte förstår vikten av att arbeta 

med pedagogisk dokumentation. Många gånger saknas även kunskap kring pedagogisk 

dokumentation och dess tekniska utrustning. I Förskola 2 som är en personal- och 

föräldrakooperativ förskola är pedagogisk dokumentation ett obligatoriskt inslag i verk-

samheten och alla pedagoger är ålagda att dokumentera. Pedagog 2 framhåller att ansvaret 

ligger hos ledningen och att det därför är viktigt att ledningen förstår betydelsen av att arbeta 

med pedagogisk dokumentation. Det ska enligt henne, inte finnas ett val om pedagogen vill 

arbeta med detta verktyg eller inte, utan det ska vara ett krav. Tid, menar Pedagog 2 är något 

som ibland sägs tala emot arbetet med pedagogisk dokumentation, även här poängteras 

ledningens ansvar. 

Båda pedagogerna på förskolorna lyfter fram reflektionens betydelse i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Dock kan vi skönja olika fokus även i reflektionsprocessen hos de två 

pedagogerna. Hos Pedagog 1 ligger fokus på att synliggöra barnet, medan fokus hos Pedagog 

2 både fokuserar på att synliggöra barnet, men även sig själv och det egna förhållningssättet. 

Reflektionens vikt betonas av Lenz Taguchi (2000). Det är reflektionen som möjliggör för 

förändring och utveckling. Detta leder till ett fortsatt pedagogiskt arbete där fokus, både för 

barn och vuxna, ska ligga på lärandets process i syfte att utmana barns föreställningar och 

uttryckssätt samt pedagogernas förhållningssätt och barnsyn. Pedagog 1 anser att dokument-

ationen bidrar till att leda pedagogerna i rätt riktning genom att diskussionen kretsar kring vad 

barnen intresserar sig för, samt vad som kan bli nästkommande steg. Här ser vi exempel på ett 

barnperspektiv snarare än barns perspektiv. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) 

innebär barnperspektiv att den vuxna tolkar barnens intentioner. (Se figur 1, s. 7) Pedagog 2 

framhåller att dokumentationen hjälper pedagogerna att synliggöra hur barn tänker och 

resonerar. Både pedagogerna och barnen är delaktiga och mål i reflektionerna som genomförs 

för att visa vägen till fortsatt lärande. Pedagogerna tar del av barnens tankar och åsikter, 

barnen är delaktiga i vad nästa steg i deras utveckling ska bli. Pedagogerna på Förskola 2 

strävar efter att planera verksamheten utifrån barnen. Här ser vi exempel på vad Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2003) menar är att pedagogen använder sig av ett barns perspektiv. 

Enligt dem innebär ett barns perspektiv att den vuxna låter barnen vara delaktiga genom att 

barnen själva får delge sina egna tankar och åsikter i olika situationer. För att se ur ett barns 

perspektiv krävs att pedagogen synliggör det egna förhållningssättet. Enligt Lenz Taguchi 

(2000) ska fokus i reflektionen ligga på både barnens och på pedagogens lärandeprocess för 

att barnen ska få inflytande i verksamheten. 

Den pedagogiska dokumentationen bidrar till ett förhållningssätt där pedagogerna, fysiskt och 

psykiskt befinner sig nära barnen. Fysiskt i form av att de strävar efter att synliggöra barnen i 

dokumentationerna och därav måste de befinna sig i barnens närhet för ha möjlighet att 

”fånga barnen”. Psykiskt i den bemärkelsen att pedagogen kritiskt granskar sitt förhållnings-

sätt och sin barnsyn. Båda dessa anser vi vara aspekter som bidrar till att barnens intentioner 
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och tankar tas tillvara av pedagogen och verksamheten. I bilden nedan vill vi visa hur 

pedagogens förhållningssätt påverkar i vilken grad barnen ges delaktighet i dokumentations-

processen och att det i sin tur har samband med hur utgångspunkten tas i barns värld och 

därmed hur verksamheten formas efter barnen. 

 

 

 

 

Figur 3. Pedagogens förhållningssätt påverkar i vilken grad och på vilket sätt barnen får inflytande i 

de olika delarna: barns delaktighet i dokumentationsprocessen, utgångspunkt i barnets värld och hur 

verksamheten formas utifrån barnen. Delarna påverkar i sin tur också barnens inflytande i hela 

verksamheten. 

En viktig aspekt av huruvida den pedagogiska dokumentationen skapar inflytande för barn, är 

vilken delaktighet barnen ges under själva dokumentationerna samt hur deras medverkan i 

reflektionsprocessen ser ut. Denna del visar sig vara väsentlig och hör samman med vilken 

barnsyn pedagogen uttrycker. Utgår pedagogen från exemplet i Johansson (2005) att Vuxna 

vet bättre finns ingen strävan att ”släppa in” barnen i dokumentationsprocessen, för då ”vet” 

pedagogen redan vad denne ser i dokumentationen och vad som sedan ska planeras. 

