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Förord 
 

Att genomföra denna studie har för oss inneburit en lärorik och värdefull process. Det känns för 

oss viktigt att göra barns röster hörda och bli medvetna om deras tankar, vilket varit vår ambition 

med vår studie. Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Ingmarie Munkhammar och 

Susanne Westman. Vi känner oss priviligerade som fått ta del av er breda kunskap och 

kompetens inom vårt valda område. Utan er tror vi inte att studien hade sett ut så som den gör 

idag. Utan er hade vi heller inte kommit till de insikter som vi i denna process nått. Vi vill också 

rikta ett stort tack till förskolan och förskoleklassen som frikostigt hjälpt oss i vår studie. Ett lika 

stort tack till de barn som har hjälpt oss med vår skoluppgift. Att vi fått ta del av era tankar har 

lett till ett lärande för oss som vi är tacksamma för. Slutligen vill vi tacka nära och kära som på 

olika sätt funnits som stöd i vår process.    

 

Haparanda den 19 mars 2009 

 

Sofia Kantojärvi och Linn Pohjanen         



 

 

 

Abstrakt 
 

Syftet för vår studie var att förstå barns upplevelser av fotografisk bild som 

dokumentationsmetod i förskola och förskoleklass. För att få tillgång till barns tankar och 

upplevelser valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. Elva barn medverkade i studien varav 

fem barn gick i förskola och sex barn i förskoleklass. Resultatet visar att det fanns olika 

upplevelser och känslor hos barnen i samband med dokumentation. Barnen upplevde sig bli 

fotograferade då de skapade, byggde eller konstruerade något, men också då de klädde ut sig, 

dansade eller när det kom gäster. I resultatet framkommer att barnen inte upplevde att bilderna 

användes till något speciellt. Resultatet visar även att flertalet barn upplevde sig bli fotograferade 

då de ”gjort något fint eller speciellt”. 
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Inledning  
 

Under vår lärarutbildning har vi fått syn på dokumentation som verktyg i förskola och 

förskoleklass. Vi har stött på olika former av dokumentation som verktyg för reflektion och 

lärande. Utbildningsdepartementet (1998) lyfter pedagogisk dokumentation som ett verktyg för 

reflektion och lärande som kan bidra till en utveckling av det pedagogiska arbetet. Det talas allt 

mer om dokumentation i förskola och enligt Skolverket (2008) prioriterar 56 procent av Sveriges 

kommuner fortbildning inom pedagogisk dokumentation. Vi frågar oss vad resultatet av 

dokumentationsarbetet kan vara? Vi är nyfikna på hur barn upplever dokumentationsarbetet och 

har därför valt att studera barns perspektiv av dokumentation. Vi har fokuserat på fotografisk bild 

som metod för dokumentation eftersom vi upplevt det som mest förkommande i verksamheter vi 

varit i kontakt med. Wehner-Godée (2007) menar att digitalkameran är vanligt förekommande 

som dokumentationsverktyg.  

 

Vi vill med hjälp av denna studie lära oss att använda dokumentation som ett pedagogiskt verktyg 

i vår yrkesroll som kan bli meningsfullt för barns lärande. Det känns därför viktigt för oss att ta 

reda på hur barn som vistas i verksamheter där man använder fotografisk bild som 

dokumentationsmetod upplever detta. 

 
Att barn tänker och uppfattar världen annorlunda än vuxna vet alla, men vad barns sätt att 

tänka har för konsekvenser i det dagliga arbetet är kanske inte lika vanligt att man reflekterar 

över. Vi vill påstå, att har man en gång upptäckt hur världen ter sig ur barns perspektiv, är 

det svårt att låta bli att fascineras av det och söka vidare i detta delvis outforskade landskap.  

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 9)  

Syfte 
 

Syftet för vår studie är att förstå barns upplevelser av fotografisk bild som dokumentationsmetod 

i förskola och förskoleklass. 

 

Vi har för avsikt att utgå i från följande frågeställningar i vår studie: 

 

 Hur upplever barn dokumentation i form av fotografisk bild? 

 Hur upplever barn syftet med dokumentation i form av fotografisk bild 

Bakgrund 
 

Dokumentation i styrdokumenten  

 

Vi inleder med vad läroplan för förskolan (Lpfö 98) och andra texter som Skolverket (2006a, 

2006b, 2006c, 2008) och Utbildningsdepartementet (1998, 2004) framhåller om dokumentation. 

Vi kommer att lyfta dokumentation och pedagogisk dokumentation som två lika men samtidigt 

olika begrepp vilka är kopplade till varandra. Anledningen är att dokumentation syftar till att 

användas som ett pedagogiskt verktyg enligt Utbildningsdepartementet (1998) och flertalet av de 

författare vi använder oss av. Vid en del tillfällen kommer vi att referera till första upplagan av 
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läroplan för förskolan som utgivits av Utbildningsdepartementet (1998). Där finns regeringens 

förord till Lpfö 98 med. I dessa förord framhålls pedagogisk dokumentation som ett verktyg som 

kan användas för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla verksamheten i förhållande till 

de uppställda målen som finns i Lpfö 98. I förorden finns följande att läsa:       

 
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 och bedömningen av 

verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4) 

 

Utbildningsdepartementet (2004) menar: 

  
Det är angeläget att utveckla och använda verktyg och metoder för dokumentation och 

utvärdering som är relaterade till läroplanens mål och intentioner. Idag finns metoder av 

varierande kvalitet men få som fångar verksamhetens komplexitet och pedagogiska processer. 

Det finns både metoder som kan användas för extern utvärdering av och som självärdering i 

förskolan och/eller som en bas i utvärderingar tillsammans med andra sätt att skaffa 

information.  

(Utbildningsdepartementet, 2004, s. 41) 

 

Vidare skriver Utbildningsdepartementet (2004) att pedagogisk dokumentation är ett kollektivt 

arbetsverktyg som kan fungera som ett verktyg för att synliggöra och granska den egna praktiken, 

vilket bygger på ett gemensamt reflektionsarbete i arbetslaget. Genom pedagogisk dokumentation 

kan både verksamheten och pedagogens förhållningssätt synliggöras, som i sin tur påverkar och 

möjliggör barns reflektion om sitt eget lärande. Utbildningsdepartementet (2004) menar att det 

råder en samsyn inom forskningen om att en viktig kvalitetsfaktor i förskolans pedagogiska 

arbete är personalens förhållningssätt och den pedagogiska medvetenhet som kommer till uttryck 

i sättet att tänka och förhålla sig till barn, andra vuxna i förskolan och föräldrar. Skolverket 

(2006a) menar att barn söker och erövrar kunskap genom att iaktta, samtala och reflektera. Lenz 

Taguchi (2000) anser att pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg för att ge barnen 

möjlighet att samtala och reflektera över sitt eget och andras lärande. Enligt 

Utbildningsdepartementet (2004) är dokumentation ett sätt att öka medvetenheten om det egna 

arbetet. Dokumentationen kan vara ett verktyg som kan synliggöra situationer där barn lär, 

utvecklas och mår bra. Utbildningsdepartementet (2004) menar att det är viktigt att doku-

mentations- och reflektionsarbetet ses som en del i det dagliga arbetet tillsammans med barnen 

och inte något som ligger vid sidan av. 

 

Förskoleklassen går under Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Enligt Skolverket (2006c) finns i förskoleklassen flera goda anledningar till ett 

dokumenterande arbetssätt. Skolverket (2006c) framhåller att arbete med dokumentation kan ge 

obegränsade möjligheter att studera, påverka och utveckla förskoleklassens verksamhet. 
Dokumentation ger pedagogerna en chans att se det individuella barnet, gruppen, varandra och 

sig själva ur nya perspektiv och i en ny och ofta klarare bild, enligt Skolverket (2006c). ”Att sätta 

verksamheten under lupp, att vrida och vända, titta uppifrån och nerifrån betyder att tydliggöra de 

förutsättningar och föreställningar som styr vardagsarbetet.” (Skolverket, 2006c, s. 29) 
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Observation och dokumentation då och nu 

 

Det känns relevant för vår studie att lyfta observation och dokumentation ur ett historiskt 

perspektiv och försöka tolka och förstå bakgrunden till det synsätt på barn och lärande som råder 

idag i svensk förskola. Enligt Skolverket (2006) startar logiskt dokumentation med observation. 

För den som vill dokumentera krävs ett mentalt registrerande av det som pågår i klassen. Att inte 

bara delta i verksamheten utan samtidigt se, lyssna och aktivt notera vad som pågår. 

 

Lenz Taguchi (2003) menar att det redan under första delen av 1900-talet introducerades 

dokumentationstekniker av Elsa Köhler i förskolan. Vidare skriver Lenz Taguchi (2003) att 

observationsteknik är en vetenskaplig teknik, till exempel för utvecklingspsykologin, som förut 

var ett vanligt synsätt i förskola. Enligt vetenskapliga ramar ska den observerande pedagogen 

förhålla sig objektivt till det hon undersöker, påtalar Lenz Taguchi (2003). I förskolesammanhang 

innebar detta att pedagogen satt bakom observationsskärmar där pedagogerna var osynliga för 

barnen. Orsaken var för att pedagogen inte med sin närvaro skulle kunna påverka barnen medan 

de studerades. Lenz Taguchi (2003) påstår att fastän observationsskärmarna försvunnit, och de 

flesta forskare idag har insett att forskning i någon mån är subjektiv, så har inte föreställning om 

en objektivt och passivt observerande pedagog helt försvunnit. Författaren anser det intressant att 

notera vilken framfart arbetet med observation och olika dokumentationsformer fick under slutet 

av 1900-talet. Det Lenz Taguchi (2000) finner intressant är observations- och 

dokumentationsformer i relation till förskolans historia där barnobservationer varit ett mycket 

utbrett arbetssätt, ända tills de under 1970-talet dömdes ut i olika sammanhang. Lenz Taguchi 

(2000) påstår att det idag observeras och dokumenteras mer än någonsin inom svensk förskola.  

 
Flera av eleverna vid Fröbelinstitutet, exempelvis Brita Schlyter och Britta Schill, vittnar om 

att det var det Köhlerska observationsarbetet och det möte mellan teori och praktik som 

uppstod i diskussionerna kring observationerna, som gjorde ett bestående intryck på dem 

under deras utbildningstid. När Köhler förordade att pedagogerna själva, snarare än 

psykologerna, skulle utföra barnobservationer i sin praktik, kan detta i ett feministiskt 

perspektiv förstås i mycket starkt emanciperande termer. Köhler hade stora förväntningar på 

pedagogernas möjligheter och förmåga att utöka det egna vetandet genom att observera 

barnen.  

