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Sammanfattning 

 

I förskolan dokumenteras det dagligen. Lärandeprocesser synliggörs, analyseras och 

utvärderas. I nationella och internationella styrdokument finns det krav på att inkludera barn 

i dessa processer, alltså att lägga barns perspektiv på dokumentationsprocessen till grund för 

utformningen av denna. Barn ska kunna vara delaktiga i och utöva inflytande över 

dokumentationen i förskolan. 

Denna studie syftar till att belysa barns perspektiv på dokumentationsprocesser i förskolan, 

alltså hur barn upplever att blir dokumenterade, hur de upplever sitt inflytande över 

dokumentationsprocessen samt hur deras tankar och idéer synliggörs i dokumentationen som 

sitter uppe på avdelningens väggar eller är tillgängliga i ”avdelningspärmen”. En kvalitativ 

forskningsmetod används i form av 12 barnintervjuer och textanalyser av dokumentationen 

som sitter uppe på avdelningarnas väggar samt i ”avdelningspärmen” på två olika förskolor.  

Resultat visar att barnen upplever att de har lite inflytande över dokumentationsprocessen, 

det är pedagogerna som äger den. Främst synliggörs barns tankar och idéer som barnen yttrar 

under planerade aktiviteter genom teckningar, foton och små citat från barnen. Det flesta 

barnen upplever att bli dokumenterade som något roligt och positivt genom att deras alster 

och foton på dem synliggörs. Genom vår studie gör vi en upptäckt som inte är kopplad till 

våra forskningsfrågor. Barnen beskriver att de har många erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter kring att fotografera med kameror, mobiltelefoner och Ipads, någonting som inte 

tas tillvara på förskolornas avdelningar där det enbart är de vuxna som fotograferar. 

 

Nyckelord: förskola, dokumentation, inflytande, barns perspektiv 
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1. INLEDNING 

Under vår utbildning har dokumentation varit ett genomgående inslag. Vi har fått läsa om 

olika former och syften med dokumentation och även fått praktisera det vid 

verksamhetsförlagd utbildning. Både i Läroplanen för förskolan och skollagen finns det 

uttalade krav på att förskolorna ska dokumentera för att kunna utvärdera och utveckla 

verksamheten, följa barns lärprocesser samt för att kunna sprida information till 

vårdnadshavare. En viktig fråga man kan ställa sig i detta sammanhang är vem det 

dokumenteras för, barnen, vårdnadshavare eller båda parter? Dokumentation kommer även 

bli en viktig arbetsuppgift för oss i vår kommande yrkesroll som förskollärare, varav det är 

av vikt att funderar djupare kring denna. 

Ett annat målområde i Läroplanen för Förskolan som vi har reflekterat mycket över är 

barnens inflytande i förskolan.  Det ska finnas utrymmen för barnens tankar och åsikter 

samt att de ska kunna vara med och påverka utformandet av verksamheten. Vi började 

fundera över vilket inflytande barnen har på dokumentationen efter en kurs som lyfte 

etiska dilemman i dokumentationen. Med dagens moderna teknik är det lätt att ta fram 

kameran för att dokumentera barnen. Bilder på barnen figurerar både på förskolans väggar, 

på bloggar och på andra plattformar som förskolorna väljer att använda. Lika så sätts 

barnens teckningar och andra alster upp för att visa vad de gör på förskolan. Frågor vi 

började ställa oss var: Får barn chansen att komma med en åsikt om vad som ska hända 

med deras bilder eller teckningar? Kan barnen avböja att vara med på bild eller att sätta sin 

teckning på väggen? Något vi la märke till när vi började leta forskning i det här ämnet var 

att det inte finns så mycket forskning som lyfter fram barnens perspektiv i stort och på 

dokumentation i synnerhet. Vi anser att det är grundläggande att ta reda på barns 

perspektiv för att kunna utforma förskoleverksamheten efter barns intressen och behov 

oavsett vilken del av verksamheten det gäller. Att vi vill undersöka just barns perspektiv på 

dokumentationen har att göra med att dokumentation genomförs och produceras löpande 

och rör och berör barn i förskolan hela tiden. Med andra ord så är det önskvärt att barnen 

ska få möjlighet till inflytande över den. 
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2. BAKGRUND 

Att dokumentera lärandeprocesser hör till vardagen i svenska förskolor. Barn blir därmed 

nästan dagligen dokumenterade genom t.ex. bild, film och texter av olika slag. 

Dokumentationerna görs för olika målgrupper som barnen själva, föräldrar, kollegor, 

förskolechefer samt politiker. Att man ska dokumentera råder det inget tvivel om, däremot 

finns det tolkningsutrymme på vilket sätt dokumentation kan utformas och hur 

förskolebarnen kan göras delaktiga i, samt hur dem kan få inflytande över 

dokumentationsprocessen. 

Dokumentation och barns inflytande är två stora målområden som är förankrade i både 

Skollagen och Läroplanen för förskolan. I Skollagen under kapitel 4 §4 står det att ”Barn i 

förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i 

detta (kvalitets-)arbete (Utbildningsdepartementet, 2010:800).”I Läroplanen för förskolan 

kan man läsa att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (Lpfö98 

rev.2016, s.12)." Vidare ska arbetslaget "dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla – 

barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har 

möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara 

(Lpfö98 rev.2016, s.15)." 

Barns inflytande är inte enbart förankrat i de nationella styrdokumenten utan även i FN:s 

konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Artikel 12 som är en av de fyra 

huvudprinciperna behandlar barns rätt att bli hörd. Detta innebär att vuxna, oavsett om det 

är politiker, förskollärare eller föräldrar, ska inhämta barns åsikter innan de bestämmer 

saker som rör barnen. (https://unicef.se/barnkonventionen , hämtat 2018-02-27). 

Barnkonventionens 13. artikel handlar om barns yttrande- och informationsfrihet, även det 

en viktig förutsättning för att barn ska få inflytande över sin vardag.  

I artikeln "Frågan är inte om utan hur" som publicerades i Tidningen Förskolan refererar 

Marie Bengts till Helene Elfstrand som menar att barns rätt till information är en del av den 

demokratiska rätten. Att få information skapar trygghet och ger barn möjlighet att 

protestera och använda sig av sin rätt att bli hörd (http://forskolan.se/fragan-ar-inte-om-

utan-hur/, hämtat 2018-02-23). 

Skolverket rekommenderar pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg, då pedagogerna 

genom detta kan få syn på barns intresseområden, genom vilka de kan utmana dem vidare i 

sitt lärande. Anna Palmer menar att detta verktyg ska användas tillsammans med barnen 

samt vara tillgänglig för alla på förskolan. Genom gemensamma reflektioner kring 

dokumentationen kan barn få syn på sitt eget lärande och pedagogerna på händelser dem 

inte tänkt på från början (https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-

arbetet/pedagogisk-dokumentation-1.179597, hämtat 2018-04-15). 

Dokumentation är någonting som görs med olika syften som t.ex. för att synliggöra olika 

processer i samt utveckla verksamheten. Men oavsett i vilket syfte dokumentation 

genomförs så är det någonting som rör och berör barnen nästan dagligen, därför bör 

pedagoger skapa möjligheter för barns inflytande och delaktighet i förskolan. Att ta reda på 

https://unicef.se/barnkonventionen
http://forskolan.se/fragan-ar-inte-om-utan-hur/
http://forskolan.se/fragan-ar-inte-om-utan-hur/
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-arbetet/pedagogisk-dokumentation-1.179597
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/forskola/stod-i-arbetet/pedagogisk-dokumentation-1.179597
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barns perspektiv kring vad som ska eller få dokumenteras, vart det ska visas och för vem 

kan vara en bra start för pedagogen att skapa ett inkluderande arbetssätt kring 

dokumentationen och därmed att efterleva kraven i styrdokumenten och 

Barnkonventionen. 

 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT -  

BARNDOMSSOCIOLOGI 

 

Inom barndomssociologin ser man på barn som en egen grupp, med ett eget värde, en 

grupp som är värd att utforska och undersöka. Genom att man ser på barn som medlemmar 

av vårt samhälle lyfter man inom barndomssociologin vikten av att forska om, för och med 

barn för att ge barn möjlighet att lyfta sina perspektiv kring saker som berör dem och 

därmed kunna omskapa och förbättra deras villkor menar Gunilla Halldén. Halldén 

beskriver att barndom anses vara en social konstruktion och inte enbart ett biologiskt 

fenomen. Barn och barndom ”görs” olika i olika samhällen. Vidare är barn ingen generell, 

homogen grupp utan klass, kön och etnicitet påverkar barnets förutsättningar och ställning 

i samhället. Barn anses vara aktiva aktörer som skapar sin egen kultur, de införlivar inte 

enbart samhällets normer utan skapar även egna (2007, s.25-28). Vidare menar Halldén att 

det har skett en förändring inom barndomssociologin av hur man ser på barn och barndom, 

från synen på barn som "becoming" till barn som "being". I beskrivningen av ”barn som 

becoming” ligger en syn på barn som ofullkomliga och ofärdiga. En syn som är grundad i 

ett utvecklingspsykologiskt tankesätt där den vuxna ses som det färdiga målet, det barnen 

ska bli. I beskrivningen av ”barn som beeing” däremot ställer man sig kritisk till synen att 

den vuxna är det mogna, eftersträvansvärda, färdiga slutmålet. Barndomen ses inte som en 

transportsträcka till vuxenlivet. I stället ses barn som sociala aktörer med en egen kultur 

(Halldén, 2007, s.31–36). Idag ser man på barn som kompetenta, resursrika, sociala aktörer 

som har rätt att bli lyssnade till och respekterade skriver Pramling Samuelsson & Pramling 

(2010, s.32). Halldén anser att ”being” och ”becoming” är två parallella processer, 

någonting som pågår hela livet. Vuxna är lika lite färdigutvecklade eller stabila som barn. 

Människan förändras hela tiden, oavsett ålder. Att kunna vara flexibel är ett oupphörligt 

krav i samhället för båda barn och vuxna. Därmed är också både barn och vuxna ständigt 

utsatta för förändringar och behöver utvecklas vidare under hela livet (2007, s.176). 
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3. FORSKNINGSLÄGE/ TEORETISKA BREGREPP 

I följande avsnitt kommer vi att lyfta begreppen inflytande och delaktighet, barnperspektiv 

& barns perspektiv samt dokumentation & pedagogisk dokumentation för att visa på 

innebörden samt skillnader på dessa. 

Begreppen inflytande, delaktighet och barns perspektiv är centrala begrepp i 

barndomssociologin. Vi valde utöver dessa att förtydliga begreppet barnperspektiv för att 

skapa en tydlig distinktion till begreppet barns perspektiv. Eftersom studiens syfte är att 

undersöka barns upplevelser och tankar kring dokumentation samt på vilket sätt barnens 

inflytande synliggörs i dokumentationen på förskoleavdelningsnivå har vi även valt att 

lyfta begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation för att ha ytterligare 

verktyg för vår senare analys av empirin. 

Vidare beskriver vi möjligheter och hinder för barns inflytande över verksamheten i stort 

och dokumentationsprocessen i synnerhet. Vi avslutar avsnittet med att lyfta olika etiska 

dilemman som kan uppstå i dokumentationssammanhang. 

3.1 Delaktighet och inflytande – synonyma eller inte? 

 

Begreppen inflytande och delaktighet används ofta synonyma, men innebär de verkligen 

samma sak? Eftersom vuxnas förståelse för begreppen delaktighet och inflytande påverkar 

hur verksamheten utformas och därmed barns möjlighet till inflytande och delaktighet är 

det av vikt att undersöka hur olika forskare har definierat begreppen. 

Johanessen och Sandvik använder begreppen delaktighet och inflytande synonymt. De 

menar att begreppens innebörd är djupare än att barn enbart få vara närvarande i olika 

aktiviteter eller delta i val- och majoritetsbeslut. Forskarna menar att inflytande och 

delaktighet innebär att vara en del av en gemenskap där man måste inkludera och 

respektera varandra. Det handlar om samspel mellan barnen och mellan vuxna och barn 

samt hur man lyssnar till och respekterar varandra. Barns idéer och tankar ska kunna 

påverka verksamhetens utformning (2009, s.29–31).  

Arnér håller med Johanessen och Sandvik när hon definierar begreppet inflytande med att 

barn ska kunna påverka sin vardag på ett påtagligt sätt vilket innebär att pedagogen ska 

anpassa verksamhetens utformning och innehåll utifrån barns tankar, idéer och initiativ. 

Hon skiljer dock på begreppen delaktighet och inflytande. Enligt Arnér innebär delaktighet 

att barn har möjlighet att delta i en aktivitet som någon annan, t.ex. en vuxen, har bestämd 

samt att dem som deltar i aktiviteten fokuserar på samma innehåll (2006, s.26).  

Kristina Westlunds definition av delaktighet skiljer sig från Arnérs. Hon menar att 

delaktighet innefattar både barns inflytande samt delaktighet i aktiviteter som andra har 

planerat. Inflytande är enligt henne ett tydligare begrepp som specifikt avser barns 

möjlighet till påverkan i olika situationer (2011, s.170). 

