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Abstract: 
Fotografi är, enligt vår erfarenhet som förskollärarstudenter, en viktig del av arbetet 

med pedagogisk dokumentation i förskoleverksamhet. Pedagogisk dokumentation 

är ett verktyg som bygger på samarbete, reflektion och kommunikation. Det finns 

flera metoder att använda sig av i arbetet med pedagogisk dokumentation. Den 

digitala tekniken såsom att ta fotografi gör det lätt att dokumentera och visualisera 

vad som händer i förskolan. Syftet med studien är att få ökad kunskap samt 

problematisera förskollärares uppfattning om fotografi som dokumentationsmetod i 

den pedagogiska dokumentationen i förskolan. För att besvara syftet har vi använt 

oss av en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer. I analysen av vårt insamlade 

material har vi använt oss av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att fotografi 

är snabbt och enkelt att använda sig av i den pedagogiska dokumentationen men att 

etiska aspekter av att fotografera barn behöver uppmärksammas mer. Resultatet 

visar även att fotografi är bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med 

både kollegor, barn och föräldrar.  

 
 
Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, fotografi, förskola, fotografi som 
dokumentationsmetod 
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1 Inledning 
Under vår förskollärarutbildning har pedagogisk dokumentation väckts som intresse 

hos oss och vi vill i detta examensarbete därför fördjupa och utveckla både vår 

kunskap om och vårt intresse i att ta tillvara på fotografi i den pedagogiska 

dokumentationen. Pedagogisk dokumentation med fokus på fotografi är utifrån vår 

erfarenhet som förskollärarstudenter ett aktuellt område att arbeta med i 

förskoleverksamhet. Dessvärre är våra upplevelser att den digitala utvecklingen gått 

fortare fram än förskollärarnas kunskap om området. Detta gör att många frågor 

väcks, hur hanterar förskollärare den nya tekniken? Vilka upplevelser har 

förskollärarna? Hur används tekniken i verksamheten?  

 

Förskolan har en lång tradition av att observera och dokumentera (Eidevald, 2015, 

s. 23). I förskolans läroplan står det att ”förskolans kvalitet ska kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas” (Skolverket, 2016, 

s. 13). När vi pratat med förskollärare, sett föreläsningar och läst litteratur om 

pedagogisk dokumentation har vi fått en uppfattning att pedagogisk dokumentation 

är ett komplext begrepp, och att alla har sin egen syn på vad detta kan innebära. 

Pedagogisk dokumentation kan ses som ett komplext verktyg (Alnervik, 2013, s. 3). 

Pedagogisk dokumentation kan sägas ge upphov till skilda tolkningar och förståelser 

(Dahlberg & Elfström, 2014, s. 269). Eftersom pedagogisk dokumentation kan ses 

som ett komplext begrepp, vill vi av den anledningen undersöka detta område mer 

och förhoppningsvis få en större förståelse för det.  

 

Pedagogisk dokumentation kan man arbeta med på olika sätt. Flera förskolor 

använder idag fotografi i den pedagogiska dokumentationen (Holmberg, 2015, s. 8). 

Fotografi som dokumentation har på flera håll blivit en del av förskolans kultur 

(Dahlberg & Elfström, 2014, s. 268). Att fotografera i verksamheten har aldrig varit 

så aktuellt i förskolan som det har blivit de senaste åren. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016, s. 10) står det att personalen ska ge barnen möjlighet att utveckla 

intresse om olika medier för att de sedan ska kunna tolka och samtala om dessa. I 

utbildningsprogrammet Lärlabbet (2016) sägs det att de som fotograferar lättare kan 

finna motivation. Argumentet är att man ges möjlighet att stanna upp, fundera över 

och att reflektera över de fotografier som gjorts. I sin tur bidrar detta till att 
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synliggöra nya lösningar och öka kvaliteten i förskolorna. Trots att det finns flera 

argument som pekar på att fotografi är viktigt i arbetet med pedagogisk 

dokumentation så har vi upptäckt att det är ett område som det inte finns så mycket 

forskning om. Vi vill därför titta närmare på detta genom att ta reda på vad 

förskollärare anser att det finns för möjligheter och svårigheter i användandet av 

fotografi i den pedagogiska dokumentationen. Kanske kan fotografier skapa nya 

förutsättningar i verksamheter. Vi vill få kunskap om hur fotografi används i den 

pedagogiska verksamheten genom att analysera förskollärares resonemang och 

upplevelser om detta. Målet med vår studie är att få svar på de frågor vi ställer oss, 

men vi hoppas även att vi arbetat fram en meningsfull grund för framtida forskning.  

 

2 Syfte 
Intresset som ligger bakom vår studie är att synliggöra fotodokumentationer som en 

del av förskolans verksamhet. Syftet är att få ökad kunskap samt problematisera 

förskollärares uppfattning om fotografi som dokumentationsmetod i den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur används fotografi i den pedagogiska dokumentationen i förskolan?  

• Vilka för- och nackdelar uppmärksammas av förskollärarna i arbetet med 

fotografi som dokumentationsmetod i förskolan? 

• Varför använder förskollärarna fotografi i arbetet med 

pedagogisk dokumentation?  
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt behandlar vi, utifrån kurslitteratur, det som är relevant för vår studie. 

Vi går in på hur begreppet pedagogisk dokumentation kan tolkas och även av vad, 

hur och för vem dokumentationen kommer till användning för. Det följs upp med 

vad det kan innebära att använda fotografier som dokumentationsmetod i förskolan. 

Relevant för vår studie är även att lyfta hur förskollärare ska förhålla sig till 

hantering av fotodokumentationer. Fotografi är en av flera dokumentationsmetoder 

som kan användas i arbetet med pedagogisk dokumentation 

 
3.1 Pedagogisk dokumentation 
Forskning om pedagogisk dokumentation är ett växande fält (Lindgren, 2016, s. 9). 

Pedagogisk dokumentation anses av många som svårt att arbeta med (Eidevald, 

2015, s. 11). Detta skriver även Elfström (2016, s. 170), trots att man arbetat med 

pedagogisk dokumentation under flera år så är det många förskollärare som tycker 

att det är svårt att ta det till sig. De känner sig osäkra på hur de ska använda 

dokumentationen. Den pedagogiska dokumentationen är något mer än bara 

dokumentation. Man kan förklara det som att det handlar om att synliggöra något 

och att leda något till bevis (Svenning, 2009, s. 25). Den blir pedagogisk när den 

sätts in i ett pedagogiskt sammanhang (Wehner-Godeè, 2012, s. 12). I den 

pedagogiska dokumentationen har dialogen och reflekterandet en central plats 

(Svenning, 2016, s. 28).  

 

Pedagogisk dokumentation handlar om att ta ställning till de didaktiska 

frågeställningarna vad, hur, varför och när (Wehner-Godeè, 2012, s. 8). Skolverket 

(2014, s. 3) skriver i stödmaterialet, uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskolan- pedagogisk dokumentation, att genom den pedagogiska dokumentationen 

blir det möjligt att göra barnens lärprocesser synliga. Pedagogisk dokumentation är 

ett verktyg som bygger på reflektion, samarbete och kommunikation tillsammans 

med kollegor, vårdnadshavare och barn i den egna förskolan (Wehner-Godeé 2012, 

s. 12). Genom att reflektera över dokumentationen tillsammans med andra blandas 

olika tankar och synsätt vilket gör att nya tankar och frågor uppstår (Lenz Taguchi, 

2015, s. 74). Eidevald (2015, s. 193) skriver att, genom att ta del av andras tolkningar 
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och tankar kan man hjälpa varandra att få syn på saker som man har uppmärksammat 

på olika sätt.  