(Lenz Taguchi, 2000, s. 76) 

 

Lenz Taguchi (2003) framhåller att det i liten utsträckning utförts vetenskaplig kritisk granskning 

kring observation och dokumentation. Författaren ifrågasätter om det är så att vetenskapen kan 

vara en norm, varför ska normen då studeras?  

 

Nedanstående beskriver Statens offentliga utredningar (SOU 1997:157a) dokumentation som 

redskap för lokal utveckling:  
 

I en utredning på uppdrag av Socialdepartementet i början av 90- talet systematiserades 

grundläggande frågor kring utvärdering av barnomsorg. Arbetet syftade bl.a. till att belysa på 

vilket sätt utvärdering kan fungera som styrinstrument i en decentraliserad och målstyrd 

verksamhet. En viktig slutsats var att utvärdering i detta sammanhang inte enbart eller i första 

hand bör användas som ett kontrollinstrument. Rätt använda kan utvärderingar också ge 

personalen ökad kunskap och kompetens samt ge föräldrar ökad insyn i verksamheten. Som 
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ett viktigt inslag i utvärderingar, särskilt på lokal nivå, skisserades en idé om kontinuerlig 

dokumentation av den pedagogiska verksamheten som grund inte bara för utvärdering, utan 

också som ett redskap för lokal utveckling. 

(SOU 1997:157a s.99) 

 

Nordin-Hultman (2005) beskriver att det förr var barnen som blev föremål för observationer och 

utvecklingsplaner och åtgärdsprogrammen riktades mot barnen. Det var barnen som skulle 

förändras och anpassas – inte pedagogikens upplägg eller pedagogens förhållningssätt. Det 

framgår också att ovanstående fokus medförde att pedagogen och pedagogikens upplägg förblev 

osynlig. Detta har, enligt Nordin-Hultman (2005), formulerats i ett antal studier. Observationer 

sett ur ett historiskt perspektiv framkommer att dessa användes för att bedöma barns utveckling i 

förhållande till någon slags ”normal” modell enligt utvecklingspsykologiska teorier. I Statens 

offentliga utredningar (SOU 1997:157a) kan vi urskilja att utvärdering förr inom förskolan har 

kopplats till och använts i samband med observationer av barns samspel med varandra och sin 

omgivning. Där har fokus varit att studera och klassificera barnens psykologiska utveckling.  

 

Nordin-Hultman (2005) belyser att det inte finns någon modell eller manual för hur till exempel 

en sexåring ska vara. Sexåringen konstrueras, enligt författaren, socialt med hjälp av de begrepp 

och kategorier vi har för att tänka och tala om sexåringar.  

 
De perspektiv på lärande, utveckling och identitetskapande som dominerar inom förskolan 

och skolan är, som tidigare visats, olika barn- och utvecklingspsykologiska synsätt. Under 

senare decennier har emellertid de psykologiska modellerna för utveckling och socialisation 

utmanats på olika sätt. En starkare betoning på mer sociologiska och kulturella aspekter av 

barndom och barns lärande har framhållits.    

(Nordin-Hultman, 2005, s. 29-30) 
 

Enligt Wehner-Godée (2007) har barnobservationerna i förskolan en lång tradition bakåt i tiden. 

De grundade sig i utvecklingspsykologiska teorier. Bedömningar utgick ifrån barns motoriska, 

språkliga, emotionella och sociala utveckling. Enligt Pramling Samuelsson & Mårdsjö (2006) 

utgick tankarna under 1950-talet kring observation från amerikanska barnpsykologen och 

barnläkaren Arnold Gesells utvecklingspsykologiska teorier. För att kunna bedöma om ett barn 

utvecklades normalt i förskolan konstruerade Gesell utvecklingsskalor som ett sorts test. Arnold 

Gesell och Frances Ilg använde observationer som grund för att utveckla deras teorier. De 

observerade för att kunna beskriva de karakteristiska dragen för barnens åldergrupper (Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö 2006). Förskolan i Sverige har även influerats av Carin Ulins forskning. 

Ulin forskade kring barns utveckling av fin- och grovmotorik, språklig och social utveckling 

under 1950-talet och framåt. Pedagogerna i förskolan observerade oftast bara om de misstänkte 

något fel på barnet eller då barnen övergick till skolan. Wehner-Godée (2007) menar att dessa 

observationer och skolmognadsprov ofta var avgörande för barnen om de ansågs mogna för att 

börja skolan. Observationer och tolkningar ansågs vara objektiva. 

 

Wehner-Godée (2007) framhåller att yrkesverksamma inom barnomsorgen under 1970-talet 

vände sig emot synen på barnen som objekt. De inspirerades enligt författaren av Göran von 

Eulers tankar som skrevs fram under arbetet med 1968 års barnstugeutredning. Wehner-Godée 

(2007) påpekar att observationerna som utfördes i förskolan inte skulle, som tidigare, vara 

grunden för bedömning av enskilda barn. Wehner-Godée (2007) menar att fokus skulle ligga på 

förändringar i den pedagogiska verksamheten. När Läroplan för förskolan arbetades fram 
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övergick huvudansvaret för förskolan och förskoleklass från Socialstyrelsen till Skolverket. Detta 

har enligt Wehner-Godée (2007) medfört att förskola och skola oftast idag har gemensam 

huvudman, vilket i sin tur har betydelse för vilken syn och vilka tankar som ligger till grund för 

bedömningarna. Vidare anser Wehner-Godée (2007) att ovanstående kan bidra till att 

bedömningarna allt mer i dagens förskola riktas mot olika traditionella kunskapsfärdigheter som 

räkning, läsning och skrivningar. Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) menar att vi inte får 

glömma att förskola och skola har olika traditioner. Bedömningen i skolan ska ha fokus på 

elevernas lärande vilket innebär att skolan ses som kultur- och kunskapsåterskapande. Dahlberg 

och Lenz Taguchi (1994) lyfter att förskola till skillnad från skola grundar sig i 

utvecklingspsykologisk teoribildning och ser barnet som natur och som kunskapsskapare. 

Bedömningar och tolkningar av de dokumentationer som görs i förskola styrs, enligt Wehner-

Godée (2007), av valet av teoretiska perspektiv som pedagoger gör. Traditioner, barn-, lärande- 

och kunskapssyn har också avgörande roll för de tolkningar och bedömningar som görs av 

dokumentationer i förskola.  

 

Texten ovan beskriver observation och dokumentation ur ett historiskt perspektiv. Vi anar att det 

för läsaren kan uppfattas som två begrepp med liknande innebörd. Vi vill därför lyfta en 

betydande skillnad utifrån vad Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar. Författarna lyfter 

skillnaden mellan observation och dokumentation då författarna menar att pedagogisk 

dokumentation och barnobservation skiljer sig åt i ett viktigt avseende. Barnobservation utgår, 

enligt Dahlberg, Moss och Pence (2002), från ett modernistiskt perspektiv och menar att det finns 

en objektiv, yttre sanning som kan påpekas och beskrivas på ett precist sätt. Pedagogisk 

dokumentation som däremot utgår från ett postmodernt perspektiv, har inte för avsikt att det som 

dokumenteras är en direkt beskrivning av det barnen säger och gör. Det är därmed inte någon 

sann redogörelse för vad som hänt.  

 

Det framgår säkert att vi oundvikligen kommer fram till utvärderings- och kvalitetsfrågor i 

förskola när vi studerar observation och dokumentation i förskola ur historiskt perspektiv. 

Utvärderings- och kvalitetsfrågor är inte vårt största fokus i vår studie, men eftersom vi i förskola 

vill uppnå kvalitet genom att observera och dokumentera finner vi det relevant att beröra 

området. Enligt ett internationellt samarbete under ledning av Moss har pedagogisk 

dokumentation betydelse idag för förskola: 
 

På senare år har ett internationellt samarbete kring nya sätt att arbeta med utvärderings- och 

kvalitetsfrågor inom förskoleområdet ägt rum under ledning av Peter Moss, ordförande i EU-

kommissionens nätverk för barnomsorg. I detta sammanhang har från den ovan nämnda 

utredningen bl.a. en associativ modell för styrning och utvärdering skisserats, där gemensam 

reflektion och dialog kring pedagogisk dokumentation ses som ett av de mest centrala 

inslagen.  

(SOU 1997:157a s. 99-100) 
 

 

I statens offentliga utredningar (SOU 1997:157) finns att läsa att grundläggande för ovanstående 

modell är att förskola och skola ses som bärare av grundläggande sociala och kulturella värden. 

Frågor om kvalitet och utvärdering är en angelägenhet för politiker, ledning, personal och 

föräldrar och även för allmänhet. För att förskola och skola skall kunna utvecklas 

kvalitetsmässigt och stärka sin status, måste den pedagogiska praktiken bli synlig och ett 

reflekterande förhållningssätt bli en del i den dagliga verksamheten. Liknande tankar om hur 
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kvalitet kan utvärderas och utvecklas har på senare tid lyfts fram av andra forskare. Enligt statens 

offentliga utredningar (SOU 1997:157) har det idag blivit allt vanligare att utvärderingar i förskola 

och skola innefattar hur lärare tänker och agerar i sitt arbete, istället för att barnens utveckling ska 

ligga i fokus. 

 

Verktyg för dokumentation 

 

Digitalkameran har enligt Wehner-Godée (2007) kommit att bli ett vanligt förekommande 

verktyg i förskolan för att dokumentera. Pedagoger och barn kan enligt författaren få ett 

bildmaterial som komplement i de pedagogiska dokumentationerna. De kan som Wehner-Godée 

(2007) beskriver bilderna användas som underlag för diskussioner och bedömning redan samma 

dag. Vidare menar Wehner-Godée (2007) att verktyg som underlättar dokumentationsarbetet är 

kameran som förbättrar seendet och bandspelaren som vi kan ha till hjälp för att fånga det som 

sagts. Filmkameran kan, enligt Wehner-Godée (2007), fånga rörliga händelseförlopp, vilken 

också är ett lämpligt verktyg för dokumentation. Författaren menar även att vi genom att se, 

lyssna, anteckna och känna oss in i situationer kan komma långt i arbetet med dokumentation. 