Pramling Samuelsson och Sheridan gör en distinktion av begreppet delaktighet. 

Delaktighet som värde och delaktighet som pedagogik. Båda dimensioner baseras på etiska 
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ståndpunkter men delaktighet som värde anser forskarna vara av mera generell karaktär 

och innefattar barns rätt att uttrycka sina tankar och åsikter i olika sammanhang, medans 

delaktighet som pedagogik har en djupare innebörd och innefattar att barns tankar och 

åsikter ska tas tillvara samt influera verksamhetens innehåll och utformning (2003, s.71). 

Delaktighet som pedagogik speglar därmed delvis Johanessens och Sandviks definition av 

delaktighet och inflytande som synonyma samt Arnérs definition av inflytande. 

 

3.2 Möjligheter och hinder för barns inflytande 

 

Vuxnas syn på barn och barndom kan antingen öppna upp eller försvåra barns möjligheter 

till delaktighet och inflytande i verksamheten. För att barn ska kunna vara delaktiga i 

förskolan är en förutsättning att de vuxna tillskriver barn en egen kultur, alltså anse att de 

är självständiga, kompetenta subjekt med egna tankar, idéer och upplevelser som är viktiga 

och betydelsefulla (Johanessen och Sandvik, 2009, s.26; Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2003, s.71). Ser man som pedagog på barn som objekt, som någonting som ska anpassas 

efter ett visst mått, nämligen den vuxna, försvåras eller begränsas barns möjlighet till 

inflytande och delaktighet. Tycker pedagogen att det är hens uppgift att rätta till barns 

brister för att barnet ska bli så lik det vuxna idealet som möjlig kan det innebära att 

pedagogen inte ser behovet och meningen med barns delaktighet och inflytandet (2009, 

s.26).  Likaså hämmar, eller till och med omöjliggör, ett allt för styrande och återhållsamt 

bemötande barns inflytande och ansvarstagande menar Arnér (2006, s.101). Detta bekräftar 

Emilsson och Folkesson i sin studie kring barns inflytande och pedagogers styrning. De 

kom fram till att ju mer styrd en aktivitet är desto mera begränsad blir barns möjlighet till 

inflytande, att välja och ta initiativ. Situationer som är mindre styrda genom specifika mål 

och i förväg planerade tillvägagångssätt ökar däremot barns möjligheter till inflytande 

(2006, s.236). 

Pedagogen befinner sig alltid i en maktposition gentemot barnen, hen kan bestämma vad 

hen vill lyssna till samt om och hur hen tolkar det som uttrycks. Därmed har den vuxne 

makten att respektera och ge ett värde till vissa tankar och idéer men andra (Johanessen 

och Sandvik, 2009, s.96; Arnér, 2006, s.26). 

Arnér genomförde en studie om hur ett utvecklingsarbete kring barns inflytande i förskolan 

kan förändra pedagogers förhållningssätt till barn genom att de bejakar barns initiativ. Hon 

kom fram till att barns inflytande i verksamheten förbättrades genom att pedagogerna intog 

ett medvetet relationellt perspektiv, alltså var beredda att möta barnen på ett öppet och 

neutralt sätt. Arnér menar att ett bejakande förhållningssätt gentemot barns initiativ som är 

grundad i kunskap och reflektion öppnar upp för ett förändrat samspel mellan barn och 

vuxna (2006, s.95, 101).  

Kristina Westlund håller med Arnér att styrning som ett medvetet förhållningssätt av 

pedagogerna ökar barnens möjlighet till inflytande i verksamheten. Att kunna utöva 

inflytande i vardagen betyder inte att barnen alltid ska få välja fritt då detta kan leda till att 

till exempel könsnormer inte blir utmanade eller att barn som har lättare för att göra sig 
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hörda får flera möjligheter till inflytande än andra barn. Arbetet med inflytande är en 

balansgång mellan frihet och styrning, där normerna och värden i samhället ligger till 

grund för avvägningen om barn får friheter eller blir reglerade menar Westlund (2011, 

s.171). 

3.3 Barnperspektiv och Barns perspektiv 

 

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är väl använda begrepp i styrdokument, 

forskning, pedagogiska verksamheter, media och politik. Johansson och Pramling 

Samuelsson menar att begreppen har blivit begrepp i tiden. Många gånger används 

begreppen synonymt för att ge uttryck för barnens röster eller barnens värld, men 

barnperspektiv och barns perspektiv har olika innebörder (2003, s.1). För att kunna göra en 

distinktion av begreppen måste man fråga sig vem det är som formulerar perspektivet 

menar Halldén (2003, s.13). Vi kommer främst att använda oss utav begreppet barns 

perspektiv i vår resultatanalys utifrån hur barnen tolkar och upplever olika situationer. Vi 

tar upp båda begreppen här för att visa på distinktionen av begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv 

 

3.3.1 Barnperspektiv 

 

Begreppet barnperspektiv är mångtydigt. Barnperspektiv är en synvinkel som vuxna 

anlägger för att till exempel kunna ta tillvara på barns intressen, studera barns kultur eller 

kunna verka för barns bästa. Genom ett barnperspektiv kan vuxna till exempel 

uppmärksamma hur olika politiska beslut kan påverka barn (Halldén, 2003, s. 12-14; 

Quarsell, 2003, s.102). Quarsell och Pramling Samuelsson & Pramling nämner begreppet 

barncentrering som synonym till begreppet barnperspektiv. Barncentrering innebär att 

vuxna måste möta barn där de befinner sig, alltså anpassa uppgifter efter barns 

förutsättningar, om de vill kunna påverka dem (2003, s.75; 2010, s.33). Quarsell menar 

vidare att barnperspektiv även innebär hur barn själva ser på sin tillvaro samt hur de ser på 

sig själva (2003, s.102). Halldén däremot menar att ett barnperspektiv inte behöver 

innehålla barns perspektiv. Om man inkluderar barns syn är det dock viktigt att pedagogen 

gör en tolkning av det barnen uttrycker, säger hon (2003, s. 12–14).  

På vilket sätt vuxna ser på barn och barndom, alltså hur barn bör behandlas eller bemötas 

är grundläggande för barns villkor, socialisation och lärande. Samtidigt är det viktigt att 

kontrastera vuxnas perspektiv med barns perspektiv kring sina villkor, särskilt om det 

gäller att vidta åtgärder för barnens bästa (Quarsell, 2003, s.106, 107). 

3.3.2 Barns perspektiv 

 

Barns perspektiv går ut på att barnen själva är aktiva och delaktiga samt får möjlighet att 

beskriva hur de ser på sin tillvaro. Genom detta bidrag få de vuxna en möjlighet att förstå 
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barns kultur (Halldén, 2003, s.13, 14; Pramling Samuelsson & Pramling, 2010, s.33). 

Pramling Samuelsson och Sheridan poängterar att barns möjlighet till delaktighet samt att 

bli lyssnade på är en demokratisk rättighet och därmed också en pedagogisk utgångspunkt 

(2003, s.81). För att kunna förstå barns syn krävs det en närvarande och lyhörd vuxen. I 

pedagogiska sammanhang är det av stor vikt att få syn på barns upplevelser och förståelse 

av sin omvärld, eftersom förskolläraren ska bygga sitt handlande på barns perspektiv 

menar Pramling Samuelsson och Pramling. Med utgångspunkt i barns perspektiv och 

upplevelser i en viss situation eller kring ett fenomen kan läraren utmana barnet vidare i 

lärandeprocessen (2010, s.34). Genom att vara lyhörd och göra barns röster hörda 

möjliggör pedagogen för barn att vara delaktiga (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2003, 

s.71). 

3.4 Dokumentation 

3.4.1 Vad är dokumentation? 

 

Dokumentationen av förskolans verksamhet har blivit allt viktigare, men hur definieras 

dokumentation i förskolan? Flera forskare beskriver att observationer av olika slag är 

centrala delar i dokumentationen. I dess praktiker ingår bland annat att observera med ögat, 

fotografera med en kamera eller filma händelser på förskolan. Detta för att kunna ”frysa” 

barns utveckling och lärandeprocesser. Genom detta ”frysande” skapas en möjlighet att 

kunna titta tillbaka på vad som har hänt (Lenz Tagutchi, 2013, s.13; Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2016, s.54). Lenz Tagutchi beskriver dokumentation som retrospektiv, alltså 

tillbakasyftande (2013, s.13). Sheridan och Pramling Samuelsson tillägger att 

dokumentationsmaterialet ska utgöra en grund för utvärderingen av verksamheten och 

därmed för att både kunna höja verksamhetens kvalité sam för att kunna utmana barnen 

vidare i sitt lärande 2016, s.54). 

Olika forskare beskriver att observationer av barn hela tiden varit framträdande i 

förskolans historia, men på olika sätt. Medan observationer tidigare varit till för att kunna 

undersöka barns motoriska, kognitiva och sociala utveckling, ett tankesätt som är grundat i 

utvecklingspsykologin, handlar de idag mera om att observera lärandeprocesser, mellan 

barnen och mellan vuxna och barn (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016, s.54; 

Emilsson & Pramling Samuelsson, 2012, s.2).  

3.4.2 Vad är pedagogisk dokumentation? 

 

Sheridan och Pramling Samuelsson menar att dokumentationen i förskolan oftast är av 

beskrivande karaktär och borde lyftas via analyser av interaktioner mellan barn samt barn 

och vuxna. Att synliggöra interaktioner kallar forskarna för ett relationellt perspektiv på 

dokumentation (2016, s.57). Detta håller Hillevi Lenz Tagutchi med om när hon beskriver 

att de vuxna kan utveckla processer i förskolan för att reflektera kring det som har 

dokumenterats. Hon kallar denna kommunikation och förhållningssätt för pedagogisk 
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dokumentation, någonting som är prospektivt, alltså framåtsyftande, samt någonting som 

bör göras tillsammans med barnen (2013, s. 13-15). Pedagogisk dokumentation kan ses 

som ett verktyg för att visualisera barns och pedagogers lärande i olika sammanhang med 

syftet att utmana och utveckla barns utforskande och experimenterande samt stödja 

pedagogerna i att följa upp, utvärdera och utveckla sin pedagogiska praktik (Lenz 

Tagutchi, 2013, s.16; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016, s.56). Sättet pedagogen 

använder dokumentationen på avgör om dokumentationen kan blir pedagogisk. Genom att 

sätta dokumentationen i relation till mål och teorier och reflektera över den i vardagen i 

barngrupp blir den pedagogisk.  

Att dokumentera barns aktiviteter ger förskolläraren möjlighet att få syn på barns 

perspektiv, förutsatt att förskolläraren är intresserad av vad barnen gör och kan inta ett 

barnperspektiv menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2016, s.56). Pedagogisk 

dokumentation kan användas för att påminna barnen om sina tidigare tankar genom att läsa 

upp dokumentationen, reflektera gemensamt över den och ta den som utgångspunkt för att 

vidareutveckla tankarna (Lenz Tagutchi, 2013, s.74, 114). 

3.4.3 Etiska aspekter på dokumentation i förskolan 

 

Då bilder, filmer och skriftlig dokumentation om barnen används i processen för att 

utvärdera, utveckla och synliggöra verksamheten har forskare börjat ställa sig kritiska till 

hur detta påverkar barnen. Vilka rättigheter har de och vilket lärande främjas i 

dokumentationsprocessen (Bl.a. Svenning 2011, Lindgren och Sparrman 2003).  Under detta 

avsnitt vill vi lyfta hur forskarna anser att synliggörandet och maktrelationer påverkar 

barnen.  

Forskning visar att barn ser sig själva som underordnade de vuxna. Här ställer sig Lindgren 

och Sparrman frågande till om inte dokumentationsprojekt kan bidra till att sådan självsyn 

hos barnen förstärks (2003, s. 62). Risken för att relationen mellan vuxna och barn i 

förskolan blir asymmetriska finns alltid då de vuxna har ett övergripande ansvar för 

barnen, kring säkerhet och deras lärande. Pedagogerna har även ansvar för 

dokumentationsprocessen, där barns delaktighet och inflytande ska tas tillvara. Svenning 

menar att asymmetrin mellan vuxna och barn blir extra tydlig om den gemensamma 

uppfattningen är att det är de vuxna som äger uppdraget och att risken då blir att barnen 

känner ”plikt” att förhålla sig till det den vuxne säger (2011, s.59–60). Lindgren och 

Sparrman (2003) skriver att dokumentationen i sin tur är ett återskapande av förståelser 

och aktiviteter som blir en utgörande norm. Där barnen betraktar dokumentationen och blir 

betraktade genom dokumentationen, av pedagoger, föräldrar och andra barn. Genom detta 

blir barnen påminda om hur de förväntas uppträda, vilket riskerar att leda till att 

dokumentationen bidrar till ett nytt sätt att vara barn på (2003, s.62). Det bekräftar även 

Emilson och Pramling Samuelssons (2012) studie där de tydligt kunde se under 

observationer att barnen försökte svara upp till förskollärarnas förväntningar. De kunde 

även se att pedagogen ”såg” vad hen ville se barnen göra. Det vill säga pedagogen 

uppmärksammade det som hände utifrån den intention hen hade med aktiviteten och 

dokumenterade därefter (2012, s.13). Det visar att den som dokumenterar besitter makten 
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över vad som ska synliggöras eller inte. Pedagogerna har flera intressenter att förhålla sig 

till när de synliggör dokumentationen för andras blickar, pedagogerna själva, föräldrar, 

barnen, förskolechefer med flera. Risken blir att tillfredställandet av någon intressent leder 

till att de går över huvudet på barnen. Lindgren (2016) menar att ett mer etiskt 

förhållningsätt behövs i förskolorna kring dokumentation eftersom det har blivit en så 

viktig del av verksamheten. Hon efterlyser mer etiskt handlande och tänkande om vad som 

händer i dokumentationspraktiker (2016, s.24). Detta förstärks av det som Svenning skriver 

om att beslut tas över huvudet på barnen gällande synliggörandet av exempelvis barnens 

alster, och bilder på barnen ger dolda signaler till barnen om att deras åsikter och känslor 

inte gäller. Man riskerar då att barnen lär sig att leva med dokumentationen i stället för att 

uttrycka huruvida de är bekväma eller inte med det som synliggörs (2011, s.47, 72). Vidare 

menar Svenning att vi måste fråga barnen. Barnen är experter på sig själva och sitter inne 

med information som vi går miste om vi inte låter dem ha inflytande över sin egen roll i 

dokumentationen (2011, s.67). 