 

Lenz Taguchi (2015, s. 15) skriver att arbetet med pedagogisk dokumentation börjar 

mitt i den verksamhet som redan pågår med syftet att försöka förstå, förändra och 

utveckla den tillsammans med barnen, man vill ta vara på barnens intressen och 

erfarenheter. Genom att visa barnen och reflektera kring den dokumentation som 

man har fångat kan dokumentationen bli fylligare och nya frågor kan uppstå 

(Skolverket, 2014, s. 46). Den pedagogiska dokumentationens uppgift är alltså inte 

att bara visa vad som har hänt, eller att dokumentera en händelse, den ska vara ett 

underlag för reflektioner och tankar och hjälpa oss att förstå hur man kan ta nästa 

steg (Lenz Taguchi, 2015, s. 119). Wallin (2010, s. 87) skriver att man bör se 

dokumentationen som en kunskapsspiral som ständigt för en framåt, dokumentation, 

reflektion, planering, dokumentation, reflektion, nya frågor och nya planer och så 

vidare. 

 

3.2 Fotografi som dokumentationsmetod  
Fotografier reflekteras i arbetslagen för att försöka förstå- och synliggöra barnens 

perspektiv. Värderingarna om de situationer man väljer att dokumentera är något 

som speglas i de reflektioner och ställningstaganden som görs i verksamheten 

(Kihlström, 2007, s. 34). Den dokumentation och reflektion man som förskollärare 

gör berättar något om den barnsyn och det förhållningssätt man har (Lenz Taguchi, 

2015, s. 141). Tillit mellan vårdnadshavare och förskollärare är viktigt i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Förskollärare kan med hjälp av dokumentationen visa 

vårdnadshavare hur de arbetar och visa att de tar barnens frågor och intressen på 

allvar (Lenz Taguchi, 2015, s. 109).  

 

Idag ökar tillgången på digitala verktyg snabbt vilket gör att det kommer nya 

metoder för att dokumentera (Svenning, 2016, s.21). Den digitala tekniken så som 

fotografi gör det lätt att dokumentera och visualisera vad som händer i förskolan 

(Lindgren & Sparrman, 2003, s. 64). Utifrån våra erfarenheter samt litteratur som vi 

tagit del av framstår fotografi som värdefullt och viktigt att använda sig av i 

dokumentationen. Kameran är ett mycket värdefullt verktyg att arbeta med i det 
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systematiska kvalitetsarbetet (Eidevald, 2015, s. 77). Den tekniska utrustningen har 

resulterat i mer snabbare och lättillgänglig utrustning (Svenning 2016, s. 21). I och 

med att den tekniska utrustningen kan synliggöra barnen på ett annat sätt, i till 

exempel fotografier och filmer, ställer det högre krav på hur man som förskollärare 

förhåller sig till dokumentationen. Det sätt man väljer att dokumentera på får 

konsekvenser för vad som synliggörs (Svenning, 2016, s. 25). Fotografi som 

dokumentation är ett sätt att synliggöra hur praktik och teori hör ihop (Kihlström, 

2007, s. 30). Däremot, om man i förväg bestämt sig vad det är man vill fotografera 

är risken stor att man missar något intressant som sker vid sidan av fotografiet 

(Kihlström, 2007, s. 35). 

 

Flera förskollärare väljer idag att inte fotografera barnens ansikten, utan väljer att 

fokusera på aktiviteten och själva lärprocessen (Lenz Taguchi, 2015, s. 75). 

Fotografier bär med sig en mängd värderingar och kan tolkas olika beroende på vem 

som tittar på fotografiet (Lindgren, 2016, s. 40). Fotografier kan användas till att 

lära sig mer om att dokumentera, lära sig mer om barn och vidga sin syn. Genom att 

titta på ett fotografi flera gånger kan man hela tiden få syn på nya saker (Wehner-

Godeè, 2012, s. 9). Genom att fotografera blir det möjligt att jämföra situationer och 

följa eventuella förändringar (Eidevald, 2015, s. 77). Eidevald (2015, s. 76) och 

Lindahl (2016, s. 7) menar att fotodokumentationer kan ses som ett ”trubbigt” men 

bra verktyg. Förskollärare behöver vara medvetna om dess möjligheter och 

begränsningar. De behöver komma ihåg att det alltid är ett nedslag i tiden där saker 

har hänt både före och efter dokumentationen som kan ha betydelse för hur saker ter 

sig. Samtidigt har fotodokumentationen bra fördelar med att man kan gå tillbaka i 

dokumentationen flera gånger för att reflektera, barn som förskollärare kan bli 

delaktiga. Lindgren (2016, s. 24) skriver att fotodokumentationen är ett effektivt sätt 

att få positiv effekt i form av pedagogisk kvalitet i förskolan.  

 

3.3 Dokumentation av vad, hur och för vem 
Dokumentation handlar om att synliggöra händelser. Den kan framstå som frysta 

ögonblick som ska hjälpa till att minnas och visa vad som hände (Lindgren, 2016, 

s. 48). Dokumentation är olika former av visualiseringar i form av tillexempel text 

och fotografi (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 58). Det är en viktig informationskälla 
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till såväl barn som vårdnadshavare och personal som på ett eller annat sätt är 

involverade i verksamheten (Svenning, 2016, s. 7). Dokumentationen kan vara en 

utgångspunkt för att barnen ska minnas och förstå sitt eget lärande (Lindgren & 

Sparrman, 2003 s. 58).  

 

Åberg och Lenz Taguchi (2011, s. 18) skriver att när man dokumenterar har man 

gjort ett val, man väljer ut det man ska dokumentera. Det har skett mycket utveckling 

inom området dokumentation de senaste åren (Svenning, 2016, s. 33). I dagens 

förskola ställs ökade krav på att personalen ska dokumentera och synliggöra sin 

verksamhet (Folke-Fichtelius & Lundahl, 2016, s. 38). Detta påpekar även Lenz 

Taguchi (2015, s. 5), aldrig tidigare har fokus på att dokumentera verksamheten varit 

så stark. Vad, varför och för vem dokumentation ska göras är frågor som engagerar 

många förskolor (Svenning, 2016, s. 11). Detta skriver även Lindgren (2016, s. 110), 

för vem och varför produceras dokumentation? Här anser vi även att frågan om hur 

man ska dokumentera kommer in, vilken dokumentationsmetod ska man använda? 

Det finns inga fasta metoder för hur man ska dokumentera (Eidevald, 2015, s. 75). 

Förskollärare brottas ofta med problemet om vilken dokumentationsmetod de ska 

använda sig av (Svenning, 2016, s. 10). Dokumentation kan se ut på olika sätt, hur 

den dokumenteras beror på vad man vill dokumentera (Åberg & Lenz Taguchi, 

2011, s. 129). Idag finns det ett flertal olika tekniska hjälpmedel att använda sig av 

i dokumentationsarbetet, tillexempel dator, läsplatta, digitalkamera, projektor och 

scanners (Lenz Taguchi, 2015, s. 6). 

 

3.4 Etiska aspekter av fotografering i förskolan 
Fotografier kan föra med sig negativa effekter i vissa sammanhang, inte minst om 

man utgår från etiska aspekter för barnen (Lindahl, 2016, s. 8). Lenz Taguchi (2015, 

s. 75) pekar på att de etiska aspekterna i arbetet med pedagogisk dokumentation är 

komplexa. Förskollärare behöver vara vaksamma på hur dokumentationen tolkas 

och av vem (Lindgren, 2016, s. 37). Ur ett etiskt ställningstagande är det viktigt att 

barnen godkänner att medverka i materialet, samtidigt har producenten ett ansvar att 

förmedla vad materialet kommer att användas till (Svenning, 2009, s. 23). Hur barn 

synliggörs kan få stora konsekvenser i förskollärares fotoskapande. Framförallt i 

situationer där förskolläraren ser en bra dokumentationsmöjlighet, men barnen inte 
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vill att det ska dokumenteras? Resultaten är ett fotografi som ser ”bra” ut i 

förskollärarens ögon. För att återkoppla till att inta ett etiskt förhållningssätt är det 

därför viktigt att man som förskollärare frågar sig vem dokumentationen är till för? 

(Svenning, 2009, s. 25-26).  

 

Lenz Taguchi (2015, s. 19) skriver om vuxnas maktposition. En position där vuxna 

alltid anses veta bäst och där de kan styra barnen. Att ha makt innebär samtidigt att 

man behöver ta ansvar för de val som görs (Lenz Taguchi, 2015, s. 128). 