Slutligen menar författaren att underlag för bedömningar av vad som behöver fokuseras, 

utforskas vidare och/eller förändras blir de tolkningarna pedagogerna gör av dokumentationerna. 

 

Vad är pedagogisk dokumentation? 

 

Vi kommer i följande avsnitt att skriva om pedagogisk dokumentation. En av anledningarna är 

för att bl a Skolverket (2008) beskriver pedagogisk dokumentation som ett begrepp där 

dokumentation syftar till att bli ett pedagogiskt verktyg.  

 

Även om begreppet pedagogisk dokumentation inte för oss känns om ett entydigt begrepp gör vi 

ett försök att med hjälp av Lenz Taguchi (2000) bena i vad begreppet innebär. Lenz Taguchi 

(2000) påpekar att det idag finns en rad texter som på olika sätt försöker beskriva vad ett 

pedagogiskt dokumentationsarbete kan innebära. Vidare menar Lenz Taguchi (2000) att 

utgångspunkten för dessa texter nästan varit uteslutande inspiration från staden Reggio Emilias 

förskolepraktik.  

 

Vi har behandlat litteratur för att försöka förstå hur vi kan formulera pedagogisk dokumentation 

som begrepp. Lenz Taguchi (2003) framhåller om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg, 

som använts i den norditalienska staden Reggio Emilias kommunala barnomsorg under de 

senaste 30 åren. Där har pedagogisk dokumentation lyckats fungera både som ett underlag för 

fortbildning, arbetsutveckling, föräldrasamarbete och utvärdering. Lenz Taguchi (2003) menar 

vidare att dokumentationens viktigaste uppgift är att synliggöra barnen som rika, kompetenta och 

aktivt kunskapsskapande subjekt, samt att utgöra utgångspunkten för barnens fortsatta 

utforskande och kunskapsskapande. Barnens kunskapsskapande läroprocesser har stått i första 

rummet, men i intim interaktion med pedagogens och övriga vuxnas läroprocesser. På det här 

sätter blir arbetet med pedagogisk dokumentation en viktig bas för både utvärdering, fortbildning 

och forskning av och om verksamheten. I en undersökning utförd av Skolverket (2008) 

framkommer att pedagogisk dokumentation är ett område som mer än hälften av kommunerna 

(56 procent) valt att prioritera i sitt arbete med kompetensutveckling.  
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Skolverket (2008) framhåller dokumentation som utgångspunkt för gemensam reflektion. Det är 

vid gemensam reflektion dokumentationen blir pedagogisk. Pedagogisk dokumentation är ett 

verktyg som används för att synliggöra verksamheten, utvärdera olika sammanhang och miljöns 

betydelse för barns lärande, lek och samarbete. Skolverket (2008) menar vidare att pedagogisk 

dokumentation kan ses som ett kollektivt instrument för utvärdering. Pedagogisk dokumentation 

ska därför skilja sig från individuella utvecklingsplaner och andra typer av dokumentation som 

riktar in sig på individens enskilda utveckling (Skolverket 2008). Sparrman och Lindgren (2003) 

beskriver dokumentation som en arbetsmetod som spridit sig i dagens förskoleverksamhet. 

Arbetsmetoden innebär enligt författarna att vardagen dokumenteras för att ge såväl barn som 

pedagoger möjligheter att reflektera över hur de agerar och reagerar i olika situationer. 

Pedagogisk dokumentation lyfts som ett arbetsverktyg av Lenz Taguchi (2003) som kan hjälpa 

oss att få syn på individuella och gemensamma uttryck för barnen. Lenz Taguchi (2003) menar 

också att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och kommunikation. Dokumentation 

kan bli ett verktyg för kommunikation genom att barnen kan förmedla sina tankar på olika sätt 

genom olika uttrycksformer. Pedagogen kan på så sätt kommunicera tillbaka till barnen. Ett annat 

perspektiv på dokumentation som verktyg för kommunikation kan vara att pedagogen genom 

dokumentation kan kommunicera till andra pedagoger och utomstående. Enligt Lenz Taguchi 

(2003) stimuleras barns nyfikenhet genom arbete med pedagogisk dokumentation. Pedagogen 

kan med hjälp av dokumentationen låta barnen reflektera över sina egna och andras upplevelser, 

erfarenheter, känslor och reflektioner - för att tolka dem på ett nytt sätt.   

 

Dokumentation ska, som Lenz Taguchi (2003) och Skolverket (2008) beskriver den, vara ett 

underlag för pedagogers reflektioner, för att pedagoger ska kunna reflektera kring det som skett, 

för att kunna ta nästa steg i det pedagogiska arbetet. Dock påpekar Skolverket (2006b) det vanligt 

att enskilda barns utveckling på olika sätt kartläggs, dokumenteras och observeras. Lenz Taguchi 

(2003) belyser diskussion och reflektion kring dokumentationen som nödvändig, annars sker 

ingen utveckling och förändring - varken av det egna arbetet eller av barnens arbete. Enligt Lenz 

Taguchi (2003) räcker det inte med att planera ett arbete, dokumentera det, och sätta upp 

dokumentationen utan någon bearbetning eller reflektion kring den. Frågor kring dokumentation 

kan enligt författaren vara avgörande för hur och om arbetet går vidare. Även om Skolverket 

(2008) framhåller dokumentation som ett underlag för pedagogers reflektioner har enligt Vallberg 

Roth och Månsson (2008) individuella utvecklingsplaner, vilka också kan ses som en typ av 

dokumentation, ökat markant inom svensk förskola.  

 

Det finns enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001) många olika sätt för pedagogen att 

dokumentera vad som händer i verksamheten i relation till barnen och deras arbete. Enligt 

Dahlberg, Moss och Pence (2001) kan både barn och pedagoger under arbetens gång såväl som 

efter arbeten analysera hur barnens läroprocesser utvecklas. De tre författarna beskriver också att 

pedagogen både kan utveckla sin kunskap om och förståelse av barnens lärande och 

kunskapsskapande. Dahlberg, Moss och Pence (2001) framhåller även att pedagogen samtidigt 

kan öka sin förståelse av sitt eget förhållningssätt och dess konsekvenser. Sparrman och Lindgren 

(2003) lyfter dokumentation ur en annan synvinkel:  

 
Ett av motiven till att arbeta med dokumentation i förskolan är att det ska gagna både barns 

och pedagogers situation. Det finns emellertid anledning att reflektera kring vilka positioner 

barn tilldelas. Eftersom dokumentation handlar om att göra tankar, handlingar och utsagor 
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synliga, blir därmed att betrakta respektive bli betraktad frågor om maktpositioner (Mirzoeff 

1998).  

(Sparrman & Lindgren, 2003, s. 59) 

 

Skolverket (2006c) menar att arbeta med dokumentation på reflekterande sätt kräver både tid och 

utrymme. Det gäller att organisera arbetet i verksamheten så att det ger utrymme för arbete med 

dokumentation, att skapa stunder för individuell reflektion och att avsätta tid för gemensamma 

samtal. Många pedagoger bekräftar enligt Skolverket (2006c) att det finns småstunder under 

dagen som kan tillvaratas. ”Att ställa krav på skolans ledning liksom på kommunens är viktigt. 

Intentionerna med läroplanen går inte att uppfylla utan avsatt tid för reflektion!” (Skolverket, 

2006c, s. 33) 

 

Lärande och reflektion – två betydande begrepp  

 

Vi väljer att lyfta lärande och reflektion i vår bakgrund eftersom att Lenz Taguchi (2003) 

beskriver dokumentation som ett verktyg för dessa begrepp. Skolverket (2003) menar att barnen 

skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Skolverket (2006c) 

poängterar att även om dokumentationen är till nytta och glädje då den hänger på väggen för att 

skildra processer, så är det först när den används till reflektion som den får sin unika funktion. Vi 

kommer nedan att beskriva synen på lärande ur ett historiskt teoretiskt perspektiv.  

 

Enligt Sträng (2003) är Piaget och Fröbel två betydelsefulla personer för förskolans 

verksamhetshistoria. Deras syn på barns utveckling skiljde på social utveckling och lärande. 

Barnet betraktades som en psykologisk varelse vems utveckling sker i strukturerade steg och 

ordnade förutbestämda stadier. Barnets utveckling skulle enligt Piaget och Fröbel ses som 

oberoende av de sociala och kulturella sammanhang barnet befann sig i. Därmed satte förskolan 

ur detta perspektiv större fokus på att verksamheten i större utsträckning satte fokus på sociala 

faktorer än på lärande. När läroplan för förskolan trädde i kraft förändrades synsättet. I uppdraget 

för förskolan framhålls värdet av att lägga grund för det livslånga lärandet. Den pedagogiska 

verksamheten skall främja omsorg och barns lärande. Verksamheten ska även ge barn möjlighet 

att utveckla en bred social och kommunikativ kompetens. Piagets teorier om utveckling som 

förutsättning för lärande är därför inte tillräckliga idag. Sträng (2003) menar ”att vi behöver 

vända oss om och återförena synen på ”det naturliga lärandet” – lärande och utveckling i ett 

sociokulturellt perspektiv - i den pedagogiska verksamheten i förskolan.” (Sträng, 2003, s. 2). 

Författaren menar avslutningsvis att vår syn på lärande bör grunda sig i läroplan. Säljö (2005) 

framhåller kommunikationen och språkets användning centrala i ett sociokulturellt perspektiv för 

att det är en länk mellan barnen och dess användning. Säljö (2005) menar att utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv påverkas tänkandet och lärandet av språk, kultur och sociala faktorer. 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv pågår ständig utveckling av människors lärande, i och med att 

människan är i dialog och samspel med andra människor. Enligt Säljö (2005) har ett 

sociokulturellt perspektiv sin utgångspunkt i att människan upptäcker världen i samspel med 

andra och att det inte finns någon gräns för lärande. Författaren framhåller att det sociokulturella 

perspektivet har sin utgångspunkt i Vygotskijs teori om lärande. Vygotskijs teori förespråkar 

enligt Imsen (2000) kunskap som något som sker i sociala situationer människor emellan. En 

kontrast mot vad Vygotskij menar är Piagets teori om lärande där han menade att inlärning är 

något som sker individuellt inom den som lär (Imsen 2000). Enligt Säljö (2003) är Piagets syn på 
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utveckling något hos människan kommer inifrån, vilket enligt författaren är en fråga om att 

utveckla förmågor till tänkande och handling som redan finns hos människor i dold form.      