Ett etiskt förhållningssätt som påverkar vardagliga relationer och situationer handlar om att 

reflektera kring vilken sorts kunskap som skapas, varför och på vilket sätt kunskap alltid är 

förbundet med maktrelationer (Lindgren 2016, s.29). 

 

4. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Vi vill genom vår studie undersöka barns upplevelser och tankar kring dokumentation samt 

på vilket sätt barnens inflytande synliggörs i dokumentationen på förskoleavdelningsnivå.  

 

Forskningsfrågor:  

 

- Hur synliggörs barns tankar och idéer i avdelningens dokumentation? 

- Hur upplever barn att bli dokumenterade?  

- Hur upplever barn sitt inflytande i dokumentationsprocessen? 

 

5. METOD 

Under detta avsnitt kommer vi att förtydliga vilken metod vi har valt för datainsamling, 

vad man behöver ha i åtanke när man genomför barnintervjuer, hur vi gick till väga för att 

välja ut förskolor och barn för vår studie. Vi kommer även att förtydliga hur vi genomförde 

vår undersökning samt hur vi har analyserat och bearbetat materialet vi har samlat in. Vi 

avslutar med en beskrivning av hur vi tagit hänsyn till de etiska forskningsprinciperna.   
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5.1 Metod för datainsamling 

 

En del av syftet med vår studie är att ta reda på hur barn upplever att bli dokumenterade, 

samt hur de upplever sitt inflytande på dokumentationen som produceras på 

förskoleavdelningen. För att kunna besvara de frågeställningar vi har valt, behöver vi 

genomföra intervjuer med barn.  

Eftersom vi vill komma åt barns tankar och uppfattningar måste vi fråga dem, därför 

uteslöt vi observationer som metod. Enkäter som också är en metod för 

frågeundersökningar var heller inte passande att använda sig av för vår studie då dessa går 

ut på att informanterna måste kunna läsa frågorna för att kunna svara på dem. I och med att 

informanterna i vår studie är förskolebarn så bedömde vi att den metoden inte var anpassad 

efter vår målgrupp. Dessutom påpekar Esaiasson med fl. att enkätundersökningar används i 

syfte att beskriva hur vanliga vissa föreställningar är bland en grupp människor, medan 

syftet med samtalsintervjuer är att undersöka individers uppfattningar, tankar och åsikter 

kring någonting. I en samtalsintervju är det alltså individers uppfattningar som står i 

centrum och inte individerna själva, därav är denna metod lämpligt för vår studie (2012, 

s.229). Judith Bell framhäver intervjumetodens flexibilitet då man kan ställa följdfrågor, 

observera kroppsspråket samt på vilket sätt intervjupersonen betonar någonting eller 

uttrycker sig (2016, s.189).  

Intervjuerna kommer att vara semistrukturerade vilket innebär att vi har en färdig 

uppsättning av frågor med oss som struktur men att vi samtidigt kommer ha möjlighet att 

ställa följdfrågor för att kunna fördjupa samtalen (se bilaga 2). 

Den andra delen av studien handlar om att samla in och analysera förskoleavdelningarnas 

dokumentation som sitter på väggarna på de båda avdelningarna respektive sitter i en pärm 

(dokumentation som har suttit uppe i hallen tidigare). Detta sker i form av en textanalys där 

vi fokuserar på om vi kan se att barns tankar framträder, samt på vilket sätt barns tankar 

synliggörs i den valda dokumentationen. 

5.2 Barnintervjuer 

 

Eftersom att vi har valt att använda oss av barnintervjuer i vår studie så blev det aktuellt att 

läsa vad andra författare och forskare säger om det. Flera vittnar om att det är ”speciellt” 

och kan kännas -svårt och skrämmande. Men samtidigt skriver Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) om vikten av att samtala med barnen för att deras inflytande ska kunna 

vara med och forma verksamheten. Inför barnintervjuer framhålls relationen till barnet som 

viktig där förtroende och tillit är viktiga nyckelord (a.a. s.27). 

Eftersom vi har valt att inte besöka tidigare VFU-platser då vi inte vill att våra egna 

uppfattningar om förskolan ska påverka hur vi tolkar barnens tankar, var det viktigt att 

skapa en första kontakt och bygga upp en relation till barnen som skulle delta i 

intervjuerna. Att bygga förtroende tar olika lång tid beroende på barnet, men om hen är väl 

förberedd och har ett frivilligt deltagande så tycker de oftast att det är något spännande 

som ska ske skriver Ylva Mårtens. Vem du är och varför du har valt att göra intervjun kan 
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vara bra aspekter som barnet ska känna till. Det är viktigt att barnet blir lyssnat på och 

känner sig respekterat och att det hen säger är viktigt (Mårtens, 2015, s.26, 33).  

Intervjuer med små barn är något speciella då barn oftast inte besitter samma ”tålamod” 

som vuxna, samt att de har lättare att bli distraherade av omgivningen (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000, s.25). Därför har vi lagt stor vikt vid att välja en lugn miljö 

där inte andra nyfikna barn och vuxna kan påverka barnen. För att hålla barnens intresse 

uppe i intervjun är det bra att vara förberedd med konkreta exempel i samband med 

frågorna som för barnen symboliserar kända situationer. Ingrid Pramling Samuelsson och 

Elisabet Doverborg poängterar att det alltid är lättare för barn att relatera till någonting 

konkret, t.ex. en händelse eller upplevelse istället för abstrakta begrepp. Att ta konkreta 

material som t.ex. bilder till hjälp stödjer barnen i att komma ihåg olika händelser samt att 

koncentrera sig på ett specifikt innehåll (2012, s.32, 36). Att anteckna och bläddra i papper 

kan vara störande, därför är ”bandspelare” att föredra. Verktyget underlättar och bidrar till 

en mer avslappnad dialog med barnet där intervjuaren inte behöver vara rädd för att missa 

något viktigt som barnet säger, samt att man kan läsa av barnet mer visuellt – hur barnet 

rör sig, ansiktsuttryck och andra handlingar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, 

Mårtens, 2015).   

5.3 Urval och genomförande 

 

När vi skulle välja förskolor för vår studie valde vi aktivt bort förskolorna som vi hade lärt 

känna genom våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) då vi inte ville vara influerade 

av tidigare erfarenheter kring förskolornas dokumentationsrutiner och våra eventuellt 

förutfattade meningar om den. 

För att hitta två förskolor till vår studie mejlade vi en förfrågan om deltagande i vår studie 

till förskolechefer vid15 slumpmässigt valda förskolor i en storstad i mellansverige. 

Eftersom det enbart var två förskolor som visade intresse blev dessa deltagare i vår studie.  

Efter att ha fått kontakt med förskolorna skickade vi ut ett mejl med en 

medgivandeblankett till vårdnadshavarna (se Bilaga 1) och bad förskollärarna på den 

berörda avdelningen att hjälpa oss med att dela ut dessa till barnens vårdnadshavare. Vi 

bestämde även tid för en första träff där vi kunde presentera oss för pedagogerna, tala om 

hur vi hade tänkt att intervjuerna skulle gå till rent praktiskt, alltså bestämma dag och tid 

för intervjuerna samt vilket rum vi kunde använda för att genomföra intervjuerna. Utöver 

det nyttjade vi det första mötet för att titta på vilken dokumentation som fanns uppsatt på 

avdelningen, respektive fanns tillgänglig i en ”avdelningspärm”. Vi fotograferade 

dokumentationen för att ha materialet tillgänglig för den senare analysen samt för att kunna 

använda den som underlag för genomförandet av intervjuerna med barnen. Vi 

fotograferade enbart teckningar/ målningar samt dokumentation i form av fotografier från 

olika aktiviteter på förskolan. 

Under det första mötet med pedagogerna samtalade vi också om att det är viktigt att 

förbereda barnen på att bli intervjuade. Detta genom att pedagogerna informerar barnen om 

att det kommer att komma två studenter till förskolan för att samtala med dem kring vad de 

gör på förskolan och hur de tycker och tänker kring det. 



 

15 

 

För intervjuerna valde vi de äldsta barnen på förskolan, barn i åldrarna 4-6 år. Dels för att 

de äldre barnen har rikligare erfarenheter av att bli dokumenterade och att delta i 

dokumentationsprocesser, dels för att de äldre barnen har lättare för att uttrycka sig verbalt. 

Holme och Solvang skriver att det är viktigt att ta hänsyn till intervjupersonernas förmåga 

att uttrycka sig samt att de är villiga att delta i intervjun. Genom detta bygger forskaren 

upp ett förtroende (1997, s.101). 

Intervjuerna med barnen genomfördes enskilda, då vi inte ville att barnen skulle influera 

varandra med sina svar utan ge uttryck för sina egna tankar och upplevelser. På båda 

förskoleavdelningar fick vi tillgång till enskilda rum, där vi kunde stänga om oss för 

intervjuerna med barnen för att skapa en lugn atmosfär och minska störande intryck 

utifrån. 

I början av varje intervju presenterade vi oss för barnen och berättade att vi kommer att 

ställa några frågor om vad de gör på förskolan för att få höra vad de tycker och tänker om 

det. Vi påpekade för barnen att de fick avbryta intervjun när som helst, samt ställa frågor i 

fall de inte förstod frågan eller undrade över någonting. 

Intervjuerna med barnen spelades in och transkriberades efteråt. Vi berättade för barnen att 

vi spelar in samtalen för att det annars blir svårt för oss att komma ihåg allting som de har 

berättat för oss, samt att det blir lättare för oss att lyssna på deras berättelser. 

5.4 Databearbetning och Analysmetod 

 

Underlaget för dataanalysen utgjordes av de transkriberade intervjuerna samt den 

fotograferade dokumentationen från avdelningarna. I de transkriberade intervjuerna 

betecknade vi barnen med löpande siffror och förskoleavdelningarna fick beteckningarna 

”Grå” och ”Gul” för att säkra anonymiteten samt för att kunna skilja på avdelningarna och 

barnen i analysen (förskoleavdelning Grå & Gul, samt barn 1-6 på respektive avdelning). 

Som analysmetod för den insamlade empirin använde vi oss av en tematisk analys (Braun 

& Clarke, 2008). Braun och Clarke menar att det första steget i analysen är att läsa igenom 

det transkriberade/ fotade materialet flera gånger för att kunna markera idéer för 

kodningen, göra en kodningslista och sedan läsa igenom materialet för att kunna hitta 

mönster och/ eller motsägelser. Braun och Clarke rekommenderar att koda brett för att 

datan lättare ska kunna passa in i flera teman. Nästa steg i analysen är att sortera 

kodningarna under olika teman och underteman för att i anslutning till det analysera varje 

tema i detalj samt sammanfatta det med några meningar. Slutligen poängterar författarna 

att analysen ska innehålla citat ur intervjuerna/ dokumentationen vilka ska omges av en 

analytisk beskrivning (2008, s.87–93). 

5.5 Disponering av arbetet  

 

Vi har under studien arbetat tätt ihop där vi tillsammans har tagit fram forskning och 

skrivit de olika delarna, inledning, bakgrund, metod och diskussion tillsammans. Vi valde 

att genomföra intervjuerna tillsammans, då en kunde koncentrera sig på frågorna och den 
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andra läsa av den intervjuade, kroppsspråk eller om frågan behövde omformuleras. 

Rollerna i intervjusammanhanget turades vi om med varannan gång. Under resultat/analys 

valde vi att dela upp arbetet där Katharina ansvarade för förskoleavdelning Grå och 

Jennifer ansvarade för förskoleavdelning Gul. Ansvaret innefattade att transkribera 

intervjuerna samt att analyser och skriva resultat utifrån empirin.  