Förskollärare bör vara vaksamma hur de utnyttjar maktpositionen som vuxen och 

samtidigt finnas där som en medmänniska i barngruppen (Irisdotter Aldenmyr, 

Grönlien Zetterqvist, Paulin, & Irisdotter, 2009, s. 10). 

 

Sannerligen har vuxna makt att bestämma över barn, det innebär dock inte att vuxna 

kan bortse från barnens integritet. Personalen ansvarar för att respektera varje barns 

integritet. Det krävs av förskollärare att de dokumenterar och följer upp barnen och 

verksamheten (Skolverket, 2016, s.13). Även om det är en utmaning att hitta en 

lämplig väg att gå måste man dokumentera för att kunna närma oss barnens 

perspektiv (Svenning, 2009, s. 58). Förskollärare behöver hela tiden självkritiskt 

granska sig själva för att få syn på hur och varför man gör som man gör (Lenz 

Taguchi, 2015, s. 21). All dokumentation bygger på respekt och lyhördhet för 

barnens signaler (Eidevald, 2015, s. 94).  
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4 Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som behandlar pedagogisk 

dokumentation. Vi presenterar även tidigare forskning som studerat fotografi som 

dokumentationsmetod.  

 

4.1 Reggio Emilia inspirerar svenska förskolor 
Pedagogisk dokumentation härstammar från Reggio Emilia (Holmberg, 2015, s. 15). 

Reggio Emilias förskoleverksamhet är en pedagogisk förebild och inspirationskälla 

för många svenska förskolor (Lindgren, 2015, s. 20). Trots flera 

kompetenssatsningar på pedagogisk dokumentation tycks arbetet ge upphov till 

frågor och osäkerhet bland förskollärarna (Lindgren Eneflo, 2014, s. 11). I flera 

studier förklaras pedagogisk dokumentation som ett förändringsverktyg (Lindgren 

Eneflo, 2014, s. 27).  

 

I Reggio Emilia pedagogiken ser man barn som subjekt och egna kunskapssökare, 

man ser det kompetenta barnet. Syftet med dokumentationen är då att dokumentera 

barnens aktiviteter för att öka den egna kunskapen som förskollärare och förändra 

den pedagogiska verksamheten så att den stöttar och utmanar barnen utifrån deras 

kunnande och utforskande (Lindgren Eneflo, 2014, s. 21). En viktig utgångspunkt i 

Reggio Emilia pedagogiken är att kunskap ses som socialt konstruerad av barn, 

förskollärare och miljö tillsammans (Lindgren Eneflo, 2014, s. 22). I Reggio Emilia 

pedagogiken ser man sig inte som en fånge i någon specifik teori, utan man väljer 

att se saker från olika teorier och perspektiv (Dahlberg & Elfström, 2014, s. 276).  

 

4.2 Att förhålla sig till etiken 

Flera forskare lyfter fram etiska dilemman med dokumentation. I ett svenskt och 

internationellt perspektiv finns ännu begränsat med forskning som behandlar 

förskolebarn och fotografi (Magnusson, 2017, s. 22). Den som dokumenterar har ett 

stort etiskt ansvar för hur dokumentationen synliggörs (Lindgren Eneflo, 2014, s. 

26). Magnusson (2017, s. 42) benämner detta som blickens makt. Att man behöver 

vara medveten om vem som har makten att tolka och förmedla vad som syns i 

dokumentationerna. I en studie av Lindgren Eneflo (2014, s. 127) visar resultatet på 

att de flesta dokumentationer görs av förskollärarna. Endast i ett fåtal fall är barnen 
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med och skapar dokumentationer och då i form av skapelser som till exempel 

teckningar. Magnusson (2017, s. 49) skriver att barn sällan tillfrågas innan de blir 

fotograferade eller innan fotografierna sätts upp på väggen. Barn i förskolan är ofta 

så vana att bli fotograferade att de sällan ifrågasätter det (Magnusson, 2017, s. 44). 

I förskolan blir ofta förskollärares profession och blick avgörande för vad som syns, 

hur det syns och vem som syns i dokumentationerna (Magnusson, 2017, s. 44).  

 

Med den nya tekniken medföljer även ett större etiskt ansvar, till exempel så 

påverkar kamerans riktning vad som blir synligt i dokumentationerna (Lindgren, 

2015, s. 45). Fotografier får olika betydelse beroende på var du ser fotografiet och 

vem som tittar på det (Magnusson, 2017, s. 37). De diskurser som råder, påverkar 

tolkning och bestämmer vad som uttrycks och blir synligt i dokumentationer 

(Lindgren, 2015, s. 45). Lindgren (2015, s. 116) uttrycker sig med att hon vill höja 

en varningsflagga för hur förskollärare går in i dokumentationerna och tolkar samt 

översätter vad barnen gör och känner. Barn av tradition blir ofta inte tillfrågade eller 

erbjudna tillgång till kameror och erbjuds därför inte möjlighet att påverka 

förskolans kultur (Magnusson, 2017, s. 18). Barn i förskolan definieras och 

synliggörs på fotografier genom förskollärarnas blickar (Magnusson, 2017, s. 39). 

 

Lindgren och Sparrman (2003, s. 59) ställer sig frågan om barns deltagande inte 

borde omfattas av samma etiska regler som forskare erbjuder? Även om barn idag 

är vana att bli fotograferade så är det viktigt att reflektera över hur barn upplever 

detta. I pedagogisk dokumentation kan de barn som fotograferas visas för arbetslag, 

vårdnadshavare, politiker och kamrater. De barn som fotograferas är ofta lätta att 

identifiera, de erbjuds ingen anonymitet och de har små möjligheter att tacka nej till 

deltagande (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 67). För att förstå resultatet av ett 

fotografi är det även viktigt att veta vad som pågick före och efter fotografiet blev 

till (Magnusson, 2017, s. 40). Fotografier kan synliggöra flera olika perspektiv. Det 

gör att fotografi inte är något objektivt (Elfström, 2013, s. 117). Magnusson (2017, 

s. 245) skriver att om barnen får vara med och vara delaktiga i 

dokumentationsprocessen så ges de möjlighet att se världen ur andras perspektiv. 
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4.3 Fotografi som reflektionsunderlag 

Fotografi som dokumentationsmetod väcker idéer om ett kollegialt lärande. Med det 

menas att nya meningar och kunskaper bildas i sammanhang där tankar och frågor 

kan bytas med andra. Det kollegiala lärandet kan därför ses som en utgångspunkt 

för att se förskolor som platser där kunskaper och kulturer blandas (Elfström, 2013, 

s. 117). Fotografi kan synliggöra olika situationer som kan tolkas av både personal, 

barn och vårdnadshavare. När arbetslagen gemensamt diskuterar om de insamlade 

materialen kan flera frågor väckas som skapar en bredd av möjligheter i att kunna 

utveckla specifika situationer och sammanhang. Ju fler tankar, intressen och 

lärandestrategier som möts desto fler möjligheter till inflytande, utveckling och 

lärande skapas (Elfström, 2013, s. 118). I förskolan fungerar kameran som ett 

verktyg som kan bevara och fastslå någonting. Det gör det möjligt att minnas och 

återkomma till stunden (Magnusson, 2017, s. 40).  

 

Det finns flera positiva effekter av arbetet med pedagogisk dokumentation, bland 

annat kan arbetslaget nå en djupare diskussion där man kan få syn på olika sätt att 

tänka med hjälp av reflektion av fotografier. Arbetet med pedagogisk 

dokumentation kan även styra in förskollärare mot ett lyssnande av barns intressen 

och frågor. Nackdelarna med pedagogisk dokumentation har visat sig vara att arbetet 

kräver stora arbetsinsatser och tid av förskollärarna. Detta påpekar även Lindgren 

(2015, s. 33), arbetet med pedagogisk dokumentation är ett krävande och omfattande 

arbete. Det framkommer även oro och svårigheter med hur och vad man ska 

dokumentera. Pedagogisk dokumentation är ett komplext verktyg, såväl teoretiskt 

som praktiskt (Lindgren, 2015, s. 29).  