Pedagogen tolkar barnet utifrån pedagogens egen värld. Annat blir om pedagogen ser barnet 

som Barn är medmänniskor (Johansson, 2005). Barnen är då självklara deltagare i dokument-

ationsprocessens alla delar, eftersom barns tankar är viktiga att lyfta fram för att pedagogen 

ska få möjlighet att förstå hur barn tänker. Barnets inflytande fungerar därför i olika be-

märkelser beroende på vilken barnsyn pedagogen uttrycker. Pedagogens barnssyn påverkar 

barnens delaktighet i dokumentationsprocessen som i sin tur också skapar olika grad av 

inflytande.  
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Figur 4. Figuren beskriver faktorer som påverkar barnens inflytande. 

Bilden ovan sammanfattar det vi kommit fram till i vårt resultat. Organisationen påverkar i 

vilken utsträckning pedagogerna har möjlighet att synliggöra och arbeta med sitt eget 

förhållningsätt och barnsyn och detta påverkar i sin tur barnens inflytande. Vår slutsats är 

därför att i de båda förskolorna får barnen inflytande genom den pedagogiska dokument-

ationen men på olika sätt. I Förskola 1 använder sig pedagogen av ett barnperspektiv. Hon 

tolkar barnens intentioner utifrån hennes egna erfarenheter och tankar. Vi kan däremot se att 

Pedagog 2 använder sig av ett barns perspektiv i arbetet med den fortsatta utvecklingen, i och 

med att barnen är direkt med och påverkar. Vi kan i vårt resultat se att vårt syfte, som var att 

studera pedagogisk dokumentation som medel för att skapa inflytande för barn i förskolan, 

har synliggjorts. Vi har sett att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som kan hjälpa 

pedagogerna i sitt arbete med demokrati. Pedagogens förhållningsätt och barnsyn, barnens 

delaktighet i dokumentationsprocessen och organisationens styrning, är olika aspekter inom 

arbetet med pedagogisk dokumentation som medverkar till hur barnens inflytande formas. 

Även hur pedagogerna arbetar vidare efter dokumentationen ser ut att vara avgörande för i 

vilken utsträckning barn får inflytande i verksamheten. 

I arbetet med denna C-uppsats har vi synliggjort hur pedagogisk dokumentation kan vara ett 

stöd i demokratiarbetet. Detta är något som vi tar med oss i hur vi väljer att se på barn. Det 

har betydelse för hur vi bemöter barnen och vilket inflytande barn får. Pedagogisk dokument-

ation är ett viktigt verktyg att synliggöra de värderingar och handlingar som styr och påverkar 

oss pedagoger, verksamheten och främst barnen. Detta kan vi se i vår slutsats: på de båda 

förskolorna bidrar den pedagogiska dokumentationen till att barnen får ökat inflytande, men 

faktorer som organisation, tid, engagemang, material och kunskap är aspekter som påverkar i 

vilken utsträckning barnen får inflytande. Dessa tankar är något som vi bär med oss i vår 

kommande lärarprofession. 
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10. Förslag till fortsatt forskning 
 
Under tiden som vi arbetat med denna uppsats har vi stött på många intressanta ämnen som vi 

tycker att någon borde forska vidare kring. 

Ett av dessa är att undersöka vad som skiljer en privat förskola från en kommunal, i arbetet 

med pedagogisk dokumentation, med fokus på hur själva verksamheten är organiserad med 

personal, tidsfördelning och barntäthet. Vad betyder detta för verksamheten och arbetet med 

pedagogisk dokumentation? Vilka förutsättningar har privata förskolor, vilka förutsättningar 

har kommunala förskolan? Har de samma förutsättningar och resurser? Vad är det som skiljer 

dem åt? Fungerar verksamheterna på samma sätt? 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning som skulle vara tänkvärt att undersöka är den 

pedagogiska dokumentationens praxis utifrån ett genusperspektiv: Blir alla barn lika mycket 

dokumenterade? Vad är det som fångas? Vad ser pedagogerna i dokumentationerna? och 

Utifrån vilka barns intressen utformas verksamheten? 
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Bilaga   Intervjufrågor 
 

Syfte  

Syftet är att studera pedagogisk dokumentation som medel för att skapa inflytande för barn i 

förskolan. 

Frågeställningar 

 

 Hur använder pedagogen pedagogisk dokumentation för att ta tillvara 

barnens intresse, tankar och intentioner i utformningen av den 

pedagogiska verksamheten? 

 

 Hur går pedagogerna vidare med arbetet efter dokumentationen? 

 

 Vilka svårigheter finns i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

 

Intervjufrågor 

Hur jobbar ni med pedagogisk dokumentation? 

Vilket mål strävar arbetet med pedagogisk dokumentation mot för er? 

 Varför har ni valt att arbeta med pedagogisk dokumentation? 

 Hur upplever du att det är att arbeta med pedagogisk dokumentation? 

 På vilket sätt bidrar den pedagogiska dokumentationen till att synliggöra 

barnens lärande för dem själva? 

 

Hur väljer ni ut vad som ska dokumenteras? 

På vilket sätt är barnen delaktiga i dokumentationsprocessen? 

 

Hur går reflektionsarbetet till? 

När, var och hur sker reflektionsarbetet? (Tid?) 

Vilka är delaktiga? 

På vilket sätt bidrar den pedagogiska dokumentationen till verksamhetens 

fortsatta arbete? 

  

Vilka svårigheter ser du att det finns i arbetet med pedagogisk dokumentation? 