5.6 Etiska hänsynstaganden 

 

Som forskare finns det vissa etiska riktlinjer att förhålla sig till. Vi har tagit del av 

vetskapsrådets fyra grundprinciper som vi har förhållit oss till i vår studie,  

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 

Med informationskravet menas att man ska informera deltagarna, i vårt fall pedagoger, 

föräldrar och barn, om syftet med studien, deras uppgift samt vilka villkor som gäller för 

deras deltagande. Vi informerade barnen om att de när som helst under intervjun kan 

avbryta sitt deltagande. Denna information fick även barnens föräldrar ta del av inför deras 

medgivande (se bilaga 1).  

 

Samtyckeskravet 

Med samtyckeskravet menas att forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna och även 

deltagarnas vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år. De som medverkar kan själva 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. 

Detta gjorde vi genom att först skicka ut en förfrågan till förskolan och sedan en 

medgivandeblankett till föräldrarna (se bilaga 1). Barnen själva fick sedan bestämma om 

de ville delta i intervjun samt att de fick information om att de kunde avbryta intervjun när 

de ville.  

 

Konfidentialitetskravet  

Med konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. Detta har vi tagit hänsyn till genom att utlova full anonymitet 

för barnen och förskolan de går på. I vår studie kommer varken förskola, namn eller kön att 

nämnas samt att inspelningen i samband med intervjun kommer att förstöras efter 

terminens slut. I rapporten kommer förskolorna och barnen betecknas med siffror för att 

kunna hålla isär dem. 

 

Nyttjandekravet  

Med nyttjandekravet menas kort att uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. Vi kommer ta hänsyn till detta krav genom att förstöra allt insamlat 

material efter terminens slut.  
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14) 

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultaten och analysen av de genomförda 

barnintervjuerna samt dokumentationen som satt uppe på avdelningarnas väggar och fanns 

tillgänglig i ”avdelningspärmen” (dokumentation från tidigare projekt/ teman/ aktiviteter). 

Genom att vi analyserade dokumentation samt genomförde barnintervjuer på två olika 

förskolor med liknande antal barn (6 barn på varje förskola) disponerade vi vårt arbete på 

det sättet att Katharina analyserade intervjuerna och dokumentationen från en avdelning på 

förskola Grå och Jennifer analyserade dokumentationen och intervjuerna från en avdelning 

på förskola Gul. Vi genomförde enskilda intervjuer med barnen och för att kunna skilja på 

individerna i de följande texterna har vi valt att beteckna barnen med siffror från 1–6. 

Delstudiernas resultat och analyser presenteras sammanflätade. 

6.1 Delstudie 1: "Förskoleavdelning Grå" 

 

På förskola Grå fick vi genomföra de enskilda intervjuerna i avdelningens ”dramarum”. 

Detta rum var placerat längst bort i förskolans lokaler, alltså så långt ifrån ”lekrummen” 

(där barngruppen befann sig) man kunde komma. Risken för att blir störda under 

intervjuerna var därmed väldigt låg. 

På förskolan Grå hade vi hela dagen till förfogande för genomförandet av intervjuerna. 

Därför valde vi att tillbringa ca 1 timme i barngruppen före lunch för att presentera oss 

samt skapa en första kontakt med barnen som hade godkännande av sina vårdnadshavare 

för att blir intervjuade av oss. Efter lunch började vi intervjua barnen en och en. 

Av sju barn som hade godkännandet för intervjuerna av föräldrarna var det ett barn som 

avböjde att vara med när det var hens tur, vilket vi respekterade. 

För att underlätta samtalen kring avdelningens dokumentationsprocesser hade vi med oss 

”avdelningspärmen” (med dokumentation som tidigare satt uppe i hallen/ på avdelningen) 

samt foton på dokumentationen som satt uppe på avdelningens väggar, som vi studenter 

hade tagit vid ett tidigare tillfälle. Detta för att ge barnen möjlighet att kunna reflektera 

kring konkreta händelser som de varit med om istället för att prata om 

dokumentationsprocesser i allmänhet, då detta hade blivit för abstrakt för barnen. 

6.1.1 Dokumentationens tillgänglighet och aktualitet 

 

Dokumentationen som satt på väggarna på förskoleavdelning Grå bestod huvudsakligen av 

teckningar och foton i kombination med mindre rubriker och korta texter.  

Foton på aktuella aktiviteter som barngruppen hade genomfört satt främst i hallen på en 

tavla.  
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Bilderna i hallen satt ca 1,5 m ovanför golvet, var utskrivna på A4 sidor samt att det 

visades flera bilder på en och samma sida. Detta medförde att bilderna var ganska små. I 

kombination med höjden där bilderna satt blir dokumentationen ganska svårtillgänglig för 

barnen och försvårar därmed för barnen att själva kunna återgå till dokumentationen för att 

återkalla tidigare händelser, samtala och reflektera kring dessa.  

Likadant är det med ”avdelningspärmen” där dokumentationer av tidigare teman samlats 

(dokumentation som har suttit uppe på väggen i hallen). Pärmen stod på en bänk i ”köket” 

och verkade inte vara tillgänglig för barnen, i och med att den inte befann sig på en 

tillgänglig höjd för barnen, även denna var svårtillgänglig eller till och med otillgänglig för 

barns reflektioner och samtal. 

Inne på avdelningen satt mestadels utskrivna bilder på fordon och trafikskyltar som hör till 

ett tema kring fordon som barngruppen hade på höstterminen. Bilderna satt på en höjd som 

möjliggjorde för barnen att samtala och reflektera kring dessa. På två ställen på förskolan 

fick vi syn på teckningar/ bilder som hela barngruppen hade gjort under planerade 

aktiviteter. Det ena projektet handlade om fordon och det andra om ”konst med 

geometriska figurer”. 

Fordonsprojektet satt i ”byggrummet”, ett rum där barnen är dagligen. Det satt på en höjd 

som var tillgänglig för barnen och möjliggjorde för dem att samtala och reflektera kring 

dessa. Projektet med de geometriska figurerna satt i ”ateljén” ett rum som barnen enbart 

har tillgång till tillsammans med en pedagog. 

 

  Intervjuare:  Får ni gå till ateljén när ni vill? 

  Barn 5:  Nej, bara på grupperna. 

 

Detta innebär att dokumentationen som sitter uppe på väggarna där inte är tillgänglig för 

barnen hela tiden, enbart när de är i ateljén med pedagogerna. 

Frågor som dyker upp i sammanhanget med dokumentationens tillgänglighet är: vem 

dokumenteras det för och vad är syftet med dokumentationen? Ska dokumentationen 

enbart visa vad som pågår, respektive har gjorts på förskolan eller ska den även kunna 

användas i ett djupare, mera pedagogiskt syfte genom att öppna upp för samtal och 

reflektioner kring denna – dokumentation eller pedagogisk dokumentation? 

Ytterligare en frågeställning som dyker upp är om de vuxna har anlagt ett barnperspektiv 

på sättet de valt att dokumentera på? Det verkar inte så, då dokumentationen är 

svårtillgänglig för barnen. Vuxna har alltid makten i relationer med barn, med det är även 

de vuxnas ansvar att se till att skapa tillgänglighet och möjlighet för barns delaktighet och 

inflytande på dokumentationen.  För detta krävs det att man tar reda på barns perspektiv 

samt inkluderar detta i utformningen av dokumentationsprocessen. För att skapa 

möjligheter för barns inflytande i dokumentationsprocessen spelar även pedagogernas 

barnsyn en roll, vill hen ta reda på barns tankar eller inte? Är det barnens eller de vuxnas 

åsikter som ligger till grund för utformningen för processen? 

Dokumentationen som satt uppe i hallen när vi besökte förskoleavdelningen var cirka en 

månad gammal, vilket tyder på att pedagogerna på avdelning Grå antingen inte 

dokumenterar regelbundet eller att pedagogerna inte hinner med att aktualisera 

dokumentationen. Eftersom vi överlag iakttog att dokumentationerna som satt uppe på 
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väggarna på avdelning Grå huvudsakligen var från planerade aktiviteter skulle ytterligare 

en tolkning kunna vara att pedagogerna på avdelningen inte genomför planerade aktiviteter 

regelbundet med barngruppen.  

En fråga som dyker upp är: Vem dokumenteras det för? 

Inne på avdelningen satt mest dokumentation i form av teckningar/ målningar samt bilder 

på olika fordon och trafikskyltar som var kopplade till ett fordonstema som avdelningen 

hade på höstterminen. Innan genomförandet av intervjuerna hade vi studenter tagit bilder 

på befintlig dokumentation på avdelningens väggar för att kunna ge barnen ett konkret 

samtalsunderlag av bland annat teckningarna och annan dokumentation. Barnen berättade 

då att en del av målningarna var ”gamla”, alltså ingenting som de själva varit med om att 

skapa, utan de hade skapats under tidigare terminer av barn som inte går på avdelningen/ 

förskolan längre. Barn 1 beskriver det som följande: 

 

Intervjuare: Vad är det här för något konstverk (visar ett fotografi på en målning 

på vilorummets vägg)?  

 Barn 1:  En skog. 

 Intervjuare: Vilka var det som gjorde den här?  

 Barn 1:  De förra (avdelningens namn) barnen, fast de går på skolan nu. 

 

I detta sammanhang kan man undra vad syftet med dokumentationen är, alltså varför 

pedagogerna dokumenterar eller i detta fall varför pedagogerna väljer att låta gammal 

dokumentation sitta kvar på väggarna? Dokumentation i syftet att synliggöra vad som 

gjordes i verksamheten, men varför då inte dokumentation ifrån den aktuella terminen? 

Barnen har ingen koppling till den gamla dokumentationen de inte varit med om att skapa, 

därför kan tänkas att denna gamla dokumentation snarare fyllde en dekorativ än en 

pedagogisk funktion. 

6.1.2 Hur synliggörs barns perspektiv i dokumentationen? 

 

Dokumentationen som satt uppe i hallen samt i ”avdelningspärmen” är beskrivningar av 

olika teman och projekt. Texterna är mestadels beskrivningar av de vuxna av vad som 

gjordes under de planerade aktiviteterna med kopplingar till läroplanen. I vissa 

beskrivningar inkluderar pedagogen barnens tankar kring olika ämnen, oftast i stilen att en 

fråga ställs och barnens olika svar redovisas. Ett exempel (barnen betecknas med 

bokstäver, då dessa citat är tagna från avdelningens dokumentation och inte ifrån våra 

transkriberade intervjuer): 

 

 

 Pedagog:  Vad hände på filmerna? 

 Barn a:  Den flög (bilen). 

 Barn b:  Jag har sett det där på Ninjago. 

 Barn c:  Körde iväg (bilen), hoppade, körde jättelångt 

 Barn d:  Så skulle inte jag våga åka. Man måste ha hjälm! 
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Barnens tankar tas alltså upp, fast enbart tankar som kommer upp under planerade/ 

lärarledda aktiviteter. Tankar som kommer upp genom frågor pedagogerna har ställt. I den 

dokumentation som vi analyserade var det inte synligt om och i så fall hur pedagogerna 

använder sig av barnens tankar och idéer för att lägga dem till grund för verksamhetens 

och eller dokumentationsprocessens utformning. Att dessa tankegångar inte är synliga i 

den analyserade dokumentationen kan antingen bero på att pedagogerna har dokumenterat 

dessa på andra ställen, i material som vi inte har analyserat, eller om så inte är fallet att 

barn inte har något inflytande över verksamhetens innehåll och dokumentationsprocessens 

utformning. 

När det gäller barns teckningar/ målningar/ konstverk, synliggjordes enbart skapelser från 

planerade aktiviteter. Skapelser som barnen skapade under oplanerade aktiviteter fick de 

antingen ta hem eller samla i en personlig låda. 

I detta sammanhang synliggörs barns tankar och idéer kring ett visst ämne eller en viss 

aktivitet, men vi kunde inte se om barns initiativ eller tankar och idéer lades till grund för 

nya aktiviteter. Det var däremot tydligt att alla barn deltog i dessa planerade aktiviteter då 

varje barns teckning/ målning/ konstverk var uppsatt på väggen. Barnen är alltså delaktiga i 

förskolans aktiviteter men deras inflytande är begränsat av från vuxna förutbestämda ramar 

(planerade teman). En fråga som kommer upp i detta sammanhang är då hur pass 

pedagogiskt dokumentationen på förskoleavdelningen Grå är samt om pedagogerna har 

anlagt ett barnperspektiv på utformningen av dokumentationsprocessen? 

6.1.3 Hur upplever barnen sitt inflytande i dokumentationsprocessen? 

 

Barnen beskriver att de har fri tillgång till pennor och papper och att de kan rita eller 

teckna när de vill. Vidare beskriver barnen att teckningarna de har ritat under icke styrda 

aktiviteter få tas hem eller läggas i en låda (varje barn har sin personliga låda). För att 

komma åt barns perspektiv på sitt inflytande i dokumentationsprocessen frågade vi bland 

annat om barnen skulle vilja sätta upp sina egna teckningar (från icke styrda aktiviteter). 

De flesta barnen skulle vilja göra det om de skulle bli tillfrågade av pedagogerna, barn 3(1) 

svarade t.ex.: ”Ja, men jag har inte gjort det”. Barnen ger dessutom uttryck för att de är 

medvetna om på vilket sätt de skulle kunna utöva mera inflytande över vilken slags 

dokumentation som ska sättas upp på väggarna, nämligen genom att fråga pedagogerna om 

de får sätta upp sina teckningar som de skapat under den fria leken. Denna möjlighet 

verkar de dock inte nyttja.  