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2006) anser att vuxnas föreställningar och 

förväntningar ofta påverkar barns erfarenheter, dvs. vilka ramar och begränsningar de vuxna 

erbjuder barn. Utifrån vårt pedagogiska sammanhang, dokumentationsarbete, är teorin om 

socialkonstruktionism relevant att lyfta. Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2001) konstrueras 

människan i sociala sammanhang. Världen och vår kunskap ses enligt Dahlberg, Moss och Pence 

(2001) som socialt konstruerade vilket menas vara en social process där världen konstrueras av 

oss själva. Socialkonstruktionismen beskrivs av Sommer (2005) som en teori som har sin 

utgångspunkt i att kunskap, liksom vår sociala värld, skapas i kommunikation och interaktion 

människor emellan. Enligt Sommer (2005) har socialkonstruktionismen som teori försökt frångå 

individualismen och objektivismens syn på självet, där synen på självet uppfattas vara något 

relativt och formlöst. Sommers (2005) syn på socialkonstruktionismen ser människans som en 

individ vilken själv ses som någon föränderlig som formas i sociala relationer. Självet är aldrig 

något entydigt eller statiskt där man kan placera människor i olika fack, som t ex livlig, tystlåten. 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv har, enligt Sommer (2005), kritiserats för sin otydliga 

argumentation då det ifrågasatts om individen kan ha problem att vid olika tidpunkter uppleva sig 

själv som ”den samma”. Sommer (2005) beskriver följande: ”Om självet ska uppfattas som 

översvämmat av sitt evigt skiftande sociala liv, eller som ett med detta, vad kan då avhålla oss 

från att hävda att människans väsen är en oavbruten föränderlighet? Att vi är olika i varje sekund 

av livet?” (Sommer, 2005, s. 237) 
 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) anser förskoleverksamheter vara socialt konstruerade. ”De har 

inga naturgivna egenskaper, inga inneboende kvaliteter, inga nödvändiga syften. Vad de ska vara 

till för, frågan om deras roll och syfte är inte självklara frågor.” (Dahlberg, Moss & Pence, 2001, 

s. 95) Författarna menar att förskoleverksamheterna blir vad samhället gör dem till. Samhället 

konstruerar förskole- och skolverksamheter som i sin tur konstruerar pedagoger, som i sin tur 

konstruerar barn.   

 

När vi fördjupar oss i teorier om lärande kommer vi i kontakt med begreppet postmodernism. 

Nordin-Hultman (2005) beskriver begreppet postmodernitet som att vi i första hand ”kastar en 

lång, uppmärksam och eftertänksam blick på de antaganden och föreställningar som våra teorier 

och praktiker vilar på.” (Nordin-Hultman, 2005, s. 31) Ytterligare en beskrivning av vad 

postmodernitet kan innebära lyfter Dahlberg, Moss och Pence (2001) då de framhåller att det inte 

finns någon absolut kunskap eller någon absolut verklighet. Det finns enligt författarna heller 

inget som kan ge oss grund för någon absolut sanning. 

 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) skriver om barns tänkande kring sitt eget 

lärande, vilket de benämner som metakognition. Författarna lyfter att det i en nyligen genomförd 

studie av forskning om undervisning visat sig att metakognition är ”motorn” i lärandet.  De 

granskade studierna berör sammanlagt en miljon lärande människor.  Ovanstående forskning 

visar att barn som talar om hur de själva och andra tänker blir bättre på att lära sig i skolan. 

Rodgers (2007) skriver om Deweys sätt att se på reflektion, då Dewey menar att reflektion är 

något som sker i samspel med andra. Enligt författaren menar Dewey att reflektion är vägen till 

lärande. Rodgers (2007) menar att Deweys definition av reflektion innebär ett särskilt sätt att 

tänka, som inte är det samma som att grubbla över någonting i allmänhet. Till skillnad från det 
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reflektiva tänkandet kan allmänt grubblande betecknas som odisciplinerat tänkande. De reflektiva 

tankarna syftar mot ett gemensamt mål som ställs i relation till tänkarens tidigare erfarenheter. 

Rodgers (2007) framhåller reflektion som ett metodiskt, konsekvent och sansat sätt att tänka 

vilket har sina rötter i vetenskapligt forskande. Rodgers (2007) poängterar utifrån Dewey att 

reflektion måste ske i interaktion människor emellan, dvs. i en gemenskap med andra. Reflektion 

kräver en öppen inställning till eget och andras personliga tänkande. Följande skriver författaren 

om begreppet reflektion: 
 

Reflektion är en meningsskapande process som leder den lärande från den ena erfarenheten 

till den andra genom en fördjupad förståelse av relationerna till och förbindelserna med andra 

erfarenheter och idéer det är denna röda tråd som möjliggör en kontinuitet i lärandet och får 

individen – och ytterst samhället – att göra framsteg.  

(Rodgers, C. 2007, s. 53) 
 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) visar många studier på att barn som 

fått tänka och fundera över sitt eget lärande också utvecklat en mer djupgående förståelse för 

lärande. ”Alla barn har naturligtvis erfarenhet av att ha lärt sig, men om man funderar över och 

skapar en innebörd i fenomenen lärande erfars detta på ett annat sätt genom att det osynliga blir 

synligt.” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2005, s. 75)   

 

Att förstå barns perspektiv 

 

Med barns perspektiv avser vi att förstå barns upplevelser av fotografisk bild som 

dokumentationsmetod. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) tänker och uppfattar 

barn världen annorlunda än vuxna. Johansson (2003a) beskriver barns perspektiv på följande sätt:  
 

Med barns perspektiv avses »det som visar sig för barnet», barnets erfarenheter, intentioner 

och uttryck för mening. Vad betyder det då att som pedagog och forskare förstå barns 

perspektiv, deras intentioner och uttryck för mening och att låta dessa komma till uttryck på 

sina egna premisser? Vilket ansvar följer? 

(Johansson, 2003a, s. 1-2) 

 

Johansson (2003a) lyfter i sin forskning att det alltid finns motsättningar knutna till en strävan att 

träda in i barns livsvärld och till ambitionen att tala i termer av barns perspektiv. Johansson 

(2003a) anser att frågor om makt har betydelse för hur vi närmar oss barns perspektiv. Ett sätt 

enligt Johansson att hantera denna problematik är att pröva undersökningens och den 

pedagogiska praktikens filosofiska grund, och samtidigt ifrågasätta hur vi metodologiskt närmar 

oss barns livsvärld, deras perspektiv. Johansson (2003a) sätter ord på det vi tänker kring barns 

perspektiv i och med att författaren ifrågasätter om det är möjligt att studera olika fenomen med 

utgångspunkt från barns perspektiv deras intentioner och erfarenheter av mening. Vidare 

reflekterar hon över till vilken nytta vi gör det, och om det är för barnet eller för forskaren eller 

om det kanske är för den verksamma pedagogen? Johansson (2003a) undrar, vilket vi också gör, 

vad då barns perspektiv är och innebär. 

 

Vi vill med hjälp av Halldén (2003) klargöra skillnader mellan de olika begreppen barnperspektiv 

och barns perspektiv. Differensen mellan barnperspektiv och barns perspektiv kan diskuteras i 

likhet mellan barnkultur och barns kultur. Det innebär enligt Halldén (2003) om att urskilja vem 
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som formulerar perspektivet eller skapar kulturen. Halldén (2003) frågar sig ifall det är barnen 

själva eller någon som företräder barnen? Barnperspektiv skrivet som ett ord sätter fokus på ett 

perspektiv som syftar till att tillvarata barns villkor och verka för barns bästa eller för att studera 

en kultur skapad för barn. Sett som två ord blir det i stället att anlägga ett perspektiv eller fånga 

en kultur som är barnets. Avslutningsvis menar Halldén (2003) att barns perspektiv innebär att 

barnen själva har lämnat sitt bidrag. 

 

Utbildningsdepartementet (2004) lyfter att forskning och beprövad erfarenhet visar att en viktig 

uppgift för förskolan är att utgå från barnens perspektiv. Det innebär enligt Skolverket (2006a) att 

utvärderingar av måluppfyllelse bland annat skall behandla i vilka situationer och i vilka 

sammanhang som barnet visar intresse, gensvar och motivation. Skolverket (2006a) menar att 

sådan kunskap är en förutsättning för att pedagoger skall kunna utveckla verksamheten utifrån 

varje barns erfarenheter och förutsättningar.  

Metod 
 

Fenomenologi  

 

Vi har valt att använda kvalitativa intervjun som forskningsmetod, därför väljer vi att lyfta 

fenomenologin som, enligt Stensmo (2002), är en kvalitativ forskningsansats för vetenskapsteori. 

Den filosofiske grunden för fenomenologin grundlades vid tidigt 1900-tal av den tyske filosofen 

Husserl. Husserl ansåg att det typiska för människans medvetande är att det riktat mot ett objekt, 

att medvetandet har en avsikt. Stensmo (2002) beskriver Husserls tankar: ”När människan 

förnimmer, är det alltid något hon förnimmer, när hon tänker är det alltid något hon tänker, när 

hon älskar är det alltid något hon älskar.” (Stensmo, 2002, s. 108) Fenomenologisk forskning vill 

förtydliga viktiga mänskliga upplevelser. Det innebär att upplevelser måste ”kläs av” och klaras 

upp från de förutfattade meningar eller teorier man har om dem. Som exempel lyfter Stensmo 

(2002) förstahandsantaganden, dvs tolkningar, om vad som förekommer i vår livsvärld utifrån 

olika upplevelser. Husserl beskriver att man måste sätta sin förstahandsinställning åt sidan och 

avstå från att bedöma upplevelser. Endast så kan man komma åt det väsentliga. Det här kallar 

Husserl för fenomenologisk reduktion. Husserls fenomenologi var beskrivande och inriktad på att 

skildra människors upplevelser av händelser så objektivt och fullständigt som möjligt. Stensmo 

(2002) skriver att tysken Gadamer och fransmannen Merleau-Ponty senare har tillfört 

fenomenologin principer för tolkning av vilken betydelse en upplevelse har för den upplevande 

människan.  