 

4.4 Synliggörande av fotodokumentationer 
Fotografi har traditionellt sett haft en stark ställning som en slags realistisk återblick 

på verkligheten (Magnusson, 2017, s. 39). Fotografier är något annat än ord men 

kan ändå beskriva så mycket (Magnusson, 2017, s. 37). Magnusson (2017, s. 44) 

skriver att det har skett en förskjutning av hur man tar fotografier i förskolan. På 80-

talet togs så kallade ”fina” fotografier på barn. Det vill säga fina porträtt. I dagens 

förskola fokuserar man på att fånga det barnet gör och barnens lärprocesser. 
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Ett vanligt sätt att dokumentera i förskoleverksamhet är att sätta upp fotografier med 

en text till, där förskollärarna beskriver vad som händer, detta kopplas även ofta till 

läroplansmål. Genom att sätta upp fotografier på väggar får barnen möjlighet till en 

större upplevelse och reflektera över dessa (Lindgren Eneflo, 2014, s. 69; Lindgren, 

2015, s. 100). Fotografier kan förklaras som en kommunikationspartner till barnet 

när det söker mening (Lindgren, 2015, s. 107). Dokumentationer i form av 

fotografier kan även ge möjlighet till samspel och dialog med vårdnadshavare 

(Lindgren Eneflo, 2014, s. 126).  
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5 Teori 
I detta avsnitt behandlar vi poststrukturell och socialsemiotisk teori som vi kommer 

använda för att tolka våra resultat. Poststrukturell teori har i den här studien använts 

för att förstå pedagogisk dokumentation med inriktning på fotografi och vilken roll 

fotografier har i förskoleverksamheten. Framförallt används de för att förstå hur 

förskollärare förhåller sig till fotografering som dokumentationsmetod och hur deras 

uppfattning (eller kunskap) är något som hela tiden förändras både inom och mellan 

individer. Den socialsemiotiska teorin används för att förstå fotografi som 

dokumentationsmetod.  

 

5.1 Poststrukturell teori 
Den poststrukturella teorin utgår från att nya kunskaper bildas i interaktion med 

andra människor där språkliga uttryck och handlingar utbyts. När förskollärare intar 

ett poststrukturellt perspektiv kan man inte ha en objektiv relation till omvärlden då 

de tidigare erfarenheterna speglas i de språkliga gemenskaperna man deltar i. Viktigt 

att poängtera är att man i detta perspektiv bör ha goda perspektiv tolkningar gällande 

vad som är sanning och fakta. När sanning och fakta dominerar kan de styra våra 

tolkningar av omvärlden. I den poststrukturella teorin framstår aldrig barnet som ett 

stabilt subjekt, istället väljer man att se det föränderliga, det vill säga att man 

gestaltar barns praktiker, normer och föreställningar som kan variera beroende på 

sammanhang och miljö. Samma sak gäller förskollärare och deras uppfattning om 

sin praktik. Teorin försöker synliggöra att kunskap inte är någons ägodel. Kunskap 

är någonting man lär sig i interaktion med miljön (Elfström, 2013, s. 120). 

Sanningsregimer är lätta att upptäcka i bruk av poststrukturalismen. Man lär sig att 

lättare se mönster, urskilja vanor och traditioner samt tankesätt som rör utveckling, 

kunskap och lärande. Poststrukturalismens styrka är att undersöka vad som 

dominerar i situationer som man har som vana att ta förgivet. I och med denna styrka 

kan man lättare möjliggöra förändringar (Elfström, 2013, s. 121).  

 

5.2 Socialsemiotisk teori 
Traditionellt sett så har kommunikation dominerats av tal och skrift men med 

samhällets och teknikens förändringsfart så tar allt fler kommunikationstecken och 

medieformer plats. Medieutvecklingen för med sig nya möjligheter att 
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kommunicera (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 183). Att kommunicera multimodalt 

innebär att man använder en mängd resurser utöver det talade språket i 

kommunikationen. Begreppet multimodalitet kommer från den socialsemiotiska 

teorin (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 38).  

 

Den socialsemiotiska teorin har utvecklats inom sociolingvistiken där man fokuserar 

på språket. En av grundarna till teorin är Gunther Kress (Elm Fristorp & Lindstrand, 

2012, s. 38). I den socialsemiotiska teorin har man utvidgat språkbegrppet till att 

inkludera alla tänkbara resurser för kommunikation och representation, till exempel 

fotografier, medier och gester (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 39). I den 

socialsemiotiska teorin kallas dessa resurser för teckensystem eller semiotiska 

resurser (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 175). När man intar ett multimodalt 

perspektiv synliggörs olika former att kommunicera på. Man kan till exempel 

använda sig av gester, text och bild. Det i sin tur ger oss möjlighet att skapa en 

betydelsefull mening (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012, s. 54, 55). Människor 

skapar mening med hjälp av dessa semiotiska resurser både när de producerar och 

konsumerar kommunikation. Vid produktionen betraktas därmed människor som 

teckenskapare som skapar tecken/resurser för att kommunicera utifrån deras 

intressen och de resurser som finns tillgängliga (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 177). 

På motsvarande sätt sker när människor är mottagare för kommunikation.  

 

Teckensystem eller semiotiska resurser (Björkvall, 2009, s. 14), som till exempel 

fotografi, är aldrig heltäckande utan de består av det innehåll som teckenskaparen 

anser nödvändigt för att andra ska kunna tolka budskapet. I analysen av en 

representation av något slag (t.ex. en berättelse, eller ett fotografi), är det därför 

intressant att betrakta vad som återges och hur olika aspekter lyfts fram eller vad 

som betonas. Det öppnar upp för en möjlighet att förstå kommunikation och 

representation på ett nytt och djupare sätt (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 178). 

Människan strävar alltid efter att finna det uttryck som matchar dennes intressen och 

det som ger hen mening (Leijon & Lindstrand, 2012, s 181). Därför ses en semiotisk 

resurs aldrig som heltäckande eftersom människor skapar olika tolkningar (Leijon 

& Lindstrand, 2012, s. 176). Ett fotografi kan, beroende på hur det framställs, ge 

olika perspektiv på det som avbildas (Björkvall, 2009, s. 10).  
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Fotografier kan skapa större betydelser genom mer komplexa kombinationer av 

människor, föremål och platser än vad en text kan göra (Björkvall, 2009, s. 18). 

Genom fotografier kan makt, hierarki, relationer, inkludering och exkludering 

skapas (Björkvall, 2009, s. 27). En viktig skillnad mellan text och fotografi är deras 

organisation i tid och rum (Björkvall, 2009, s. 22). I text är en avgörande skillnad 

hur bokstäverna är placerade för att man ska förstå texten. I ett fotografi är det 

placeringen av föremålen som är viktigt, det är även viktigt hur människor 

synliggörs på fotografiet. Fotografier har en mer direkt avbildning av verkligheten 

än vad texter kan visa (Björkvall, 2009, s. 23). Fotografier och text kan även vara 

goda komplement till varandra. Genom att kombinera text och fotografi kan man 

hjälpa den som tittar på fotografiet att avläsa det centrala man vill visa. Björkvall 

(2009, s. 25) pekar även på att det kan uppstå en motstridighet mellan text och 

fotografi, om man till exempel skriver en sak i texten som kan tolkas annorlunda på 

fotografiet. Således kan bilder, såsom fotografier, både ses som relativt fria i vilken 

sekvens åskådaren tar del av informationen, samtidigt som kulturellt skapade 

normer gör det möjligt att styra åskådarens uppmärksamhet och att värdera 

innehållet i bilden.  