Barnen berättar att teckningarna som sitter på förskolans väggar är teckningar som de har 

skapat under planerade aktiviteter, aktiviteter som alla barn fick delta i, samt att det var de 

vuxna som bestämde att och var teckningarna skulle sättas upp. 

 

Intervjuare:  Fick ni sätta upp bilderna om ni ville? (bilder som gjordes under en 

planerad aktivitet),  

Barn 1:  Naaj, det gjorde fröknarna.  

 

Alla intervjuade barn på förskola Grå var överens om att det var de vuxna som sätter upp 

teckningarna på förskolan. På frågan om barnen får välja om deras teckningar av de 
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planerade aktiviteterna ska sättas upp eller inte reagerade barnen osäkert, barn 1 uttrycker 

det så här: ”Jag tror det.”. Barn 4 däremot upplever att alla alster från planerade aktiviteter 

måste visas upp först innan barnen får ta hem dem, hen svarar: ” Dom måste sitta på 

väggen först … och sedan får man ta hem dem.”.  

Här ger barnen uttryck för rådande normer på förskolan, något som de inte verkar kunna 

påverka. 

På förskoleavdelning Grå fanns det lite dokumentation i form av foton uppe på väggarna. 

De flesta bilderna på aktiviteter barnen hade varit med om eller saker barnen har utforskat 

tillsammans var uppsatta i hallen på en tavla. Vidare fanns dokumentationen av tidigare 

projekt samlad i en pärm som stod på en bänk i ”köket” (på en höjd som barnen inte nådde 

upp till).  

På frågan om det tas kort/ bilder på förskolan svarade alla barn med nej. Vi preciserade då 

frågan och frågade om barnen menade att de själva inte tar bilder på förskolan eller om 

ingen alls tar kort på förskolan. En del barn höll då fortfarande fast vid att det var ingen 

som tar kort på förskolan, barn 6 uttryckte det som följd:  

 

 Barn 6:  Nej, det gör dom inte. 

 Intervjuare:  Ingen tar kort med en kamera? 

 Barn 6:  Nej, dom har ingen kamera. 

 Intervjuare:  Tar de kort med en mobiltelefon då? 

 Barn 6: Nej, dom brukar inte göra det. 

 

Andra barn svarade att det inte är de själva som tar kort utan att det är enbart de vuxna. 

Barn 1 uttrycker det så här: 

 

Intervjuare:  Brukar ni ta kort på förskolan? Alltså att ni tar bilder med en 

kamera? 

Barn 1:  Nej, inte riktigt tror jag. 

Intervjuare:  Menar du att det inte är ni barn som tar bilder eller menar du att 

ingen på förskolan tar bilder? 

Barn 1:  Bara vuxna. 

 

Alla barn berättar att de aldrig har tagit kort på förskolan själva samt att de är osäkra på 

vem det är som tar bilder på förskolan vilket kom till uttryck i svar som ”Jag minns inte” 

(barn 5) eller ” ”Jag tror att det var fröknarna” (barn 3). 

När vi visade bilder på dokumentationen som satt i hallen för barnen fick vi intrycket att de 

inte hade sett de bilderna tidigare eller lagt märke till att de satt uppe på väggen. De 

började genast leta efter sig själva, berätta om sina kompisar samt om vad de hade gjort. 

Dem verkade ”upptäcka” bilderna för första gången. På frågan om de brukar titta på bilder 

som tas på avdelningen tillsammans med pedagogerna ger barnen svar som nej, jag vet inte 

eller att de inte har någon uppfattning om detta.  

Barnen beskriver vidare att det är de vuxna som bestämmer vilka bilder som ska sättas upp 

och var. 
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Intervjuare:  Brukar ni titta på bilderna tillsammans? De bilderna som 

fröknarna har tagit? 

Ban 4: ibland. 

 

 

Intervjuare:  Vem är det som väljer ut bilderna som ska visas i hallen? Får alla 

barn titta på bilderna först? 

Barn 6: Det är aldrig så. 

 

 

Intervjuare:  Skulle du vilja välja bilder? 

Barn 3:  Nej, det gör fröknarna. 

 

Dokumentationen verkar främst ha syftet att synliggöra vad som har gjorts och används 

inte, eller bara vid enstaka tillfällen som reflektionsunderlag. Som i tidigare avsnitt 

kommer frågan upp vad syftet med dokumentationen på förskoleavdelning Grå är och vem 

dokumentationen är till för. Den verkar huvudsakligen ha som syfte att visa för 

vårdnadshavarna vad som sker på förskolan. Den analyserade dokumentationen indikerar 

inte att denna används i form av pedagogisk dokumentation. Hur ser pedagogerna på barn 

och därmed hur pass mycket delaktighet och inflytande de ska ha/ få över 

dokumentationsprocessen? 

Att barnen inte verkade vara särskilt medvetna om att de blir dokumenterade eller att det 

dokumenteras genom att det tas kort, pekar på att barnen inte är delaktiga i 

dokumentationsprocessen och därmed inte har något större inflytande över den heller. Att 

delta i dokumentationsprocessen betyder inte enbart att själv få hålla i en kamera och ta 

kort utan även att få se det andra har dokumenterat, för att kunna samtala om detta samt att 

barnen genom reflektion skulle kunna berätta vad och hur de tänkte när de gjorde det ena 

eller andra. Genom detta får barnen också chansen att uttrycka vad de vill visa upp och vad 

inte. Det är inte säkert att barnen alltid ser att de blir fotograferade, men genom att titta på 

bilderna tillsammans med pedagogerna kan de bli medvetna om när det har skett. 

Flera barn uttrycker under intervjuerna att de har erfarenheter av att ta bilder hemifrån. I 

hemmet har de tillgång till Ipad’s eller mobiltelefoner och verkar vara vana att hantera 

dessa i syftet att ta bilder. På förskolan däremot har inget av barnen någonsin tagit bilder 

själv. Vissa barn uttrycker en medvetenhet om hur de skulle kunna göra för att kunna ta 

kort själva, nämligen genom att be de vuxna att få tillgång till kameran, men de har aldrig 

tagit initiativet och frågat de vuxna om de får göra det. Andra barn säger att de inte vet hur 

de skulle kunna gå till väga för att kunna ta kort själva.  

    

 Intervjuare:  Om du skulle vilja ta ett kort, hur skulle du kunna göra då? 

 Barn 1: Fråga. 

 Intervjuare: När du frågar, får du ta kort då? Får du låna kameran? 

 Barn 1: Neeej, jag har inte provat. 

 Intervjuare:  Skulle du vilja ta kort då? 

 Barn 1: Naa, jag får bara göra det hemma. 
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Barnen vet hur man tar kort och praktiserar detta flitigt hemma, men varför tas denna 

kunskap inte in i förskolan? Barnen verkar medvetna om att det inte är ”lönt” att fråga, då 

det verkar finnas en underförstådd regel som säger att det är de vuxna som tar kort på 

förskolan. 

 Frågar man barnen om de skulle vilja vara mer delaktiga i dokumentationsprocessen 

uttrycker några barn att de gärna skulle vilja vara delaktiga i att ta bilder, välja ut bilder 

som ska visas upp samt hjälpa till att sätta upp dessa om de vuxna skulle be dem om hjälp. 

Ett barn uttrycker en osäkerhet om hen skulle vilja vara delaktig i att ta kort själv. Barnen 

uttrycker alltså med andra ord att de skulle vilja vara mer delaktiga samt ha lite mera 

inflytande över dokumentationsprocessen men att de accepterar de rådande normerna kring 

dokumentation på förskolan. Det är upp till de vuxna att ändra dessa, då de har makten i 

relationer med barn. 

Alla barn på avdelningen Grå verkar vara delaktiga i planerade aktiviteter, men inte i 

dokumentationsprocesser på avdelningen. Fastän barnen på avdelningen Grå har möjlighet 

att uttrycka sina tankar, idéer och funderingar genom bild när de vill (då de har fri tillgång 

till materialet) så verkar de inte kunna utöva något inflytande i dokumentationsprocessen 

via dessa. Teckningarna synliggörs inte eftersom dessa teckningar tas hem eller läggs i en 

låda, valmöjligheten till att sätta upp dessa någonstans på avdelningen verkar inte finnas. 

Barnen uttrycker vidare att de inte har något inflytande över vilka teckningar eller foton 

från planerade aktiviteter som ska sättas upp, utan att allting de gör under planerade 

aktiviteter måste sätta upp och därmed visas upp för de andra barnen, pedagoger och 

vårdnadshavare. 

Likaså är det när det gäller foton som har tagits på förskolan. Barnen verkar inte ha något 

inflytande över vad som fotograferas, vilka bilder som sätts upp samt var de ska sättas upp. 

Barnen beskriver att det inte hör till avdelningens regelbundna vanor att tillsammans titta 

på dokumentationen (foton), samtala och reflektera kring denna. 

Någonting som var slående men inte berörde våra forskningsfrågor var att barnen beskrev 

att de har många erfarenheter, kunskaper och färdigheter av att fotografera samt att hantera 

kameror av olika slag, men att dessa kunskaper och färdigheter inte togs tillvara på 

förskoleavdelning Grå.  

6.1.4 Hur upplever barn att blir dokumenterade? 

 

Dokumentation som satt uppe på väggarna på avdelningen Grå var dokumentation i form 

av foton på barnen vid olika aktiviteter och teckningar eller målningar av olika slag. De 

flesta barn uttrycker att de upplever att det är okej eller roligt att deras teckningar sitter 

uppe på förskolans väggar. På frågan om de någon gång har känt att de inte ville sätta upp 

en teckning på väggen svarade barnen nej eller att de inte hade någon uppfattning om detta. 

Detta kan återigen bero på att barnen har förstått att det är en rådande norm 

(underliggande) på förskolan att det är de vuxna som bestämmer över 

dokumentationsprocessen, någonting de inte kan påverka eller få inflytande över. 

Att barnen inte verkade vara medvetna om att det dokumenteras via fotografier samt var 

denna dokumentation var tillgänglig bekräftar att barns inflytande över dokumentationen är 
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väldigt begränsad om inte obefintlig, annars hade de haft en helt annan medvetenhet över 

processen. 

När det gäller fotografier som barnen är med på uttryckte alla barn utom ett att de tyckte att 

det är okej att se sig själv på foton som är uppsatta på väggarna på avdelningen samt att det 

känns okej eller roligt att bli fotograferade.  

 

Intervjuare: Hur känns det att bli fotograferad eller att se sig själv på kort? 

Barn 5: ok. 

Intervjuare: Har du någon gång känt så här: Nej, jag vill inte vara med på kort? 

Har du känt så någon gång? 

Barn 5: Jag tycker om o vara med på bild! 

 

Barn 4 uttryckte att hen hade känt någon gång att hen inte ville vara med på bild. Barnet 

berättade vidare att hen då sa till om detta till pedagogen varav hen inte behövde vara med 

på bilden. 

 Intervjuare:  Hur känns det att bli fotograferad? 

 Barn 4: ok. 

Intervjuare:  Det känns ok (bekräftande). Har du känt någon gång att du inte ville 

vara med på bild när fröknarna fotograferar? 

Barn 4:  Ja (nickar). 

Intervjuare: Vad har du sagt eller gjort då? 

Barn 4:  Jag har sagt det. 

Intervjuare: Och då behövde du inte vara med? 

Barn 4:  Nej. 

  

Genom denna beskrivning får vi syn på pedagogernas förhållningssätt gentemot ett barn, 

ett respektfullt förhållningssätt. Pedagogen tar hänsyn till barnets perspektiv och 

respekterar hens känslor och upplevelser kring att bli dokumenterade, detta visar på ett 

etiskt förhållningssätt i samband med att dokumentera/ fotografera barn. Det är viktigt att 

barn känner att deras känslor och upplevelser tas på allvar, annars kan barnen uppleva att 

det inte är värt att uttrycka/ lyfta dessa. I denna beskrivning får vi syn på barnets inflytande 

över dokumentationssituationen.  

De flesta barnen upplever inget obehag av att bli dokumenterade, det vill säga att 

pedagogerna tar kort på dem samt sätter upp alster från planerade aktiviteter. Att bli 

fotograferad upplevs till och med som roligt! 

Barn 4 refererade till en situation där hen inte ville vara med på bild, vilket respekterades 

av pedagogerna. Att respektera barns känslor och uttryck är att ge dem inflytande över 

praktiker i förskolan samt att ta hänsyn till etiska aspekter kring dokumentationen. 