 

Stensmo (2002) uttrycker att fenomenologiska forskningens arbetsmaterial består av människors 

berättelser om olika livshändelser och livserfarenheter. Tolkningen går ut på att man vill klargöra 

något som inte är uppenbart i det upplevda och att man har för avsikt att sätta in det i ett 

sammanhang. Vi kommer att använda fenomenologin som forskningsansats för att tolka barns 

olika berättelser och livserfarenheter i syfte för att få svar på våra forskningsfrågor. Bengtsson 

(2005) förklarar fenomenologin som en vändning mot saker där vändningen är förbunden med en 

samtidig vändning mot ett subjekt. De saker som vi ska gå tillbaka till är alltid saker för någon, 

aldrig saker i sig själva. Subjektet är alltid riktat mot något annat än sig självt. Avslutningsvis 

poängterar Bengtsson (2005) att det alltid finns en mening med mänsklig handling; människan är 

meningsskapande. 
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Teori om livsvärlden 

 

Enligt Stensmo (2002) är Merleau-Pontys teori om livsvärlden en inriktning inom 

fenomenologin. På följande sätt beskriver Johansson (2003b) Merleau-Pontys teori på 

livsvärlden. 
 

Kroppens betydelse för vår förståelse av världen blir särskilt synlig i små barns 

förhållningssätt och blir där med också en viktig fråga för pedagoger verksamma med de 

yngsta barnen i förskolan. Merleau-Ponty framhåller att människan till sin natur är 

intersubjektiv.  

(Johansson, 2003b, s. 15) 

 

Vårt syfte är att studera barns perspektiv, vi väljer således att beskriva teorin om livsvärlden. 

Enligt Johansson (2003a) ”har barns perspektiv sin grund i livsvärldsfenomenologi och avser det 

som visar sig för barnet, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening”. (Johansson, 

2003a, s.1) Livsvärlden utgörs av människans genomlevda livserfaranden och hennes direkta 

förstahandsupplevelser av den konkreta värld som hon lever i. Stensmo (2002) skriver vidare: 

”Livsvärlden är den verklighet människan tar förgiven i sina vardagsaktiviteter. Den är konkret, 

oreflekterad och förvetenskaplig. Den konkreta verkligheten är mångfaldig, komplicerad och svår 

att överblicka.” (Stensmo, 2002, s. 109) Forskningens uppgift är, enligt författaren, att förenkla 

denna verklighet med begrepp som gör den förstådd och bortse ifrån mångfalden. Denna 

förenkling bekräftas sedan av livsvärldens konkreta verklighet. 

 

En vetenskapsteoretisk utgångspunkt för vår studie är teorin om livsvärlden som framarbetats av 

den franske filosofen Merleau-Ponty. Med livsvärld menas enligt Johansson (2003b) den värld 

som vi lever i och tar ständigt tar del av. Världen är, enligt Merleau-Pontys sätt att se den, 

subjektiv och objektiv på samma gång. Vi är delar av världen då vi både påverkar och påverkas 

av den. Den levda kroppen är en betydande del i teorin om livsvärlden eftersom vi upplever 

världen med kroppen. Johansson (2003b) tolkar Merleau-Ponty på följande sätt: ”Barns och 

vuxnas erfarenheter av att vara i världen, deras sätt att förstå och tolka världen erfars och 

gestaltas genom kroppen i gester, ansiktsuttryck, kroppshållning, ord och känslouttryck.” 

(Johansson, 2003b, s. 15) En viktig fråga för pedagoger verksamma med de yngsta barnen i 

förskolan är att förstå kroppens betydelse för förståelse av världen. Merleau-Ponty betonar att 

människan till sin natur är intersubjektiv. Den franske filosofen menar, enligt Johansson (2003b), 

att människan har spontant en grundtillit till andra och är ända från födelsen i kommunikation 

med omvärlden. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) förklarar en viktig del i teorin om livsvärlden där 

människan uppfattar, erfar och upplever världen genom sin levda kropp. Kroppen är en 

sammansättning av sinnen, tankar, känslor, språk och motorik där de fysiska är i samband med 

det psykiska. Kroppen är också i samspel med världen genom att människan är i ständig 

interaktion med allt hon möter, samtidigt som kroppen är ständigt deltagande i allt hon gör. Vi 

upplever mening i kommunikation med andra, genom tolkningar, ömsesidiga överenskommelser 

och förgivettaganden om vad som är meningsfullt i det dagliga livet. Det vi gör eller uttrycker har 

därmed en mening för oss. En grundläggande mänsklig aktivitet är att rikta sig mot världen och 

att erfara mening i den. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) lyfter livsvärlden som en 
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pedagogisk aspekt: ”Pedagogik förstådd som ett möte mellan livsvärldar inkluderar även en etisk 

dimension som tar hela människan i beaktande.” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001, s. 83) 

Författarna lyfter vidare att det krävs ett engagemang i och en omsorg om den lärandes livsvärld 

för att pedagogiska möten ska bli till. I ett pedagogiskt sammanhang vilar ansvaret för dessa 

möten på pedagogens strävan att försöka närma sig barnets livsvärld. 

 

Intervju som forskningsmetod 

 

Vi inleder med Kvales (2006) översättning av Spradleys (1979) ord. Detta citat kan tänkas sätta 

ord på vad intervju som forskningsmetod kan innebära: 

 
Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag 

vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, 

förklara tingen som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå?  

(Spradley, J, 1979, I Kvale, 2006, s. 117) 

 

Vi har valt att använda kvalitativ intervju som forskningsmetod. Genom intervju vill vi ge barn 

möjlighet att dela med sig av sin livsvärld och sina upplevelser kring fotografisk bild som 

dokumentationsmetod.  

 

Stensmo (2002) belyser intervju som forskningsmetod vilken innebär att intervjuaren vill få 

möjlighet att komma in till den intervjuades livsvärld. Det innebär att intervjuaren försöker tolka 

meningen i den intervjuades livsvärld utifrån att notera relevansen i vad som sägs och hur det 

sägs (Stensmo 2002). Intervjun är enligt Stensmo (2002) fenomenologins främsta 

informationsinsamlingsmetod, eftersom en intervjuare med sina frågor kan få möjlighet att 

komma in till den intervjuades medvetande och få fram en bild av hennes upplevelser och 

erfarenheter. Om en intervjustudie ställer frågor kring människors upplevelser och erfarenheter är 

den i någon mening alltid fenomenologisk. En fenomenologisk intervju ger svar på hur saker och 

företeelser i omvärlden framträder i just den intervjuades medvetande. Enligt Stensmo (2002) är 

upplevelser och erfarenheter alltid subjektiva och personliga. Vidare betonar Stensmo (2002) att 

man därför inte kan säga att en viss upplevelse kan vara ”rätt” eller ”fel”. Detta bör intervjuaren 

vara medveten om då denne genomför en fenomenologisk intervjustudie.  

 

Kvalitativ forskningsintervju 

 

Vi kommer att använda oss av kvalitativ forskningsintervju. Det är enligt Kvale (2006) en 

intervjuform där kunskap byggs upp. Anledningen till att vi valt kvalitativ forskningsintervju är 

för att den, enligt Trost (2005), utmärks bland annat av att intervjuaren ställer enkla och raka 

frågor. På dessa enkla frågor kan man enligt Trost (2005) få komplexa och innehållsrika svar. 

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Kvale (2006) vara att beskriva och 

tolka de områden som finns i intervjupersonens livsvärld. Den kvalitativa forskningsintervjun har 

enligt Kvale (2006) speciella möjligheter att träda in i, försöka förstå och beskriva den levda 

världen. Författarens beskrivning av intervju innebär en spegling av livsvärlden i förhållande till 

vetenskapens värld. Den kvalitativa intervjun kan ses som ett genomförande av Merleau-Pontys 

fenomenologiska vetenskap som utgår från den grundläggande upplevelsen av världen.  
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Den kunskap som framkommer genom intervjun ska enligt Kvale (2006) kopplas samman ”till 

fem aspekter av postmodern kunskapsproduktion: den samtalsmässiga, den narrativa, den 

språkliga, den kontextuella och den relationella”. (Kvale, 2006, s. 45) Dessa aspekter som är nära 

förknippade med varandra bildar startpunkt för ett försök att tydliggöra sorten av den kunskap 

som skapas genom forskningsintervjun. Kvale (2006) lyfter kunskap som berättelse. I öppna 

intervjun berättar människor historier, erfarenheter och berättelser om sina liv. Det har i dagens 

tänkande skett en förändring, det vill säga intresset har flyttats från ”formaliserade 

kunskapssystem till den narrativa kunskap som förkroppsligas i historieberättandet”. (Kvale, 

2006, s. 46) Forskningsintervjun är en metod som ger kvalitativa texter istället för kvantitativ 

information. Kvale (2006) menar att den kvalitativa forskningsintervjun synliggör även möjliga 

föreställningar om vad som ska ligga i fokus för samhällsvetenskaplig forskning.  

 

Trost (2005) menar att det i princip inte innebär någon större skillnad i att intervjua barn och att 

intervjua vuxna. Trost (2005) beskriver alla som människor där olikheter finns oavsett om det 

handlar om barn eller vuxna. Trost (2005) påpekar att det är viktigt att vara konkret vid intervju 

med barn.  

 

Undersökningspersoner och urval 

 

För att få svar på våra frågeställningar om hur barn upplever dokumentation i form av fotografisk 

bild, valde vi kvalitativ intervju som metod som vi genomförde med fem barn i förskola och sex 

barn i förskoleklass. Kvale (1997) lyfter olika sätt att välja ut undersökningspersoner. Kvale 

(1997) menar att undersökningspersoner slumpmässigt kan väljas ut efter tillgänglighet genom en 

teoretiskt välunderbyggd stickprovstagning eller genom självval. Vårt urval av förskoleklass och 

förskola har varit ett självval utifrån att förskoleklassen och förskolan använder fotografiskbild 

som metod för dokumentation. Intervjupersonerna valdes ut slumpmässigt i förskoleklassen men 

på förskolan valde vi att intervjua de barn som kunde uttrycka sig verbalt i förhållande till vårt 

syfte med intervjun. Vi kommer inte att göra någon skillnad på svaren från respektive barngrupp 

utan resultatet kommer att presenteras som gemensamt. Vår avsikt är inte att göra någon 

jämförelse mellan hur barnen i förskola och förskoleklass svarar.   