 

Det är lätt att man utan att reflektera uppfattar att bilder, såsom fotografier, mer 

neutrala i sin framställning av verkligheten, medan det ligger värderingar genom till 

exempel valet av vad som ska fotograferas. Björkvall (2009, s. 11) skriver att 

betydelser uttrycks genom fotografier. Om man vill bli medveten om vad som 

uttrycks genom fotografier finns tre begrepp som är viktiga. Björkvall benämner 

dessa för metafunktioner. Dessa begrepp handlar om att man behöver kunna 

föreställa sig vad som uttrycks i fotografiet för att kunna uttrycka det som man har 

som avsikt att uttrycka. De tre begrepp är, ideationella, interpersonella samt 

textuella metafunktionen. Den ideationella metafunktionen innebär att fotografiet 

kommer att avbilda verkligheten på ett visst sätt och därmed mena att världen den 

avbildar ser ut på ett visst sätt. Den interpersonella metafunktionen har att göra med 

interaktionen mellan människorna på fotografiet (eller fotografen) och de som tittar 

på fotografiet. Den sista metafunktionen, den textuella, handlar om hur fotografiet 

är komponerat, vilka färger, skärpedjup osv som förekommer.  
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Genom att kommunicera multimodalt (med hjälp av till exempel fotografier) så kan 

du enligt socialsemiotiken kommunicera lättare och på ett djupare plan än om du 

enbart använder verbalt språk. Du skapar mer handlingsutrymme för tolkaren att 

skapa sin egen syn (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 179). Björkvall (2009, s. 6–7) 

menar att det är lättare att fånga uppmärksamhet med hjälp av visuella hjälpmedel. 

Även om det verbala språket länge har haft högst status i västvärlden har de visuella 

kommunikationsformerna, som till exempel fotografier blivit allt viktigare 

(Björkvall, 2009, s. 6). Denna förändring beror på samhällets sociala, kulturella och 

tekniska förändring (Björkvall, 2009, s. 7). Fotografiet är en semiotisk modalitet 

som är på väg att bli allt mer dominerande i vårt sociala samspel (Björkvall, 2009, 

s. 14).  
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6 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för de metoder vi använt i vår arbetsprocess.  

I vår studie är syftet att få ökad kunskap samt problematisera förskollärares 

uppfattning om fotografi som dokumentationsmetod i den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan. Enligt den poststrukturella teorin väljer man att se det 

föränderliga och när sanning eller fakta dominerar kan det styra våra uppfattningar 

om omvärlden. Utifrån denna syn så valde vi att ha öppna intervjufrågor, där inga 

svar kunde ses som rätt eller fel. Vi hade som avsikt att komma åt informanternas 

egna uppfattningar om fotografi som dokumentationsmetod. Vi vill få insyn i hur 

förskollärare arbetar med fotografi och även få svar på frågan varför de använder 

sig av fotografi.  

 
6.1 Insamling av material 
 Nedan redogör vi hur vi har gått tillväga i insamling av vårt material.  
 

6.1.1 Kvalitativ forskningsintervju  
Eftersom vi vill komma åt förskollärares uppfattning om fotografi som 

dokumentationsmetod och även få svar på frågan varför de använder sig av detta har 

vi valt kvalitativ intervju som metod (Kihlström, 2007, s. 159). Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 18) skriver att den kvalitativa forskningsmetoden är lämplig 

när målet är att få fördjupad kännedom inom ett särskilt område. Genom att få ta del 

av andras berättelser kan ny förståelse skapas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 46). 

Dimenäs (2007, s. 131) skriver att forskaren i en kvalitativ studie är mer öppen för 

den intervjuades tankar, man är mer följsam än styrande. I intervjuerna har vi utgått 

från sammanlagt tolv öppna frågor (se bilaga 1) som sex verksamma förskollärare 

besvarat. Målet med vår kvalitativa intervju är att förstå olika sätt att uppfatta 

fotografi som dokumentationsmetod för pedagogisk dokumentation. Våra tankar 

kan kopplas till Kvale och Brinkmann (2014, s. 17) som menar att man i kvalitativ 

intervju försöker förstå fenomenen från undersökningspersonens synvinkel. 

 
6.1.2 Urval  
I vår studie har vi har intervjuat sammanlagt sex förskollärare. Informanterna valdes 

ut för att de fanns tillgängliga för oss. För att finna dessa informanter skickades 
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mejlförfrågan ut till tre förskolor i två olika kommuner som vi var bekanta med 

sedan innan. Genom mejlförfrågan fick vi svar från sex förskollärare som kunde 

delta i vår studie. Vi valde att endast ha förskollärare med i vår studie. Detta för att 

vi har en tanke att förskollärare med akademisk utbildning har en större insikt i 

området pedagogisk dokumentation. Det är även förskollärarna som har största 

ansvaret för dokumentation (Skolverket, 2016, s. 14), vilket gör att vi lättare kan få 

information och svar på våra frågor. Det är viktigt att man är klar med motivet för 

studien samt medveten om sitt urval för att kunna matcha studiens syfte 

(Hjalmarsson, 2015, s. 158).  

 

Efter att de tillfrågade förskollärna tackat ja till att delta i studien tilldelades de ett 

informationsbrev (se bilaga 2) med studiens syfte samt de forskningsetiska aspekter 

vi är skyldiga att utgå ifrån. Datum för intervjuerna bestämdes i samråd med 

informanterna. Intervjuerna genomfördes på samtliga informanters förskolor.  

 
6.1.3 Genomförande av kvalitativa intervjuer 
Studien förberedde vi genom att utforma intervjufrågor som var relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar. Först bokade vi en tid för intervjuerna via 

telefonen med de förskollärare som tackat ja till att delta i intervjun. I 

telefonsamtalet berättade vi om syftet med intervjun, de forskningsetiska aspekterna 

vi behövde beakta samt att vi beräknade att varje intervju skulle ta cirka 45 minuter. 

Intervjuerna genomfördes sedan på informanternas respektive förskolor. 

Intervjuerna skedde i enrum och enskilt med varje informant. Under varje intervju 

skrev vi ner med penna och papper vad informanten svarade. Varje intervju spelades 

även in med hjälp av mobiltelefon för att vi som forskare ska kunna gå tillbaka till 

intervjun i vår analys av materialet. De öppna intervjufrågorna var tolv frågor. Inga 

frågor kunde enbart besvaras med ja eller nej. Dessa utformades utifrån studiens 

syfte och frågeställningar.  
 
6.2 Bearbetning av insamlat material  
Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på att synliggöra variationer samt att beskriva 

variationer, detta genom att identifiera likheter och skillnader i informanternas 

uttalanden (Graneheim & Lundman, 2004, s. 108). Det insamlade materialet syftar 
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till att ge ökade kunskaper, nya insikter samt kunna synliggöra fakta. Arbetet kring 

det insamlade materialet är menat att uppnå en bred och innehållsrik beskrivning av 

ett fenomen. Ju fler man intervjuar desto fler skillnader och likheter kan jämföras. 

När forskare utgår från en kvalitativ innehållsanalys kan de, utifrån det insamlade 

materialet, lättare dra slutsatser (SBU, 2014, s. 11:7). Nedan redogör vi steg för steg 

hur vi gått tillväga i bearbetningen av vårt insamlade material. Den kvalitativa 

innehållsanalysen är inspirerad av Rapley (2010, s. 275) (se tablå 6.1) som ger ett 

exempel på hur en kvalitativ innehållsanalys kan utföras.  

 

6.2.1 Kvalitativ innehållsanalys  
I det första steget lyssnade vi igenom de sex inspelade intervjuerna mellan tre till 

fyra gånger. Vi förde ner stödanteckningar på samma papper som använts för 

anteckningar under intervjun. Anteckningarna bestod av nyckelord/citat som vi 

ansåg var relevanta för vår studie. Vi antecknande stödord som övergripligt 

fångade svaren på varje fråga under intervjuerna. I det andra steget gjorde vi en 

grovtranskribering för att sammanfatta informanternas svar. Sammanfattningen av 

informanternas svar skickade vi sedan till informanterna för en bedömning av att 

vi uppfattat svaren rätt. Bryman (2008, s. 165) pekar på de fördelar som finns med 

transkription, bland annat kan man lätt gå tillbaka till vad som sagts för att därefter 

kunna göra en trovärdig och mer exakt analys. 