6.2 Delstudie 2 "Förskoleavdelning Gul"  

 

Under intervjuerna på förskoleavdelningen Gul befann vi oss i ateljén. Den låg 

angränsande till det ”stora rummet”(rummet som är avsett för flest aktiviteter på 

avdelningen bl.a. äta, leka, skapa) på avdelningen där olika aktiviteter var igång samtidigt. 
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Vilket gjorde att vi inte var helt ostörda under intervjun då nyfikna blickar tittade in lite då 

och då. Men vi valde att vara där då vi kunde ha mer naturliga samtal om barnens alster 

som satt uppe på avdelningens väggar då dessa mest satt uppe i ateljén. Intervjuerna 

genomfördes individuellt med barnen 1–6, då vi ville ha förutsättningarna för att få 

personliga ”åsikter” från barnen och inte att de skulle påverka varandra. Men det fick vi 

bortse från under den sista intervjun på förskoleavdelning Gul då de två återstående barnen 

(5 & 6) inte ville genomföra individuella intervjuer med oss. När vi istället erbjöd dem att 

komma in tillsammans så gick de med på det utan anmärkningsvärd betänketid. Det 

resulterade i att barn 5 pratade mer än barn 6, samt att barn 6 för det mesta höll med om det 

barn 5 berättade, samt visade genom kroppsspråk (t.ex. ruskade på huvudet eller tittade ner 

i bordet när vi ställde direkta frågor till hen) att hen inte ville samtala djupare kring vissa 

frågor vi ställde. Men vi vill ändå förtydliga att barn 5 bidrog till vår studie genom de små 

samtal barnen hade sinsemellan kring de frågor vi ställde. 

Vi använde oss av avdelningens dokumentationspärm som underlag för intervjuerna.   

6.2.1 Hur synliggörs barns tankar och idéer i förskolans dokumentation? 

 

Dokumentationen som vi fick tillgång till bestod av barnens alster, främst i form av 

teckningar samt olika kollage med bilder på barnen som satt i avdelningens 

dokumentationspärm, samt i hallen under rubriken ”hänt i veckan”. Kollagen med bilder i 

pärmen och i hallen var främst bilder från ”lärarledda” aktiviteter.  

När vi studerade dokumentationen så tittade vi på om, och på vilket sätt, barns tankar och 

idéer synliggjordes genom dokumentationen av både det fria skapandet samt av planerade 

aktiviteter. Vi tittade även på dokumentationens tillgänglighet då det är en aspekt som 

möjliggör barns inflytande i dokumentationen. Vidare tittade vi på om aktiviteterna på 

något sätt utvecklats utifrån barnens tankar och idéer.  

Det mesta av dokumentationen i form av barns alster satt främst i ateljén, men vi kunde 

även se det i "stora rummet". Dokumentation i form av foton synliggjordes i hallen under 

rubriken "hänt i veckan" där olika kollage satt uppe med bilder på barnen och på de 

aktiviteter/experiment de gjort föregående vecka, samt i avdelningens dokumentationspärm 

där de till största delen samlat dokumentation som tidigare suttit i hallen (informationen 

om dokumentationspärmens innehåll fick vi bl.a. från pedagogerna när vi tidigare besökt 

förskolan). Det mesta av dokumentationen på väggarna satt i tillgänglig höjd för barnen. 

Pärmen var placerad tillgängligt för barnen i det "stora rummet".  

Fotokollagen visade barns tankar genom små citat intill bilderna (i pärmen och i hallen) 

som t.ex. ”Isbiten känns knölig” intill en bild på ett barn med en isbit i handen. Ett annat 

återkommande sätt att synliggöra barns tankar och funderingar på var en redovisning av 

barnens svar i form av en lista, svar på frågor i stilen: ”vad tror du händer om?”, som sedan 

följdes upp med vad som hände under experimentet/ aktiviteten. Tankar och idéer som 

genom denna konstruktion synliggjordes var främst tankar som uppstått under lärarledda 

aktiviteter.   

Två av dokumentationerna i ”avdelningspärmen” skiljde sig från de andra i den 

bemärkelsen att det var barns initiativ under oplanerade aktiviteter som dokumenterats. Det 
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ena kollaget synliggjorde ett "duplobygge" som några barn hade konstruerat, 

huvudrubriken var ”Fantasirika byggen”, ett foto visade början på deras bygge och ett med 

”slutprodukten”. Det andra kollaget innehöll foton tagna på ett barns teckning, som 

föreställde ritade bilder utifrån en sång. Barnet berättade under den senare intervjun att hen 

hade kommit på idén att ”rita en sång” själv och att hen även hade gjort flera sådana 

teckningar. Det vi inte fick syn på var om pedagogerna lyfte idéen utöver synliggörandet 

och jobbade vidare med den. 

Dokumentationen (i form av barnens alster) som satt på väggarna (mestadels i ateljén, men 

även i ”stora rummet”) satt tematiskt uppdelade, en del av temana hade även överrubriker 

som berättade innehållet i temat t.ex. ”handträd” och ”sockermålningar”. Vi kunde tydligt 

se att det som satt på väggarna hade skapats under styrning av pedagogerna då en tydlig 

mall hade legat till grund för temana. T.ex. under ett tema som vi (studenter) benämner 

som påsktema kunde vi se "mallen" genom att det endast var kycklingar i samma storlek 

och identiska former som satt uppe. Det som skilde teckningarna åt i varje tema var 

"färgsättningarna". Barnen fick alltså uttrycka sig fritt inom pedagogernas förutbestämda 

ramar.  

6.2.2 Hur upplever barnen sitt inflytande i dokumentationsprocessen? 

 

I den här delen av resultatanalysen vill vi lyfta barnens perspektiv på sitt inflytande i  

vad som händer med dokumentationen, om de är delaktiga i processen där det beslutas om 

vad som ska synliggöras, och för vem. Under den här frågan delas resultatanalys upp i två 

stycken då det blev givande samtal i båda dokumentationsformerna som vi fokuserade på 

under intervjuerna, barns alster och foton/fotografering kring barnen.   

 

Barnens alster  

Intervjuerna inleddes med ett samtal kring barnens alster, i form av teckningar, som satt på 

väggarna i ateljén. Barnen pekade ut sina teckningar och berättade om hur de hade skapat 

dem. Teckningarna var tematiskt uppdelade på väggarna, det vill säga att teckningarna satt 

uppdelade efter rubriker så som, ”handträd”, ”sockermålningar”, ”skräpträd”. Det blev en 

bra öppning på intervjun som ”mjukade upp dem” då vi kunde se glädje och stolthet hos 

barnen när de fick berätta för oss (studenter) om hur de hade skapat dem.  

Vi ville veta under vilka omständigheter alstren som satt i ateljén hade skapats och fick då 

reda på att de hade gjort dem i grupperna (avdelningens barn var indelade i tre grupper). 

Vidare så ville vi veta om barnen brukade rita utöver de ”planerade aktiviteterna”, samt 

vad som ”hände” med de teckningarna efter att de var färdiga.  

 

 Intervjuare:  Vad händer med din teckning när den är färdig?  

 Barn 4:  Eee jag vet inte. 

 Intervjuare:  Du vet inte. Hmm brukar du sätta upp den på väggen eller …. 

 Barn 4:  Jag lägger den i min låda.  

 Intervjuare:  Okej du har en egen låda.  

 Intervjuare:  Brukar det hända att du skulle vilja sätta upp den på väggen?  

 Barn 4:  (tystnad en stund) ”frågande ansiktsuttryck”  
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 Intervjuare:  Skulle du få sätta upp den på väggen om du ville?  

 Barn 4:  Jag tror det /…/  

 

Vad fick vi reda på här? Barnet berättar att hen brukar lägga sina färdiga teckningar i en 

låda (alla barn har personliga lådor på avdelningen). När vi studenter undrar om barn 4 har 

känt/velat sätta upp sin teckning på väggen i stället för att lägga den i lådan så möts vi av 

tystnad och ett förvånat ansiktsuttryck. Men barnet avslutar med ett ”jag tror det” på frågan 

om hen skulle få sätta upp den. Ett annat barn svarade ”man får ta hem dom (tystnad), man 

får inte sätta upp dem på väggen (barn3)”. Barnen uttrycker att de antingen inte har 

reflekterat kring möjligheten att utöva inflytande över momentet att bestämma var ens 

teckning från fria aktiviteter ska sitta eller att de uppfattat att den underförstådda regeln på 

förskolan är att man inte får sätta upp sina teckningar från oplanerade aktiviteter, utan man 

får ta hem dem eller lägga dem i sin låda.  

När vi ställde frågan: ”Har du någon gång frågat fröken om du skulle kunna få sätta upp 

din teckning” så blev svaret enhetligt från dem, inget av barnen hade frågat och därmed 

nyttjat möjligheten att påverka denna praktik. 

Två möjliga tolkningar är att barnen antingen inte har något intresse av att sätta upp/ visa 

upp sina alster från oplanerade aktiviteter eller att det handlar om barns underordnade 

position i relation till de vuxna och att de därav känner att de inte har möjlighet att påverka 

situationen. 

På frågan om barnen brukade få hjälpa till att sätta upp teckningarna och vara med och 

bestämma om var de skulle sitta svarade alla barn med nej (ruskade på huvudet eller 

svarade med nekande svar). Barn 5 svarade: ”Det gör fröken … fröknarna gör det bara".  

På frågan om de skulle vilja vara mer delaktiga i den processen så svarar fyra av sex barn 

med glada ansiktsuttryck att de skulle vilja det samt att det vore roligt. De andra två barnen 

hade ingen uppfattning om det.   

Efter att ha lyssnat igenom intervjuerna och studerat det transkriberade materialet så kan 

inte vi se att barnen har inflytande över vad som ska synliggöras för andras blickar (barn, 

föräldrar och pedagoger) gällande sina egna alster. Men samtidigt så får vi uppfattningen 

att detta inte är något som barnen "stör" sig på och/eller har reflekterat över då de uppvisar 

förvånade eller frågande ansiktsuttryck. Barnen uttrycker sig positivt kring att vara mer 

delaktiga i dokumentationsprocessen, genom t.ex. att hjälpa till att sätta upp bilder och 

bestämma var de ska sitta.  

 

Foton/fotografering 

I den senare delen av intervjun så samtalade vi med barnen om kollagen som satt i 

”avdelningspärmen” som vi studenter fått tillgång till inför intervjuerna.  

Barnen uttryckte en medvetenhet kring att pedagogerna på förskolan Gul fotograferar olika 

situationer med en kamera. Detta följde vi upp med frågan ”Vilka är det som tar kort här på 

förskolan?” 

 

Barn 1:  Vet inte  

 Intervjuare:  Du vet inte  

 Barn 1:  ruskar på huvudet  
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 Barn 1:  Eller jo det är (namn på pedagog).  

 Intervjuare:  Är det någon mer?  

 Barn 1:  Rycker på axlarna  

 Intervjuare:  Brukar du ta kort på förskolan?  

 Barn 1:  Bara hemma.  

 

Barnen var eniga om att det är de vuxna som tar kort på förskolan, samtidigt som fem av 

sex barn poängterade att de har erfarenheter av att ta kort hemma. Barn har alltså många 

erfarenheter hemifrån av att dokumentera med en kamera, men i förskolan tas dessa inte 

tillvara. När vi frågade barn 4 om hen brukade ta kort hemma så uppkom det här samtalet  

   

 Intervjuare:  Har du också tagit kort någon gång här på förskolan? 

 Barn 4:  Nej jag tar kort hemma bara.  

 Intervjuare:  Hemma. Vad brukar du då ta kort på?  

Barn 4:  Jag kan fortsätta ta kort i morgon och visa er. Jag ska spela in dem på 

  stan /…/  

 Barn 4:  Ja jag brukar filma. Jag brukar göra en video.    

 Intervjuare:  skulle du vilja filma eller ta kort här på förskolan?  

 Barn 4:  Jag kan skicka dem till förskolan 

 

Även barn 5 berättade om mer ”avancerade” kunskaper kring fotografering. Hen berättade 

om en app som hen brukade använda för fotografering och redigering av bilder. Inget av 

barnen uppgav att de hade frågat pedagogerna om de kunde få fotografera själva. Frågan 

om de skulle vilja vara mer delaktiga i processen att fotografera besvarades antingen med 

förklaringen om att det är något de gör hemma eller så hade de inte någon uppfattning om 

det, ryckte på axlarna.  

Hur kommer det sig att barnen har erfarenheter av att använda verktyget (kameran) hemma 

men inte på förskolan? Barnen uttryckte glädje när de berättade om att de brukade 

fotografera hemma, de log och öppnade sig på ett annat sätt i jämförelse när vi pratade om 

det ”fria skapandet”. Men när vi ställde frågor om det var något de skulle vilja göra på 

förskolan så såg de frågande ut. Är detta kanske ytterligare en underförstådd regel i 

förskolan att det enbart är vuxna som får fotografera? 

Vi fortsatte med att fråga barnen om de var delaktiga i processen att välja ut foton som 

skulle sättas upp och synliggöras samt hur och var de skulle synliggöras.  

Barn 4 uppgav att de brukade hjälpas åt att välja ut bakgrunder (färgade papper/bakgrunder 

i appen) till de kollage som de sätter i pärmen eller i hallen under rubriken ”hänt i veckan”, 

men att barnen inte hjälper till att välja ut vilka bilder som ska synliggöras för andra. De 

andra barnen som intervjuades hade samma uppfattning att det var pedagogerna som valde 

ut vilka bilder som skulle synliggöras.  