 

Genomförande av kvalitativa intervjuer 

 

Våra intervjufrågor utformades efter vårt intresse att ta reda på barns upplevelser av fotografisk 

bild som dokumentationsmetod. (För översikt av intervjufrågor se bilaga.) Vi har försökt att 

utforma intervjufrågor som upplevts så öppna som möjligt för att inte styra barnens svar. Vi har 

även valt att begränsa oss till några få huvudfrågor för att försöka skapa en dialog utifrån barnens 

svar för att få en förståelse av barns upplevelser av dokumentation. Barnen intervjuades enskilt. 

Vår tanke men att intervjua dem enskilt var att barnen inte skulle påverka varandras svar. Trost 

(2005) påpekar vikten av trygghet för intervjupersonerna under intervjun. Vi valde att inte i 

förväg berätta om våra intervjufrågor för pedagogerna för att de inte skulle kunna påverka barnen 

och barnens svar i någon riktning. Vi valde båda att medverka under intervjutillfällena. Patel och 

Davidsson (1994) poängterar att vid en intervju kan en ytterligare person vara närvarande för att 

anteckna intervjusvaren och på så sätt få svaren registrerade. Genomförandet av intervjuerna 

skedde i ett avskilt rum i förskoleklassens lokaler. I förskolan genomfördes intervjuerna inne i en 

ateljé medan de övriga barnen var utomhus. Trost (2005) poängterar att miljön ska vara så ostörd 
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som möjligt och att åhörare ej bör finnas med. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) 

poängterar att det är viktigt att välja en lugn plats för att barnen ska kunna koncentrera sig och 

inte tappa intresset för intervjun. Vi använde oss endast av penna och anteckningsblock som 

dokumentationsmetod av intervjun. Genom tidigare erfarenheter av barnintervjuer har vi fått syn 

på att bandspelare kan avleda barns uppmärksamhet från intervjufrågorna. Vi berättade för 

barnen att vi antecknade deras svar och att skrivandet kunde ta tid mellan frågorna.  

 

Vi valde att inleda intervjuerna med frågan; ”brukar pedagogerna fota dig och de andra barnen?”. 

Syftet med frågan var att ta reda på om barnet upplevde sig själv bli fotad. Vid urval av förskola 

och förskoleklass utgick vi från verksamheter där pedagogerna säger sig arbeta med fotografisk 

bild som dokumentationsmetod. En förutsättning för att vi skulle få svar på våra frågor var också 

att barnen skulle uppleva sig bli fotograferade. Vid intervjutillfällena hade vi fem huvudfrågor 

som vi utgick från. För att vi skulle få en ökad förståelse för barnens åsikter och tankar frågade 

vid vissa tillfällen ”Vad tror du?”, ”Kan du förklara det?”, detta för att bli säkrare på vad barnen 

menade i deras svar. 

 

Etiska ställningstaganden 

 

Förskolan och förskoleklassen tillika intervjupersonerna kommer i vår studie att vara anonyma. 

Kvale (2006) beskriver att etiska problem som angår intervju som forskningsmetod är hur djupt 

och kritiskt intervjuerna kan analyseras, och hur stort inflytande intervjupersonen, i vårt fall 

barnen, tillåts ha över tolkningen av deras uttalanden. Kvale (2006) fortsätter med att det i ett 

forskningssammanhang är upp till intervjuaren att skapa en kontakt där samspelet mellan 

intervjuare och den som blir intervjuad blir mer än artig konversation eller utbyte av åsikter. Det 

är intervjuarens ansvar att bygga upp ett tillåtande klimat där den intervjuade känner sig trygg 

nog för att uttrycka sig fritt om sina erfarenheter och känslor. Som Kvale (2006) vidare beskriver 

intervjun innebär detta ”…att inta en ömtålig balans mellan det kognitiva kunskapssökandet och 

den mänskliga interaktionens etiska aspekter.” (Kvale, 2006, s. 118) Författaren menar att 

intervjuaren bör sträva efter att få empatiskt tillträde till den intervjuades värld. Kvale (2006) 

skriver i samband med etiska riktlinjer om informerat samtyckte vilket betyder att vi som 

intervjuare informerar undersökningspersonerna om undersökningens huvudsakliga syfte. Vi 

kommer att använda oss av informerat samtycke i vår intervju med barnen. Informerat samtycke 

betyder också att undersökningspersonerna deltar frivilligt. Trost (2005) poängterar 

tystnadsplikten lika viktig i intervju med barn som med vuxna. Författaren menar att även barn 

har rätt till sin integritet och sina egna tankar. Kvale (2006) påpekar att det inte ska bli en fråga 

om något olämpligt inflytande eller tvång. Vetenskapsrådet (2007) lyfter forskningsetiska 

principer vi som forskare bör ta hänsyn till. Vetenskapsrådet (2007) beskriver det de väljer att 

kalla individskyddskravet vilket är indelat i huvudkrav. Dessa huvudkrav kallas; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med 

informationskravet menas att forskaren ska informera deltagarna om syftet med forskningen. 

Deltagarna ska även enligt Vetenskapsrådet (2007) informeras om att deltagandet är frivilligt och 

att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan om de så vill. Med samtyckeskravet menas att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, dvs. om, hur länge och på vilka 

villkor de ska delta. Deltagarna ska även kunna avbryta sin medverkan om de så vill utan att detta 

medför negativa följder för dem. Konfidentialitetskravet är det tredje huvudkravet vilket har ett 

nära samband mer offentlighet och sekretess, och med det menas att uppgifter om deltagande 
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personer skall ges konfidentiellt i största möjliga mån. Obehöriga ska ej kunna ta del av 

personuppgifter. Det fjärde och sista huvudkravet som av Vetenskapsrådet (2007) kallas för 

nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter endast får användas för forskningsändamål.  

 

Bearbetning, tolkning och analys 

 

Till att börja med läste vi igenom intervjumaterialet för att skapa oss en helhetsbild av svaren. Vi 

valde att bearbeta materialet med hjälp av meningskoncentrering, som av Kvale (2006) beskrivs 

innebära att det intervjupersonerna uttryckt formuleras mer koncist. Vi försökte hitta essensen i 

det undersökningspersonerna uttryckt utifrån vårt syfte för studien. Vid tolkning av 

intervjumaterialet försökte vi vara så objektiva som möjligt och sätta oss in i barnens livsvärld. 

”Termen objektiv i mening nollställd, helt saklig, utan åsikter, utan att ta ställning eller något i 

den stilen är orealistisk.” (Trost, 2005, s. 114) Vi kommer oundvikligen ifrån att vi är vuxna 

människor och att vi i någon mån alltid är subjektiva. Nästa steg för oss var att 

meningskategorisera intervjusvaren. Kvale (2006) menar att meningskategorisering är då 

intervjun kodas i kategorier. Detta gjorde resultatet mer översiktligt. Tredje steget i bearbetningen 

var för oss att meningstolka våra intervjusvar. Enligt Kvale (2006) innebär meningstolkning att 

forskaren har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuer ur detta perspektiv. Den 

som tolkar intervjusvaren går utöver det direkt sagda för att utveckla strukturer och relationer 

som inte direkt framträder texten (Kvale 2006). Detta kräver enligt författaren en viss distans till 

vad som sägs.  

 

Kvale (2006) framhåller att analys betyder att skilja små delar eller element. Författaren menar att 

vid analysen av en intervju kan det som inte sägs vara lika viktigt som det som sägs.  

 

Kvale (2006) beskriver narrativ strukturering som en metod för analys vilket innebär att en text 

ordnas tidsmässigt och socialt för att urskilja intervjuns mening. Den riktar in sig på de historier 

som berättats under intervjun och försöker utveckla historiernas strukturer och handlingar. Om 

det i materialet inte ingår några spontant berättade historier, kan en narrativ analys försöka skapa 

en sammanhängande historia av olika händelser som berättats under intervjun. Den narrativa 

analysen rör sig inom vardagsspråkets ramar. Som Kvale (2006) beskriver den narrativa 

struktureringen kommer den ”… normalt att reducera intervjutexten; den kan emellertid också 

vidga den genom att utveckla den potentiella meningen i en enkel intervjuhistoria till en mer 

utvecklad berättelse”. (Kvale, 2006, s.174)   

Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de utförda intervjuerna. Resultatet visar blandade 

upplevelser bland barn av dokumentation. Resultatet finns sammanställt under två rubriker 

utifrån studiens frågeställningar som följs av ett antal underrubriker som står för de blandade 

upplevelserna som barnen uttryckt, dvs. de teman som visat sig i resultatet. 
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Hur upplever barn dokumentation i form av fotografisk bild? 

 

Alla barn upplevde sig bli fotograferade av pedagogerna vilket också var en förutsättning för att 

kunna fortsätta intervjun. De flesta barnen svarade att det upplever sig bli fotograferade. Det 

fanns ett barn som berättade hur ofta denne upplever sig bli fotograferad. Barnet i fråga uttryckte 

sig på följande vis: 

 
Inte så mycket. En bild i alla fall, eller… två stycken.   

 

Känsla 

 

Under detta tema kunde vi se en variation av känslor inför att bli fotograferad. Flertalet barn 

svarade att de tyckte det alltid kändes bra att bli fotograferad. 

 
Det känns bra.  

 

Dock uttryckte några barn andra känslor och upplevelser i samband med att bli fotograferad. Ett 

barn berättade att det inte känns bra att bli fotad om man är sur, och barnet berättar vidare om ett 

annat tillfälle då det kanske inte känns bra att bli fotad: 
 

Om jag tyckte den här (barnet pekar på en teckning som finns i rummet) var ful, och du 

tyckte den var fin, så ville man inte att du skulle fota. 

 

Ett av barnen tyckte det kändes kul att bli fotad om man såg fin ut. Barnet i fråga uttryckte 

sig så här:  
 

Om man ser fin ut är det kul att vara med på bild. Det är kul om man har en klänning och vill 

se fin ut om man är kär i en kille, så ser han den.  

 

Retas 

 

Några av barnen tyckte att det kändes kul att bli fotad men uttryckte samtidigt en sorts oro inför 

att bilderna skulle finnas uppe på väggen. Ett barn svarade så här: 

 
Det känns lite sådär roligt. Fast ibland är det tråkigt. Lite kul och lite tråkigt. Därför att man är ju 

med på bild. Tråkigt om man ser rolig ut. Om man sätter upp den om man ser rolig ut kan någon 

börja skratta. Kanske om en kille har klänning eller kjol kan någon skratta.  