 

I det tredje steget sammanställde vi teman utifrån informanternas svar. De teman 

vi uteslöt ansåg vi inte svarade på våra frågeställningar. Exempel på ett tema som 

uteslöts var hur mycket tid förskollärarna lägger på bearbetning av material. Vi 

letade efter likheter och skillnader i informanternas svar. Sedan kopplade vi de 

olika svaren till studiens tre frågeställningar. Det är dessa frågeställningar som 

sedan utgör underrubrikerna i resultatet. I steg fyra plockades irrelevant material 

bort som vi ansåg var irrelevant för respektive tema, såsom att informanterna 

började tala om andra digitala redskap, till exempel digitala luppar. Vi har även 

flätat samman svaren för att undvika eventuella upprepningar. Exempel på där vi 

flätat samman svaren är när flera informanter svarat att fotografi är ett bra 

reflektionsmaterial. Hela citat har behållits i sammanställningen i de fall de belyser 

skillnader, likheter eller annat som vi anser vara av stor vikt för att läsaren av vårt 
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arbete ska förstå resultatet. I steg fem sammanställde vi temana under respektive 

frågeställning och framställde en slutsats utifrån vad vi uppmärksammat.  

 

Tematisk innehållsanalys  
(fritt efter Rapley, 2010) 

Genomförande 

Steg 1: Lyssna igenom materialet 

(Bekanta er med materialet och för ned 

anteckningar) 

De sex inspelningarna lyssnades igenom. 

Stödanteckningar fördes ner på samma 

papper som använts för anteckningar 

under intervjun. Anteckningarna bestod 

av nyckelord/citat som vi ansåg var 

relevanta för vår studie. 

Steg 2: Systematisera materialet  

(Samla all din data och strukturera upp 

materialet) 

De sex inspelningarna lyssnades igenom 

mellan 3-4 gånger. En grovtranskribering 

gjordes för att sammanfatta 

informanternas svar. Sammanfattningen 

av informanternas svar skickades sedan 

till informanterna för en bedömning av att 

vi uppfattat svaren rätt.  

Steg 3: Samla teman 

(Leta efter likheter och skillnader i 

materialet som kan utgöra potentiella 

teman).  

Först hittade vi teman och sedan jämförde 

dem med våra frågeställningar och 

kopplade de olika temana till en av 

frågeställningarna. Vi letade efter likheter 

och skillnader i informanternas svar.  

Steg 4: Granska teman 

(Kontrollera om materialet går 

under rätt tema och plocka bort 

irrelevant material).  

Vi plockade bort material som vi ansåg var 

irrelevant för respektive tema. Vi plockade 

även ut de citat vi ansåg kunde styrka 

studiens resultat.  

Steg 5: Modifiera teman 

(Summera temana och se vilka 

slutsatser du kan göra).  

Vi sammanställde temana och framställde 

en slutsats utifrån vad vi 

uppmärksammat.  

 

Tablå 6.1. Beskrivning av genomförande utifrån Rapleys (2010) 

sammanfattning av tematisk innehållsanalys.  

 

6.3 Forskningsetiska principer  
Etik är grundläggande för en intervjuundersökning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

36). Etik handlar om att göra det goda och det rätta (Rosen, 2017). Etiska aspekter 

som vi behövde beakta i studien var informationskravet, vilket har inneburit att vi 
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behövde informera informanterna om vilket syfte vår studie har och vad den ska 

användas till. Detta gjordes genom att vi informerade informanterna muntligt om 

detta vid telefonsamtalet när tid för intervjun bestämdes. Vi mejlade även ut ett 

informationsbrev (se bilaga 2) med vårt syfte samt de forskningsetiska aspekterna 

vi behövde beakta till varje informant. Vi behövde även beakta samtyckeskravet, 

vilket innebar att informanterna i studien behövde godkänna sitt deltagande. De 

deltagande behövde även få veta att de när som helst under studien har rätt att 

avbryta deltagandet. Genom att vi informerade om samtyckekravet vid 

telefonsamtalet som gjordes, så hade informanterna tid på sig att fundera över sitt 

deltagande fram till intervjutillfället. Alla informanter lämnade samtycke muntligt 

innan intervjutillfället. En tredje aspekt som vi behövde beakta var nyttjandekravet. 

Med nyttjandekravet menas att vi bara får använda studien till det ändamål som 

studien från början var avsedd till och det som informanterna har fått information 

om. En sista aspekt vi behövde beakta var konfidentalitetskravet, vilket medfört att 

vi inte dokumenterat namnen på informanterna och att vi vid grovtranskriberingen 

haft för avsikt att avidentifiera materialet genom att ersätta namn på personer och 

platser, men detta blev inte aktuellt då inga nämndes. Ingen ska kunna spåra vart 

studien är gjord någonstans (Rosen, 2017). Inspelningarna gjorda med mobiltelefon 

fördes över till dator efter att intervjuerna genomförts, och därmed förvarats i en 

mapp med lösenord. När studien är godkänd och klar kommer allt insamlat material 

att tas bort. Allt material som samlades in i studien används i utbildningssyfte och 

inga spår av vart intervjun är gjord eller vem informanterna är kommer att lämnas 

ut. Individer som är med i studien ska skyddas från skada och kränkning 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 10).  
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7 Resultat  
I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår studie. Detta presenterar vi i 

underrubriker som utgörs av studiens frågeställningar. Resultatet redovisas i 

löpande text där vi sammanfattar relevanta delar från intervjuerna. Intervjufrågorna 

redovisas i bilaga 1. 

 
7.1 Fotografi som dokumentationsmetod 
I analysen av resultatet kan vi se att fotografier används i den pedagogiska 

dokumentationen i verksamheterna. En informant sa att ett fotografi talar till alla 

barn, även om man inte kan språket. Det framkommer även att fotografier är roligt 

och lätt att visa vårdnadshavare vad som händer och sker i verksamheten.  

 

Samtliga informanter svarade att dokumentationerna används som 

reflektionsmaterial. En informant svarade att de gånger som det inte gick som hen 

tänkt, kan dokumentationen vara en hjälp för att se var det gick fel. Det är ett bra 

sätt att minnas och gå tillbaka och reflektera över det som hänt. En annan informant 

svarade att dokumentationerna behövs för att de ska kunna se ett förändrat kunnande 

hos barnet. Det är även bra att få syn på vad barnen intresserar sig för. En av 

informanterna pekade på att dokumentationerna är bra att ha som minne, komma 

ihåg vad som gjorts i verksamheten och se vad barnen intresserar sig för. 

Dokumentationer är bra som verktyg för att utveckla verksamheten. 

Dokumentationer används främst som reflektionsmaterial bland förskollärarna men 

även tillsammans med barnen. Genom dokumentationen kan barnen återberätta och 

sätta egna ord på vad de varit med om. En informant sa att:  

 

Vad har vi lärt oss och hur har du lärt dig det här är frågor som vi 

pratar med barnen om. 

  

En annan informant sa att, barn kan se saker som inte vuxna ser. På så sätt kan man 

få andra tankar och idéer när man reflekterar tillsammans med barnen. Samtidigt sa 

informanten att arbetet med att involvera barnen i dokumentationen är ett 

utvecklingsområde. Tre av informanterna ansåg att barnens delaktighet i 

dokumenterandet är en brist. De anser sig själva vara mindre bra på att involvera 
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barnen vilket kan bero på bland annat tidsbrist. Däremot resonerar informanterna att 

barnen är delaktiga i dokumentationen som filtrerats av förskollärna då de bland 

annat skapar samlingstillfällen där fotografier från olika situationer synliggörs. 

Barnens ålder kan spela roll i hur aktiva de kan vara i processen. En av 

informanterna ger ett exempel på varför förskollärarna generellt sett är mer aktiva i  

den publicerade dokumentationen: 

 
Om vi tillexempel fotograferar en situation där det visar sig att ett barn 

sitter ensamt en bit ifrån så kan vårdnadshavarna tro att det barnet haft 

en dålig dag på förskolan. Vi som jobbar på plats vet att det bara var 

en tillfällig dipp och att barnet varit minst lika delaktig som de övriga 

barnen under dagen. Därför plockar vi bort sådant material som kan 

uppfattas negativt av vårdnadshavare och barn. 