Då dokumentationspärmen fanns tillgänglig för barnen på avdelningen, så frågade vi 

barnen om de brukade samtala om bilderna (kollagen med bilder på barnen). 

Vilket barnen upplevde att de brukade göra, de brukade titta i pärmen tillsammans, på 

Ipaden och i hallen. Barn 4 pekar i pärmen och berättar vad som händer på bilderna i ett av 

kollagen (något experiment de gjort i grupperna), hen berättar vad hen tror står i texten 

intill bilderna men avslutar med att säga, jag vet inte vad som står där. 
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Vi (studenter) bekräftar vad som står i texten och kommer fram till att det nästan är 

ordagrant det barnet berättat innan.   

Att dokumentationen är tillgänglig för barnen samt att de verkar ha regelbundna samtal 

kring denna med pedagogerna och med varandra pekar på att dokumentationen på 

förskolan Gul används som reflektionsmaterial och erbjuder därmed ytterligare en 

möjlighet för barnen att lyfta tankar och idéer samt fördjupa dessa. För pedagogerna är 

dessa tillfällen en möjlighet att ta tillvara på barms tankar och idéer och lägga dem till 

grund för verksamhetens och dokumentationsprocessens utformning.  

    

6.2.3 Hur upplever barn att bli dokumenterade?  

 

I den här delen av resultat/analys fokuserar vi på barnens perspektiv gällande att bli 

dokumenterade. För att få en djupare förståelse frågade vi om deras erfarenheter av 

fotografering i förskolan, samt om vad de tycker om att vara med på bild/se sig själv på 

bild.   

Av dokumentationen på avdelningen att döma så använder sig förskolan av fotografering 

varje vecka. Den slutsatsen kan vi dra då bilder på barnen och aktiviteter synliggjordes i 

hallen under rubriken ”Hänt i veckan”, samt att vi fick ta del av den dokumentationspärm 

där de bl.a. samlade varje veckas aktiviteter.  

Som det nämnts tidigare så användes pärmen under intervjuerna som samtalsunderlag. När 

barnen pekade ut sig själva i pärmen så frågade vi om vem som hade tagit bilden. Detta för 

att få en uppfattning om barnen är medvetna när bilder tas. De flesta av de intervjuade 

barnen kunde benämna pedagogen som hade tagit bilden.  

Därefter frågade vi barnen om vad de tyckte om att vara med på bild. Så här blev samtalet 

med barn 1:  

  

 Intervjuare:  Ja, där är du. (tystnad) Vem är det som har tagit de här bilderna?  

 Barn 1:  (pedagogens namn)  

 Intervjuaren:  (Pedagogens namn) …Vad tycker du om att vara med på bild?  

 Barn 1:  ruskar på huvudet  

 Intervjuare:  Tycker du om att vara med på bild? 

 Barn 1:  Nej  

Intervjuare:  Du tycker inte om att vara med på bild (bekräftande). Vad gör du om 

du inte vill vara med på bild?  

 Barn 1:  Man måste vara med på bild 

 Intervjuare: Man måste vara med på bild… 

Intervjuare:  Har du berättat de någon gång? Sagt att du inte vill vara med när 

 de ska ta bilder? 

 Barn 1:  Ruskar på huvudet  

 

Barn 1 upplevde alltså att man måste vara med på bild. Men när vi frågade om hen någon 

gång har uttryckt verbalt motstånd mot att vara med på bild så ruskar hen på huvudet. När 

vi (studenter) sedan samtalade med de andra barnen med liknande upplägg som intervjun 

ovan så upplever fyra av barnen det ”positivt” att vara med på bild.  
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Barn 2:  ja  

Barn 3:  ja (drar andra exempel om när hen har blivit fotograferad på 

förskolan)  

Barn 5:  ja  

Barn 6:  nickar (på frågan ”tycker du om att vara med på bild” 

 

Med barn fyra så blev samtalet om samma aspekt så här: 

 

 Intervjuare:  Tycker du om att vara med på bild? När någon tar kort på dig?  

 Barn 4:  Nej. 

 Intervjuare: Inte.  

 Barn 4: Nej, för det är tråkigt.  

Intervjuare:  Har du känt någon gång så här ”Nej jag vill inte vara med” när 

 någon ska ta kort?  

Barn 4:  Jag tycker att det är roligt, men jag tycker att det är tråkigt hemma 

/…/.  

Intervjuare:  Om du inte vill vara med på bild när t.ex. (pedagogens namn) 

 fotograferar, hur gör du då?  

 Barn 4:  Då gör jag ingenting. Då är jag bara med.  

 

Ett barn som inte vill vara med och ett annat som uttryckte att det var tråkigt, men bara 

hemma. Båda barnen brukade vara med ändå även om de inte ”kände” för det, varav den 

ena upplevde att hen måste vara med. De övriga intervjuade barnen hade inget emot att 

vara med på bild och inget av de intervjuade barnen hade uttryckt verbalt motstånd mot att 

vara med på bild.  

Det som inte kommer fram under intervjun är om barnen brukar undvika ”kameran” 

kroppsligt när pedagogerna fotograferar. Det fanns bilder i dokumentationspärmen på alla 

barn som vi intervjuade. De två barnen som inte upplevde dokumentationsmetoden 

(fotografering) som positiv uppgav att de är med ändå, men om de genom kroppslig 

avvärjning försöker undvika kameran kan inte analyseras. Då alla barn svarade att de aldrig 

har verbalt avböjt en fotografering så kan vi (studenter) inte analysera barnens inflytande 

gällande medverkan i fotografering. Men det ger underlag för diskussion kring etiska 

dilemman, om upplevelsen att man måste vara med är en outtalad norm på förskolan där 

pedagogerna besitter makten över kameran och att barnen ska förhålla sig till det faktum 

att det dokumenteras genom fotografering på förskolan gul.   

 

 

7. DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att undersöka barns upplevelser och tankar kring 

dokumentation i förskolan, hur de upplever sitt inflytande i dokumentationsprocessen samt 

på vilket sätt barnens inflytande synliggörs i dokumentationen på förskoleavdelningen.  
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I detta avsnitt kommer vi att jämföra och diskutera data av våra analyser av 

förskoleavdelningarna ”Grå” och ”Gul”. Vi har upptäckt likheter och skillnader mellan 

förskoleavdelningarna som vi kommer att diskutera utifrån våra forskningsfrågor: Hur 

synliggörs barns tankar och idéer i avdelningens dokumentation? Hur upplever barn sitt 

inflytande i dokumentationen? samt hur upplever barn att bli dokumenterade? 

7.1 Hur synliggörs barns tankar och idéer i avdelningens dokumentation? 

 

På frågan om hur barns tankar och idéer synliggörs i dokumentationen har vi sett likheter 

på båda förskoleavdelningarna. Den synliga dokumentationen på väggarna i form av foton 

med tillhörande texter och teckningar visade sig enbart vara dokumentation från lärarledda 

aktiviteter, vilket innebär en begränsning av hur barn kan utöva inflytande över 

dokumentationen. Emilsson och Folkesson (2006, s.236) kom i sin studie fram till att ju 

mera styrd en aktivitet är desto mera begränsad blir barns möjlighet till att välja och ta 

initiativ. Man skulle alltså kunna säga att oplanerade aktiviteter erbjuder barnen större 

möjligheter till initiativtagande och inflytande än lärarledda aktiviteter. Med det inte sagt 

att alla lärarledda aktiviteter är så pass styrda att möjligheten till barns inflytande 

förhindras eller försvåras. Arbetet med inflytande är en balansgång mellan frihet och 

styrning, där normer och värden i samhället ligger till grund för avvägningen om barn får 

friheter eller blir reglerade menar Westlund. Om pedagogen använder styrning som ett 

medvetet förhållningssätt ökar detta barns möjlighet till inflytande i verksamheten och/ 

eller dokumentationsprocessen (2011, s.171).  

På båda förskoleavdelningarna synliggjordes barns tankar endast i form av citat utifrån de 

lärarledda aktiviteterna. Citaten var antingen redovisade i form av en lista av barnens svar 

kring en fråga en pedagog hade ställt, eller i form av kommentarer barnen hade fällt under 

en specifik aktivitet. Vad vi sökte när vi studerade dokumentationen var en mer tydlig vink 

om att barns tankar och idéer bidrog till aktiviteternas utformning, samt att barnens tankar 

och idéer som visades genom citaten användes av pedagogerna för vidare planering av 

verksamheten, och att barnen därmed skulle fått inflytande över denna och/ eller 

dokumentationsprocessen.  Eftersom vi enbart analyserade dokumentation som satt uppe 

på väggarna och i avdelningspärmen, kunde vi dock inte få syn på denna aspekt. För att 

kunna få bättre syn på sådana reflektioner eller planeringar hade vi behövt utvidga 

analysen av dokumentationen till all dokumentation på avdelningarna och eller komplettera 

vår studie med intervjuer av pedagogerna. 

Av datan från förskoleavdelning Gul stack två dokumentationer ut i det avseendet att de 

tog tillvara på barns tankar och idéer under oplanerade aktiviteter som ”ett legobygge” och 

en bildlig framställning av en barnsång. Det var de vuxna som tagit bilderna men det var 

barnen som initierade aktiviteten och förmedlade sitt perspektiv på någonting de har 

utforskat. Pedagogen ”bestämde” att dessa tillfällen var viktiga att ”frysa”, initiativet till 

dokumenterandet kom inte från barnen utan från pedagogerna.  

I detta sammanhang hade det varit intressant att komplettera studien med observationer av 

dokumentationstillfällen för att få fram vad pedagogerna anser är viktiga moment att 
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dokumentera samt vilka de väljer bort, vilka kriterier aktiviteten måste uppfylla samt om 

och hur barnen blir inbjudna till att delta i processen. 

7.2 Barns perspektiv på deras inflytande i dokumentationsprocessen  

 

Barn ska ha möjlighet till att utöva inflytande över dokumentationsprocessen. 

Dokumentation är någonting som rör och berör förskolebarn dagligen, vilket gör det 

angeläget att pedagogerna inhämtar deras åsikter och tankar kring denna, detta är bl. 

förankrat i Barnkonventionens 12. Artikel (https://unicef.se/barnkonventionen, hämtat 

2018-02-27). Även i läroplanen för förskolan uttrycks tydligt att barnen ska ”utveckla sin 

förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka 

situationen”, vidare lyfts ”att alla barn (ska) få ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll” (Lpfö98 rev.16, s.12). 

I data från båda förskoleavdelningarna fick vi syn på att verksamheterna dokumenterade 

genom att sätta upp fotografier med rubriker och korta texter samt genom att sätta upp 

barns teckningar från planerade aktiviteter. Genom analyserna av datan upptäckte vi 

skillnader mellan förskoleavdelningarna. Pedagogerna på förskoleavdelning Gul 

dokumenterade mera regelbundet än pedagogerna på förskoleavdelning Grå. På Gul var 

dokumentation från den aktuella veckan synlig i hallen, samt att dokumentationen som satt 

på andra ställen på avdelningen var från den aktuella terminen och satt på en för barnen 

tillgänglig höjd. Till skillnad från förskolan Grå där dokumentationen som synliggjordes 

var minst tre veckor gammal eller från tidigare terminer, samt att dokumentationen i 

pärmen och i hallen var svårtillgänglig för barnen på grund av placeringen (höjd/ ställe där 

pärmen stod).   

En förutsättning för att barn ska kunna använda sig av och utöva inflytande över 

dokumentation är dess tillgänglighet för dem. Förskoleavdelning Gul har skapat bättre 

förutsättningar för barnen att utöva inflytande i dokumentationsprocessen, då 

dokumentationerna befann sig på ”barnens nivå” både när de gäller placering i rummet 

samt i vilken höjd dokumentationen synliggjordes. Är dokumentationen tillgänglig för 

barnen har barnen möjlighet att återgå till den, samtala och reflektera kring den och 

därmed utmana och vidga sina perspektiv samt kunna skapa en tillbakablick. Arnér och 

Johanessen och Sandvik definierar begreppet inflytande som att barn ska kunna påverka 

sin vardag på ett påtagligt sätt vilket innebär att pedagogen ska anpassa verksamhetens och 

därmed även dokumentationsprocessens utformning och innehåll till barns tankar, idéer 

och initiativ (2006, s.26; 2009, s.29-31). Det var som tidigare nämnt ingenting vi fick syn 

på i datan vi har analyserat, men kan finnas i material som vi inte hade tillgång till. 

En annan aspekt av barns förutsättningar att kunna utöva inflytande över 

dokumentationsprocessen är pedagogernas barnperspektiv. Halldén och Quarsell menar att 

vuxna genom ett barnperspektiv t.ex. kan uppmärksamma hur olika beslut kan påverka 

barnen (2003, s.12–14; 2003, s.102). Försöker pedagogerna ta reda på barns perspektiv, 

alltså vara lyhörda för barns tankar och funderingar kring dokumentation eller är det 

pedagogen som vet de rätta svaren i hur man ska gå tillväga? Olika barnsyn skapar här 

olika utgångspunkter för vad pedagogerna anser är barnens bästa eller om det är viktigt att 

https://unicef.se/barnkonventionen
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lyfta barns perspektiv samt att inkludera dem i beslutsprocesser. En 

inkluderande/tillgänglig miljö möjliggör det för barnen att uttrycka sina perspektiv, bli 

lyssnade till och därmed få en möjlighet att utöva inflytande över dokumentationen. Denna 

aspekt hade vi kunnat fördjupa genom att intervjua pedagoger om hur de tänker kring 

utformningen av dokumentationsrutiner. Men då detta inte var aktuellt för denna studie så 

kan vi bara nämna det som en förlängning.   