 

Ett annat barn uttryckte sig på följande vis: 
 

Det känns inte alltid helt bra. Om någon brukar retas när bilderna är på väggen. 

 

Sitta still 

 

Ett barn upplever att det är tråkigt att bli fotograferad. Barnet menar att man måste sitta still 

och så måste man kolla mot kameran. 
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Hur upplever barn syftet med dokumentation i form av fotografisk bild? 

 

Produkt 

 

Flertalet barn berättade att de blir fotograferade då de producerar något, t ex bygger något med 

lego, parkerar bilar eller när de ritar. Ett annat förekommande svar är i situationer där barnen är i 

någon typ av aktivitet, t ex när barnen är utklädda och spelar teater, när de dansar eller när de 

leker. En pojke uttrycker sig så här:  

 
När vi gör fina grejer, då fotar de.      

 

Ett annat barn svarade: 

 
När de tycker att det är bra. Ibland intervjuar de också, om de tycker att det är speciellt och 

fint.  

 

Speciella händelser eller aktiviteter 

 

Några av barnen tänkte att pedagogerna fotograferar när det händer något ”konstigt” i 

verksamheten, när de hade gäster eller när barnen klätt ut sig eller dansade. Ett barn uttryckte det 

som att pedagogerna fotograferade då det hände något speciellt. 

 

Minnet 

 

Några av barnen trodde att pedagogerna fotograferar barnen för att de ska minnas hur barnen ser 

ut och för att pedagogerna vill ha bilder av barnen på sin kamera. Ett barn svarade så här: 

 
Hon vill ha bilder på oss. Sen när vi börjar i andra klasser så kan hon ju glömma oss. 

 

Information 

 

Ett av barnen tänkte att bilderna på väggen i hallen kunde fungera som information för föräldrar 

så att föräldrarna kan se vilka barn som går på förskolan. Några av barnen tänkte att 

dokumentationerna kunde användas som information för barn. Ett barn svarade att bilderna finns 

för att de barn som varit borta någon dag ska få se vad de andra barnen gjort på förskolan.   

 

Ett barn menar att bilderna hänger på väggen så att andra ska se vad barnen gör och hur barnen 

tänker, barnet i fråga tänker även att pedagogerna fotar barnen för att de ska veta hur barnen ser 

ut, och för att pedagogerna ska ha bilder på barnen i sin kamera. 

 

Värdering 

 

När någon ser snygg ut var det ett barn som tänkte att syftet med fotografisk bild var. Ett barn 

förklarar syftet med fotografisk bild så här: 

  
Därför att man bygger något fint, eller om man är fin. 
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Titta på och ställa frågor 
 

Flertalet barn hade inte någon uppfattning om att de använde dokumentationerna till något. Några 

av barnen svarade dock att pedagogerna läste upp vad som stod om barnen frågade. Ett barn 

berättade att han brukar titta på dem ibland. Ett annat barn beskrev fotografiska bildernas 

användning på nedanstående sätt: 

 

De brukar sätta upp bilderna högst uppe på ett skåp. Om barnen är försiktig med 

bilderna får de titta på dem.  

 

Ett annat barn menar att pedagogerna ibland kan ställa frågor, t ex:  

 
Att vem är det där? 

Diskussion 
 

Syftet för vår studie har varit att förstå barns upplevelser av fotografisk bild som 

dokumentationsmetod i förskola och förskoleklass. I detta avsnitt diskuteras studiens reliabilitet 

och validitet samt studiens resultat där vi valt att utgå från de frågeställningar vi haft i vår studie. 

Slutligen kommer vi att föreslå ett område för fortsatt forskning som vuxit fram efter vår utförda 

studie. 

 

Johansson (2003a) menar att möjligheten att förstå barns perspektiv i grunden handlar om våra 

egna perspektiv, vare sig vi är forskare eller pedagoger. Våra föreställningar om barn tror vi är 

avgörande för hur vi förstår barns perspektiv. Hur vi tolkar barns perspektiv tror vi påverkas av 

vilka förväntningar vi har på barnen, vilka kompetenser vi besitter, vilken människosyn vi har 

och vilka erfarenheter vi bär med oss. Johansson (2003a) menar att ambitionen med att välja 

barns perspektiv är att säga något om barns liv och göra barns röster hörda. Båda aspekterna tror 

vi bygger på antagandet att det sker på barns villkor.  

 

Diskussion av metod 

 

Vi vill poängtera att vår undersökning inte visar något generellt svar. Detta resultat är utifrån våra 

intervjuer med just de barn vi valt ut och vid just det tillfället. Människan är inte enligt Trost 

(2005) statisk utan tvärt om hela tiden deltagare och aktör i en process. Enligt Trost (2005) 

innebär detta att svaren inte nödvändigtvis blir det samma varje gång samma fråga ställs. Dock 

anser vi att vi kan se vårt resultat som en lärdom utifrån barns tankar om fotografisk bild som 

dokumentationsmetod. Vi upplever denna som en värdefull lärdom vilken vi pedagoger i förskola 

kan ta med oss i vår yrkesroll.   

 

Vid vårt val av förskola och förskoleklass valde vi verksamheter som vi tidigare varit i kontakt 

med och var således bekanta ansikten för många av barnen. Detta för att förhoppningsvis få ett 

mer tillförlitligt resultat, i och med att vi tror att barn kan ha lättare att dela med sig av sina tankar 

till människor de känner sig bekanta med sedan tidigare. Vårt val av förskola och förskoleklass 
där de använder fotografisk bild som metod för dokumentation var en förutsättning för vår 

undersökning. Något som vi tror kan ha påverkat vår tillförlitlighet är att vi båda fanns 
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närvarande vid intervjuerna i den mening då vi valde att genomföra intervjuerna på så sätt att en 

var frågeställare och en var antecknare. Patel och Davidsson (1994) poängterar att vid en intervju 

kan en ytterligare person vara närvarande för att anteckna intervjusvaren och på så sätt få svaren 

registrerade. Dock tillät vi antecknaren inflika med frågor om barnets svar behövde tydligare 

formulering. Vi tror också att fler tankar och reflektioner hos intervjuarna, i och med att vi var 

två, kan bidra till ett mer tillförlitligt svar. Detta för att vi kunde komplettera varandra i 

frågeställandet. Vi har ju inte som enskilda personer tillgång till alla tankar själv. Patel och 

Davidsson (1994) menar att undersökningens tillförlitlighet är i hög grad relaterat till 

intervjuarens förmåga att ställa frågor. Författarna menar även att en förutsättning för intervjun är 

att intervjuaren ska vara tränad. Under vår utbildning har vi övat oss på att genomföra 

barnintervjuer, vilket vi tror har bidragit till en ökad tillförlitlighet.  

 

Att vi valde att inte använda oss av bandspelare tror vi kan ha påverkat vårt resultat i den 

bemärkelsen att vi vid enstaka tillfällen fick säga till barnen att vänta tills vi hunnit anteckna 

deras svar. Dock avbröt vi aldrig barnens berättande men då de själva avslutat en mening eller 

svar antecknade antecknaren färdigt barnets svar innan intervjuaren ställde nästa fråga.    

 

Barnen intervjuades enskilt vilket vi tror också påverkat hur vårt resultat ser ut. Om vi intervjuat 

barnen parvis eller i grupp hade barnen möjligtvis kunnat inspireras av varandras svar, vilket 

hade kunnat leda till ett annat resultat. 

 

Som vi tidigare lyft bör vi enligt Johansson (2003a) som forskare pröva undersökningens 

filosofiska grund, och samtidigt ifrågasätta hur vi metodologiskt närmar oss barns livsvärld, deras 

perspektiv. Vår undersöknings filosofiska grund var fenomenologi, vilket för oss innebar att vi 

ville närma oss barns livsvärld. När vi arbetat fram intervjufrågorna (se biliga) och intervjuat 

barnen har vi försökt att utforma frågorna så öppna och konkreta som möjligt att uppfattas för 

barnen. Barnen svar kändes för oss utförliga och beskrivande av deras upplevelser av fotografisk 

bild som dokumentationsmetod. Att vi sedan tidigare var bekanta för barnen, som vi också 

tidigare nämnt, tror vi kan ha varit en bidragande faktor till vårt resultat.         

 

Vi har efter undersökningen reflekterar över våra intervjufrågor. Om vi hade ställt frågor som 

innefattat ordet dokumentation hade vi möjligen fått ett annat resultat. Dock har vi reflekterat 

över att inget barn nämnde ordet dokumentation i undersökningen. Vi har även reflekterat över 

att vi möjligen fått andra svar om vi haft med oss dokumentationer och valt att samtala kring dem 

vid intervjutillfällena. Vi kände en rädsla inför att styra barnen om vi valt att ha med en 

dokumentation vid intervjutillfällena. Vi frågade oss om barnen skulle bli allt för fokuserade 

kring just den dokumentationen, och att intervjusvaren hade kunnat påverkas av vad just den 

bilden visade.    

 

Om vi valt att använda oss av observation som forskningsmetod hade vi möjligtvis kunnat få ett 

annat resultat. Vad som fick oss att välja intervju som metod var för att vi upplevde resultatet för 

oss skulle komma att vara enklare att tolka. Enligt Kvale (2006) syftar observation till att studera 

människors beteende och samspel med deras omgivning. Det kändes svårt för oss att ta reda på 

barns upplevelser genom observation, varför vi valde att utföra intervjuer då vi antagligen fick 

mer konkreta svar utifrån vårt syfte. Däremot har vi i efterhand kommit till den insikten att vi 

hade kunnat observera barnens användning av dokumentation och utforma intervjufrågor utifrån 

vad vi fått syn på genom observation. Om vi valt att videofilma intervjuerna hade vi kunnat fånga 
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sådant som vi förbisett när vi endast använt oss av papper och penna. Det vi främst tänker på är 

kroppsspråk och ansiktsuttryck som kunnat vara av betydelse för resultatet. Vi gjorde ett 

medvetet val att inte använda bandspelade som dokumentationsverktyg. Detta kan ha medfört att 

vi missat tonlägen eller annan information som vi eventuellt har förbisett.        