 

 

En av informanterna svarade att dokumentationen används på olika sätt beroende på 

syftet med dokumentationen. Det kan vara ur likabehandlings syfte, projekt, vad 

barnen gör i de olika rummen etc. Grunden med all dokumentation är att 

säkerhetsställa kvaliteten i verksamheten. Två av informanterna sa att de även lägger 

ut dokumentation i form av fotografier på en plattform som heter Schoolsoft, 

plattformen används av förskolan och vårdnadshavarna. Det är ett bra sätt att visa 

vårdnadshavarna vad som händer i verksamheten. Tre av informanterna använder 

sig istället av en plattform som heter Pluttra. Den används i stort sett på liknande vis 

som Schoolsoft. I Pluttra kan förskollärare filma, fotografera och skriva reflektioner 

som når alla vårdnadshavare så fort inlägget publiceras. Denna plattform syftar till 

att kunna synliggöra barnens utveckling samt till att utgöra en grund för det material 

man kan tänkas behöva i planering av en utvärdering. Barnens individuella pärmar 

som varit en grund för utvecklingssamtal har numera digitaliserats och flyttat in i 

Pluttra. Varje förskollärare har tillgång till varsin ipad för att kontinuerligt kunna 

föra dokumentationer och följa upp vad som görs och gjorts ute i verksamheterna. 

 

Det framkommer av samtliga intervjuer, att en del fotografier som tas i 

verksamheterna sätts upp på väggarna för att barn, förskollärare samt anhöriga ska 

kunna ta del av det. Så här svarade en av informanterna på detta:  
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En del av dokumentationen sätts upp på väggar i barnens höjd på 

avdelningen för att barnen ska kunna ta del av den, prata om den, 

utveckla den framåt eller inspireras av den. 

 

På frågan vad förskollärarna fotograferar svarade samtliga informanter att de 

fotograferar det barnen gör, på barnens lärprocesser. Samtidigt sa en informant att 

hon märkt att fokus för barnen då kan bli att gissa vems händer/bakhuvud som är 

med på fotografiet och inte vad barnen gör på fotografiet. Informanten betonar även 

att, ska fotografierna finnas så flera har tillgång digitalt till dem, “offentlig” 

dokumentation så ska barnen självklart vara oidentifierbara. Det är viktigt att alla 

vårdnadshavare är tillfrågade om fotografering och filmupptagning. Samtliga 

informanter var nöjda med den tillgång de har till dokumentationsverktyg. Exempel 

som nämns är ipad,  

projektor, overhead, kamera och dator. 

 

7.2 För- och nackdelar med fotografi som 
dokumentationsmetod 
Samtliga informanter svarade att fördelarna med fotografi är att det är enkelt och 

snabbt att använda. Det är ett bra minne att kunna gå tillbaka till. Fördelar med 

användning av fotografi är att man har möjlighet att gå tillbaka i det dokumenterade 

materialet och att man lättare ges möjlighet att synliggöra sådant man inte upptäckt 

under tiden som man dokumenterat. Förskollärarna svarade även att det är ett bra 

reflektionsmaterial att dela med andra. En informant svarade även att fotografi är 

bra när barnen själva vill dokumentera något.  

 

Fotografi har även enligt informanterna visat sig vara uppskattat bland 

vårdnadshavarna då de ökar själva inlevelseförmågan till skillnad från att läsa en 

text. Inte minst så har informanterna uppmärksammat att barnen blir mer 

intresserade av att se fotografier dokumenterade från verksamheten. En informant 

svarade att det är lätt att få barnen intresserade och att prata om ett fotografi. Det i 

sin tur gör så barnen blir mer delaktiga i de insamlade materialen. En annan 

informant svarade även med att, genom att använda fotografi så får man lättare syn 
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på frågor som: Vilken förändring i barns kunnande kan vi se? Vad är barnen nyfikna 

på? Vilka mål i verksamheten kan uppnås? Vad kan arbetslaget behöva tänka på för 

att utvecklas mera?  

 

Större delen av informanterna svarade att de nackdelar som finns med fotografi i 

dokumentationen är att det är besvärligt när tekniken strular. Det kan vara att nätet 

ligger nere, att batteriet är slut i kameran eller bero på en annan orsak. Samtliga 

informanter svarade även att det tar tid att reflektera om fotografier, samt arbeta 

fram dokumentationer. Två av informanterna sa att det är viktigt med en chef som 

tycker detta är viktigt och ger tid till reflektion och dokumentation. Som 

framkommit tidigare så menar även informanterna att fotografier är snabbt och 

enkelt att använda vilket gör att det är lätt att producera mycket dokumentation. 

Detta gör att det blir en stor mängd dokumentationer, vilket kan försvåra arbetet med 

att välja ut vilka fotografier man ska arbeta mer med. En av informanterna sa: 

 

Jag tycker att dokumentationen är viktig om man har ett tydligt syfte 

med den, inte bara för görandets skull, hellre få och tydliga 

dokumentationer än många otydliga. 

 

Två av informanterna påpekade även barnens integritet i arbetet med 

dokumentation. En informant diskuterade om man dokumenterar något som barnen 

inte vill. En annan ställde sig frågande vad ska man fotografera? Ska man 

fotografera barnen eller deras lärprocesser? Med tanke utifrån barnens integritet. En 

annan informant sa att hen tycker att det är lite både och, barnen uppskattar att se 

sig själva på fotografier och kan känna igen kompisar. Samtidigt är man mer inne 

på att idag fotografera barnens lärprocesser, det de gör och kanske främst får med 

händerna. En informant sa att, hen tycker att barnen ska ha ett val att tycka att det är 

okej att bli dokumenterad, och samtidigt få en grundvärdering i att man inte bara tar 

kort på någon eller filmar någon utan deras godkännande. En av informanterna lyfter 

även att arbetslaget ibland inte är lika uppmärksammade som vårdnadshavarna kan 

vara, vilket kan innebära att vårdnadshavarna kan få fel uppfattning om hur barnen 

har det en dag på förskolan.  
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Samtliga informanter svarade att de ansåg sig ha den tid och kompetens som krävs 

i arbetet med pedagogisk dokumentation, däremot kan dokumentationen komma i 

kläm när det ska planeras inför ett föräldramöte alternativt ett utvecklingssamtal. 

Två av informanterna svarade att samtidigt behöver man ju uppdatering hela tiden, 

de önskar mer tid till att läsa litteratur och forskning för att hänga med i det senaste. 

Allt utvecklas hela tiden, så nya kunskaper och erfarenheter är viktigt att man tar del 

av och har viljan till att utveckla. Det ligger mycket bakom pedagogisk 

dokumentation. Allt startar och är beroende av det aktiva lyssnandet och det genuina 

intresset hos oss förskollärare. 

 

7.3 Varför förskollärarna använder fotografi som 
dokumentationsmetod 
De fördelar förskollärarna pekade på var att fotografier är ett snabbt och enkelt 

verktyg att använda sig av i den pedagogiska dokumentationen. Fotografi gör det 

även lätt för barnen att själva dokumentera. Samtliga förskollärare menar att 

fotografi är ett bra reflektionsmaterial att använda sig av tillsammans med kollegor 

och även att använda sig av tillsammans med barnen. Fotografier finns kvar som 

minnen och det är lätt att gå tillbaka till i efterhand och reflektera över vad som skett. 

Ett fotografi är bra att använda sig av för att få både barn och vuxna intresserade. 

Ett fotografi talar till alla, även om du inte kan det talade språket. Det framkommer 

även att fotografi är ett enkelt och roligt material att visa för vårdnadshavare.  

 

De nackdelar som uppmärksammades i förskolorna var att arbetet med pedagogisk 

dokumentation är tidskrävande. Det framkommer även att det fanns en bristande 

kompetens när tekniken strular. En till aspekt som nämndes var den etiska aspekten, 

vad och hur ska man fota? Alla informanter anser att de har tillräckligt med 

kompetens i att använda sig av de digitala resurser som finns tillgängliga på 

förskolorna. Den vanligaste metoden att dokumentera en händelse sker oftast i form 

av fotografier då det är ett lättsamt material som du sedan kan sätta upp på väggarna 

i förskolorna. Fotografierna utgör även en grund för reflektionsmaterialen. Det 

uppmärksammades på samtliga förskolor att barnens delaktighet i dokumentationen  

är ett pågående utvecklingsområde. 
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Hälften av informanterna använder sig av en digital plattform vid namn Schoolsoft. 