När det kommer till vilken dokumentation som ska synliggöras eller inte har barnen på 

båda förskoleavdelningarna gemensamma uppfattningar om att det är pedagogerna som 

väljer ut vad som ska visas, samt att samtliga intervjuade barn berättade att de teckningar 

som de skapat utanför planerade aktiviteter placerades i deras personliga lådor (den 

personliga låda de har på avdelningen, fanns på båda förskoleavdelningarna).  

Innan studien hade vi en ”förutfattad bild” av att barn ”vill” synliggöra det de har skapat, 

från planerade till oplanerade aktiviteter. Men under intervjuerna så uttryckte barnen från 

båda förskoleavdelningarna en osäkerhet kring huruvida de kan välja att deras teckningar 

ska sättas upp på väggen eller inte. Vår tolkning blev att barnen inte hade reflekterat över 

möjligheten att ifrågasätta denna praktik – att synliggöra det de hade skapat under ”fria 

aktiviteter”. Praktiken på båda förskoleavdelningarna var att huvudsakligen synliggöra 

skapelser från planerade aktiviteter. På förskoleavdelning Gul fanns det dock två undantag 

i form av fotografier av skapelser barnen gjorde under oplanerade aktiviteter. 

Huruvida det har att göra med barnens eget intresse för att synliggöra sina alster eller om 

det beror på rådande normer kopplade till maktrelationer kan vi inte besvara utifrån den 

data vi har. En möjlig tolkning kring maktrelationer kan diskuteras tillsammans med vad 

Lindgren och Sparrman (2003) skriver om att barnen känner sig underordnade de vuxna. 

Även om det inte uttalat är de vuxna som ”äger” synliggörandet av dokumentationen så 

kan den normen vara underliggande i barnens perspektiv.  

Barnen på båda förskoleavdelningarna uttryckte att de skulle vilja vara mer delaktiga i, 

samt ha mer inflytande över, dokumentationsprocessen. Eftersom de vuxna har makten i 

relationer med barn är det upp till dem att bjuda in barnen till att delta och utöva inflytande 

över dokumentationsprocessen. Barnen uttryckte att det skulle vara roligt att få hjälpa till 

att hänga upp teckningar/ bilder och/eller bestämma var dessa ska visas upp. Barn har 

inflytande enbart under styrda aktiviteter, inom av vuxna förutbestämda ramar, något som 

begränsar men inte behöver förhindra barns inflytande över dokumentationsprocessen. 

 

7.3 Hur upplever barn att bli dokumenterade?  

 

Med den här forskningsfrågan ville vi ta reda på barnens perspektiv, alltså hur de upplever 

att bli dokumenterade. Vår definition av att bli dokumenterad i förskolan handlar om att 

man blir synliggjord genom fotografering och att man visar upp sina alster för andras 

blickar, samt att själv bli synliggjord genom fotografier. För att få svar på vad barnen 

tycker om att bli dokumenterade så menar Svenning att vi måste fråga barnen. Barnen är 

experter på sig själva och sitter inne med information som vi går miste om om vi inte låter 

de ha inflytande över sin egen roll i dokumentationen (2011, s.67). 
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Den generella bilden på båda förskoleavdelningarna var att barnen är positivt inställda till 

att bli dokumenterade genom fotografering. Endast ett barn från förskoleavdelning Gul 

uttryckte att hen ”inte tyckte om det”, att bli fotograferad och att se sig själv på bild. Barnet 

menade att hen inte hade berättat det för pedagogen då hen upplevde att man måste vara 

med på bild. Det kan diskuteras utifrån maktrelationer mellan vuxna och barn. Barn 

upplever sig underordnade den vuxne och accepterar det faktum att det är de vuxna som 

”äger” dokumentationsprocessen och följaktligen känner sig förpliktigade att förhålla sig 

till det de vuxna gör (Svenning, 2011, s.59–60). En annan individuell upplevelse kom från 

förskolan Grå, där ett barn tyckte att det var (mestadels) ok att vara med på bild men, 

kände igen känslan ”nej jag vill inte vara med på bild”. Barnet hade då berättat det för 

pedagogen och behövde därefter inte vara med på bilden. Svenning menar att det är viktigt 

att ta barnens åsikter och känslor på allvar då de annars lär sig att deras ”känslor” inte 

gäller, vilket kan leda till att barnen lär sig leva med dokumentationen (2011, s.79). 

Även om andra barn inte uttryckt motstånd verbalt skulle det varit intressant att genomföra 

observationer för att se om de hade visat motstånd på ett icke verbalt sätt, ett sätt som kan 

vara mera omedvetet för dem själva och därför även svårare att sätta ord på i en intervju. 

Vidare så samtalade vi huvudsakligen kring konkreta aktiviteter barnen varit med om 

(genom fotografier vi tagit samt dokumentationen i avdelningspärmen), det kan vara så att 

det var svårt för barnen att plocka fram minnen från andra aktiviteter/ sammanhang där de 

kanske har känt obehag.  

7.5 Sammanfattning av diskussion 

 

I jämförelserna mellan förskolorna har vi kommit fram till att de har likheter i det stora 

utifrån studiens forskningsfrågor. Vi kunde se att båda förskolorna synliggjorde barns 

tankar och idéer i den tillgängliga dokumentationen på respektive avdelning samt att 

dokumentationen på de båda förskolorna främst var från lärarledda aktiviteter. 

Tillsammans med tidigare forskning kunde vi då ge möjliga tolkningar kring huruvida det 

påverkar barnens möjlighet till inflytande, samt hur pedagogernas syn på vad som är 

viktigt att dokumentera påverkar hur barns idéer och tankar ska tas tillvara. Utifrån barnens 

perspektiv på sitt inflytande i dokumentationsprocessen kan vi inte se barnens inflytande 

som framträdande då de flesta barn från båda förskolorna uppgav att de varken fick vara 

med och bestämma om vad som skulle synliggöras eller hur respektive dokumentation 

skulle synliggöras. Något som gjorde diskussionen mer spännande var att barnen inte 

visade utifrån resultatanalys att de hade reflekterat över möjligheten till större delaktighet 

och inflytande i dokumentationsprocessen, detta trots att flera av barnen från båda 

förskolorna uppgav att de skulle vilja vara mer delaktiga i processen. De flesta barnen från 

de båda förskolorna upplevde att bli dokumenterade som en positiv upplevelse. Vi valde 

under diskussionen att tillsammans med tidigare forskning ge möjliga tolkningar kring hur 

underliggande maktrelationer och normer påverkar barns möjlighet till att kunna utöva 

inflytande på att bli dokumenterade. Detta med bakgrund av att ett barn uppgav att man 

måste vara med när fotografering sker. Slutligen valde vi att diskutera en ytterligare 

upptäckt om att barnen praktiserar fotografering hemma men inte på förskolan. Detta valde 
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vi att göra då denna upptäckt var generell på båda förskolorna. En upptäckt som avviker 

från läroplanens intentioner att barns kunskaper, erfarenheter och intressen ska inkluderas i 

verksamhetens utformning.  En upptäckt som avviker både från läroplanens intentioner att 

barns kunskaper, erfarenheter och intressen ska inkluderas i verksamheten.   

 

8. VIDARE FORSKNING 

Under den första intervjun vi gjorde på förskolan Grå så fick vi reda på att barn 1 brukade 

använda kameran hemma men aldrig på förskolan. När samma mönster fortsatt under flera 

intervjuer så valde vi att lägga till frågan om barn fotograferar hemma som en standarfråga. 

Alla barn som ingick i studien uttryckte att de aldrig använde kameran på förskolan och de 

flesta kompletterade med att berätta att det var något de hade erfarenheter av hemifrån.  

Frågan om deras erfarenheter hemifrån hade inte en direkt koppling till vår studie då vi 

ville komma åt barnens perspektiv kring dokumentation i förskolan. Men när barnen visade 

genuin glädje och entusiasm samtidigt som de berättade om fotografering i hemmet så 

väcktes en del frågor hos oss. Varför ser barnen detta som en självklarhet hemma men inte 

på förskolan? Enligt läroplanen ska bl.a. barns erfarenheter och intressen tas till vara i 

utformningen av förskolans verksamhet (Lpfö98, rev.16, s.9, 12).  

På förskolan Grå var barnen inte medvetna om att det fotograferades på förskolan och 

förskolan verkade inte ha det som en rutin att samtala kring fotografierna som togs. Detta 

kan vara en anledning till att barnen inte fått upp ögonen för möjligheten att delta i 

dokumentationsprocessen genom att ta bilder själva. Denna tolkning stämmer dock inte in i 

jämförandet med förskolan Gul där barnen var medvetna om att de vuxna tog kort och satte 

upp dem.  

Carina Fast gjorde i sin studie kring litteracy en liknande upptäckt. Hon fann i sin studie 

samma fenomen och beskriver det med metaforen att barnen får ta av sig sina ryggsäckar 

med olika erfarenheter och kunskaper i tamburen. Erfarenheter, kunskaper och färdigheter 

de har gjort utanför förskolan tas alltså inte tillvara. Hon beskriver att barnens erfarenheter 

av olika teknologier (t.ex. Ipads, datorer) inte kommer till uttryck i förskoleverksamheten. 

Vidare har hon kommit fram till att många förskollärare anser att barnen får syssla med 

populärkulturen hemma, att det är ingenting som hör hemma i förskolan (2007, s.15, 114). 

Kan detta även vara en möjlig förklaring i vår studie? Det kan vi inte säga med säkerhet då 

vi inte har intervjuat pedagogerna kring detta, men det vore en intressant utgångpunkt för 

en framtida studie. 
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10. BILAGOR 

10.1 Bilaga 1: Medgivande av vårdnadshavare 

 

Hej föräldrar och barn!  

 

Vi är två studenter som går sista terminen på Förskollärarprogrammet vid 

Uppsala Universitet. Vi är nu i färd med att skriva vårat Examensarbete. Med 

det vill vi ta reda på barnens syn och inflytande i dokumentationen. För att få 

barnens syn så vill vi intervjua ditt barn. Med intervju menar vi ”samtala med 

barnen” där de kommer få svara på lite frågor om deras alster och annan form 

utav dokumentation. Det finns inget rätt eller fel när det kommer till frågorna 

utan vi vill bara att barnens åsikter ska få komma till tals. Barnen får när de vill 

avbryta sin medverkan, vilket innebär att om barnet mitt under samtalet säger 

att hen inte vill vara med längre så är det helt fritt att avbryta. Under intervjun 

kommer ljudupptagning att ske men ert barn kommer vara anonymt i vår studie 

då varken namn, förskola eller kön kommer att användas. Efter utbildningens 

slut kommer ljudupptagningen att förstöras. 

 

 

Tillåter ni att ert barn intervjuas med ljudupptagning  

 

 

JA 

 

 

 

NEJ 

 

 

 Barnet namn 

 

  

 

Vårdnadshavare underskrift 
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10.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

 

1. Vad tycker du om att göra på förskolan? 

 

2. Brukar ni rita och måla på förskolan?  

a. Kan du berätta för mig vad?  

b. Berätta för mig hur du gör om du skulle vilja måla eller rita?  

c. Om du inte kan ta fram materialet själv när du vill rita och måla berätta hur 

du gör då?  

d. Vad händer med det som du har ritat, målat färdigt?  

 

3. Vem bestämmer om vilka av dina teckningar som ska sättas upp på förskolan?  

a. Frågar någon dig om du vill att din teckning ska sättas upp på förskolan? 

b. Vem bestämmer vart på förskolan dina teckningar ska sitta?  

c. Berätta för mig hur du känner om du får/ inte får vara med och bestämma 

vart på förskolan dina teckningar ska sitta?  

 

4. Om din teckning sitter på väggen på förskolan pratar ni något om den då? Berätta 

för mig.  

 

 

5. Brukar ni ta kort och filma på förskolan berätta för mig?  

a. Berätta vad ni tar kort på, på förskolan. 

b. Vem är det som tar kort på förskolan?  

c. Berätta vad som händer om du skulle vilja ta kort själv. 

d. Vad händer med de korten som du/eller någon annan har tagit på förskolan? 

 

6. Kan du berätta för mig hur det känns att bli fotograferad eller filmad på förskolan?  

a. Vad händer om du säger nej och inte vill vara med?  

b. Berätta för mig vem som bestämmer vilka kort som ska sättas upp på 

förskolan? 

c. Berätta hur du skulle känna om du får/ inte får vara med och välja vilka kort 

på dig som ska sättas upp på förskolan? 

 

7. Berätta när du skulle vilja att någon tar kort på dig på förskolan? 

a. Vad skulle det då kunna vara? 

 

 

 

   

 

 

 

 