 

De flesta av barnen är nya i verksamheten på både förskolan och i förskoleklassen. Detta tror vi 

kan ha påverkat resultatet eftersom de alla har olika upplevelser av fotografering. Vi vet inte om 

barnen tänkt på andra tillfällen då de blivit fotograferade än i förskolan och i förskoleklassen de 

idag vistas i. Barnen kan också ha tänkt på t ex fotografisk bild i hemmet och skolfotografering.  

 

Diskussion av resultat     

 

I vår diskussion av resultat utgår vi ifrån de frågeställningar vi haft i vårt syfte. Ambitionen med 

vår studie har varit att göra barns röster hörda. Johansson (2003a) menar att ambitionen med att 

välja barns perspektiv är att säga något om barns liv och göra barns röster hörda, vilket vi i största 

möjliga mån försökt göra. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) tänker och 

uppfattar barn världen annorlunda än vuxna. Av den anledningen tänker vi oss att vuxnas 

möjlighet att ta barns perspektiv är begränsad.    

 

Hur upplever barn dokumentation i form av fotografisk bild? 

 

Att flertalet barn upplever att det är roligt och känns bra att bli fotograferad tolkar vi det som att 

fotografisk bild är en positiv dokumentationsmetod för många barn i vår studie. Detta gäller inte 

alla i och med att en del barn uttryckte obekvämhet och oro inför att bli fotograferad. Vi drar 

paralleller till vad Lenz Taguchi (2003) skriver om dokumentation. Författaren menar att 

pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och kommunikation. Enligt resultatet 

överensstämmer detta till viss del inte i vilket syfte barnen upplever sig bli fotograferade och 

således dokumenterade. Vi frågar oss om barnen upplever en kommunikation kring 

dokumentation? 

 

I resultatet framkommer att ett barn upplever sig bli fotograferad då barnet är ”fint”. Kan barnets 

upplevelse av dokumentation tolkas som att dokumentation används i sammanhang där barn 

upplever sig fina? Upplever sig barnet värderat i det sammanhanget? Detta är något som 

Sparrman och Lindgren (2003) diskuterar sett ur ett maktperspektiv med tanke på vilka positioner 

barn tilldelas vid dokumenterandet. Författarna menar att ett av motiven till att dokumentera är att 

det ska gagna både barns och pedagogers situation.  

 

Hur upplever barn syftet med dokumentation i form av fotografisk bild? 

 

I resultatet framkommer att barnen har olika upplevelser av syftet med dokumentation i form av 

fotografisk bild. Kan man se en koppling mellan barnens upplevelser av syftet med 

dokumentation till dokumentation som pedagogiskt verktyg? Skolverket (2008) menar att 

dokumentation ska vara ett pedagogiskt verktyg. Att många av barnen svarade att de blir 

fotograferade när de gjort ”något fint” kan också dras paralleller med värdering av barns arbete 

och skapande. Lenz Taguchi (2000) anser att pedagogisk dokumentation kan vara ett verktyg för 

att ge barnen möjlighet att samtala och reflektera över sitt eget och andras lärande. Detta verkar 
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inte stämma överens med vad som framkommer i resultatet. Inget barn har i intervjuerna använt 

ordet reflektion eller lärande. Detta visar hur viktigt det är att involvera barnen vid arbete med 

dokumentation. Vi frågar oss när och hur vi som pedagoger använder oss av fotografisk bild som 

dokumentationsmetod? Kan vi lägga större fokus på att dokumentera vardagliga situationer där 

lärande sker? Resultat visar att flertalet barn upplevde sig bli fotograferade när de ser fina ut eller 

gör något, t ex bygger eller leker alternativt när de ”ritar något fint”. Kan dokumentation av 

barnen upplevas som ett verktyg som används i samband med värdering? Resultat visar att en del 

barnen svarat att de tror att pedagogerna vill ha bilder på barnen för att minnas dem eller för att 

föräldrarna ska veta vilka barn som finns i verksamheten. Kan dokumentation upplevas av barnen 

som något görs för vuxnas skull? Några barn svarade att dokumentationerna kunde fungera som 

information, vilket stämmer överens med vad Lenz Taguchi (2003) anser att dokumentation kan 

bli då hon beskriver den som ett verktyg för kommunikation.  

 

Ett barn menar att bilderna hänger på väggen så att andra ska se vad barnen gör och hur barnen 

tänker. Forskning visar enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2005) att barn som 

talar om hur de själva och andra tänker blir bättre på att lära sig i skolan.   

 

Enligt resultatet menar flertalet barn att bilderna inte har något speciellt användningsområde när 

de hängs upp på väggen. Vi anser att vi som pedagoger bör involvera barnen på ett sådant sätt så 

att de har möjlighet att reflektera och samtala kring lärande med hjälp av dokumentationerna. 

Enligt Utbildningsdepartementet (2004) är det viktigt att dokumentationsarbetet ses som en del i 

det dagliga arbetet tillsammans med barnen. Utbildningsdepartementet (2004) påpekar att 

dokumentationerna inte är något som får ligga vid sidan av det dagliga arbetet. Vi tror att de 

flesta pedagoger saknar de förutsättningar som krävs för att göra dokumentationsarbetet till en del 

av det dagliga arbetet. Skolverket (2006c) menar att arbeta med dokumentation på reflekterande 

sätt kräver både tid och utrymme. Arbetet i verksamheten bör organiseras så att det ger utrymme 

för arbete med dokumentation, att skapa stunder för individuell reflektion och att avsätta tid för 

gemensamma samtal. Hur ser möjligheterna, för ovanstående, i dagens förskole- och 

skolverksamheter ut? Skolverket menar att det är viktigt att ställa krav på skolans ledning liksom 

på kommunen. Intentionerna med läroplanen går enligt Skolverket (2006c) inte att uppfylla utan 

avsatt tid för reflektion.  

 

Utbildningsdepartementet (2004) menar att vi genom dokumentation både kan synliggöra 

verksamheten och pedagogens förhållningssätt, som i sin tur påverkar och möjliggör barns 

reflektion om sin eget lärande. Vid spegling av resultatet tror vi att pedagogers syn på lärande 

oupplösligen hänger samman med i vilket syfte vi och hur vi väljer att dokumentera. Hur vi som 

pedagoger väljer att arbeta med dokumentation tror vi också speglas av vår syn på lärande. Som 

resultatet visar, framkommer att barnen upplevde sig bli fotograferade då de tillverkade eller 

producerade något. När väljer vi att fotografera barn? Om vi fotograferar barn då de skapar något, 

är det vid dessa tillfällen vi tror att barn lär sig? Kan detta spegla vår syn på lärande? Något som 

vi också tror kan ha betydelse för hur vi som pedagoger arbetar med dokumentation är vilka 

kunskaper och vilken kompetens vi har i området kring dokumentation. Att 56 procent av 

kommunerna i Sverige, enligt en undersökning utförd av Skolverket (2008), prioriterar 

pedagogisk dokumentation som ett område för kompetensutveckling tror vi är en möjlighet för 

vidare utveckling inom dokumentation i förskola och skola.   
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I resultatet visar sig att en del barn uttrycker en oro över att bli fotograferad. Vi reflekterar över 

hur vi som pedagoger i förskola och skola konstruerar barn. Vi bör vara medvetna om vad 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar då de poängterar att pedagoger konstrueras av förskole- 

och skolverksamheter vilka i sin tur är politiska frågor och konstrueras av samhället. Ett exempel 

på ovanstående kan vara besparingar inom kommuner, vilka kan leda till större barngrupper och 

mindre personaltäthet. Vi frågar oss hur vi som pedagoger blir i en sådan konstruktion? Har vi 

möjligheteter och förutsättningar att vara de pedagoger vi vill vara? Om pedagoger har större 

förutsättningar att möta och samtala med barnen kring dokumentationerna, skulle barnen då 

uppleva dokumentation på ett annat sätt än vad vårt resultat visat? Om pedagoger och barn kan 

mötas och samtala kring dokumentation, kan dokumentation då bidra till det Säljö (2003) menar 

då han skriver att ständig utveckling av människors lärande sker i samband med att människan är 

i dialog och samspel med andra människor.  

 

Som vi tidigare diskuterat anser Dahlberg, Moss och Pence (2002) förskoleverksamheter vara 

socialt konstruerade. ”De har inga naturgivna egenskaper, inga inneboende kvaliteter, inga 

nödvändiga syften. Vad de ska vara till för, frågan om deras roll och syfte är inte självklara 

frågor.” (Dahlberg, Moss & Pence, 2001, s. 95) Förskoleverksamheter har enligt författarna inga 

förutbestämda egenskaper, inte heller några naturliga kvaliteter eller några viktiga syften. Vad 

förskolan ska vara till för är alltså enligt Dahlberg, Moss och Pence (2002) ingen självklar fråga. 

Vi som arbetar i förskola måste reflektera över förskolans och skolans roll. Detta påverkas av vår 

syn på lärande, som i sin tur påverkar vår syn på dokumentation och vilka situationer vi väljer att 

dokumentera, som i sin tur påverkar barns upplevelser av dokumentation. 

 

Vi tänker oss att dokumentation kan vara ett verktyg för reflektion om pedagoger har de 

förutsättningar som krävs för att göra dokumentationen till ett pedagogiskt verktyg. Vi kommer 

återigen igen in på pedagogers förutsättningar och möjligheter, detta sett ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Möjligheter för pedagogers kompetensutveckling anser vi 

också vara avgörande.  

 

Om dokumentation blir ett verktyg för reflektion kan processen bli, som Rodgers (2007) 

beskriver Deweys sätt att se på reflektion, vägen till lärande.   

Fortsatt forskning 
 

Efter utförd studie då vi blickar tillbaka på vårt arbete och resultat så finner vi det intressant att 

undersöka pedagogernas perspektiv på dokumentation i förskola och förskoleklass. Vi är nyfikna 

och frågar oss hur pedagoger väljer att arbeta med dokumentation för att göra den till ett 

pedagogiskt verktyg?
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Bilaga  
 

Intervjufrågor 
 

1. Brukar pedagogerna fota dig och de andra barnen?  

 

2. Hur känns det för dig att bli fotad? 

 

3. När brukar pedagogerna fota dig? 

 

4. Varför tror du pedagogerna brukar fota dig? 

 

5. Använder ni bilderna som hänger på väggen på något sätt?  

Gör ni något med dem? Pratar ni om dem? 

 

 