Här lägger förskollärarna ut dokumentation bland annat fotografier från 

verksamheten. Kortfattat beskrivet är det ett verktyg som alla mellan förskola och 

Komvux har möjlighet att använda sig av. Verktyget behandlar områden som 

”administration, dokumentation, dialog med hemmet samt ett pedagogiskt stöd 

samlas på en och samma plats”. Mer information om tjänsten finns på 

http://www.schoolsoft.se. I tjänsten kan förskollärare publicera inlägg i form av text 

och fotografi i den så kallade verksamhetsloggen som tjänsten erbjuder, vilket gör 

att även vårdnadshavarna kan följa med i verksamheten.  

 

Övriga tre informanter använder sig istället av Pluttra. Pluttra fyller liknande 

funktion som Schoolsoft. Det är ett dokumentationsverktyg särskilt anpassat för 

förskolor. Mer information om Pluttra hittar du här http://lineducation.se/pluttra. 

Förskollärarnas användning av Pluttra sker dagligen där vårdnadshavare genom 

bland annat fotografier ges möjlighet att ta del av dagarna på förskolan. Pluttra har 

till stor del ersatt alla traditionella papperspärmar som istället digitaliserats och 

flyttat in i tjänsten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.schoolsoft.se/
http://lineducation.se/pluttra
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8 Diskussion 
I detta avsnitt av rapporten kommer vår analysdel. Studiens syfte kommer att 

besvaras och diskuteras i relation till tidigare forskning och teoretiska begrepp. 

Studiens syfte är att få ökad kunskap samt problematisera fotografi som 

dokumentationsmetod i den pedagogiska dokumentationen i förskolan. Med det 

växande dokumentationskravet har fotografi kommit att spela en allt större roll i 

förskolan (Magnusson, 2017, s. 48). Vi avslutar sedan med en metoddiskussion.  

 

8.1 Positiva och negativa aspekter på fotografi som 
dokumentationsmetod  
Av resultatet framgår det att den största fördelen med fotografi är att det ses som 

enkelt och snabbt att använda sig av i arbetet med pedagogisk dokumentation. Detta 

påpekar även Lindgren och Sparrman, (2003, s. 64), den digitala tekniken som att 

fotografera gör det lätt att snabbt dokumentera och visualisera vad som händer i 

förskolan. Fotografi har traditionellt sett haft en stark ställning som en slags 

realistisk återblick på verkligheten. Fotografier är något annat än ord men kan ändå 

beskriva så mycket (Magnusson, 2017, s. 37, 39). I förskolan fungerar kameran som 

ett verktyg som kan bevara och fastslå någonting. Det gör det möjligt att minnas och 

återkomma till stunden (Magnusson, 2017, s. 40). Att fotografi upplevs som enkelt 

och snabbt att använda sig av i dokumentationen ser vi som en stor fördel i förskolan 

där tiden till dokumentation ofta kan vara begränsad. Nackdelen med detta kan dock 

vara att, eftersom det är ett enkelt och snabbt verktyg så är det lätt att producera 

mycket dokumentation på kort tid som man sedan behöver bearbeta. Detta 

påpekades även i ett antal intervjuer, att det är bra att ha ett syfte med sin 

dokumentation och veta vad man vill dokumentera för att inte få för mycket 

dokumentation.  

 

Som vi fått bekräftat i vårt resultat och som det även framgått i litteratur samt 

tidigare forskning, är dialog och reflektion den mest centrala delen i den 

pedagogiska dokumentationen (Svenning, 2016, s. 28; Elfström, 2013, s. 118). 

Fotografi är lätt att reflektera om, både med kollegor och tillsammans med barnen. 

När man ges möjlighet att ta del av andras tankar och tolkningar kan man få syn på 

sådant man själv inte uppmärksammat (Eidevald, 2015, s. 193; Lindgren Eneflo, 
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2014, s. 27). Fotografi som reflektionsunderlag väcker idéer om ett kollegialt 

lärande (Elfström, 2013, s. 117). Det praktiska med fotografi är att situationer kan 

ses flera gånger om. Däremot skriver Kihlström (2007, s. 35) att om man i förväg 

bestämt sig vad det är man vill fotografera är riskerna stora att man missar 

intressanta delar som sker på sidan av det dokumenterade. Både Eidevald (2015, s. 

76), Lindahl (2016, s. 7) och Magnusson (2017, s. 40) pekar på att fotografi 

synliggör en stor del av den pedagogiska verksamheten men att man bör ha i åtanke 

att fotografi inte visar en fullständig bild av barn. Det är därför viktigt att komma 

ihåg, att det alltid är ett nedslag i tiden, där saker hänt både före och efter 

dokumentationen som i sin tur kan ha betydelse för hur saker ter sig.  

 

Björkvall (2009, s. 23, 27) pekar på att genom fotografier kan makt, hierarki, 

relationer, inkludering och exkludering skapas, även att det är viktigt hur föremålen 

på bilden är placerade och hur de synliggörs. Fotografier kan synliggöra flera olika 

perspektiv. Det gör att fotografi inte är något objektivt (Elfström, 2013, s. 117). I 

resultatet framgår det att flera av informanterna är medvetna om att ett fotografi kan 

tolkas olika beroende på vem som tittar på fotografiet och att det är viktigt att vara 

medvetna om. Vi kan här koppla till att förskollärare behöver vara medvetna om den 

interpersonella metafunktionen, som har att göra med interaktionen mellan 

människorna på fotografiet och de som tittar på fotografiet (Björkvall, 2009, s. 11; 

Lindgren Eneflo, 2014, s. 11).  

 

8.2 Kommunicera multimodalt 
Resultatet i vår studie visar att fotografi är material som är spännande och lockar till 

nyfikenhet. Förskollärarna använder fotografier för att skapa och underhålla 

relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Ett fotografi talar till alla barn, 

även om man inte kan språket. I intervjuerna framgår det att alla medverkande 

informanter sätter upp dokumentation i barnens höjd. Vi tror att dokumentationer 

som sätts upp på väggar i högre höjd kan ge effekten att man talar över huvudet på 

någon. Utifrån samtliga intervjuer är tanken med att synliggöra dokumentationen ett 

försök till att uppmuntra till samspel och kommunikation. Av vår erfarenhet så 

stämmer det att barnen i verksamheten blir inspirerade och tycker det är spännande 

att titta på fotografier i verksamheten. Det lockar ofta till samtal och diskussioner 
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om vad som händer på fotografiet och vem som är med. Fotografier kan förklaras 

som en kommunikationspartner till barnet när det söker mening (Lindgren, 2015, s. 

107).  

 

Om vi här tar den socialsemiotiska teorin till hjälp kan vi tolka det som att fotografi 

handlar om att kommunicera multimodalt, vilket menas att man använder en mängd 

resurser utöver det talade språket i kommunikationen (Leijon & Lindstrand, 2012, 

s. 179). Det är inte enbart det talande språket som används, utan fotografiet, ofta 

med text till, är till hjälp i samtalet för att kommunicera. I den socialsemiotiska 

teorin kan man se fotografiet som teckensystem eller en semiotisk resurs (Björkvall, 

2009, s. 9). Utifrån vår studie framgår det att, genom att kommunicera multimodalt, 

med fotografier, text etc. kan du skapa en större förståelse och ett större intresse hos 

den du kommunicerar med. Detta skriver även Leijon och Lindstrand (2012, s. 179), 

genom att kommunicera multimodalt så kan du enligt socialsemiotiken 

kommunicera lättare och på ett djupare plan än om du enbart använder verbala 

språket. Du skapar mer handlingsutrymme för tolkaren att skapa sin egen syn. 

Utifrån vårt resultat pekar förskollärarna på att fotografi även visat sig vara 

uppskattat bland vårdnadshavarna då de ökar inlevelseförmågan till skillnad från att 

läsa en text. Detta stämmer med vad Björkvall (2009, s. 18) skriver, fotografier kan 

skapa större betydelse genom mer komplexa kombinationer av människor, föremål 

och platser än vad en text kan göra. Fotografiet kan ses som en genväg i 

dokumentationen. Du behöver inte skriva ner en text om vad som händer, vilken 

plats det är eller vilka som var delaktiga. 

 

8.3 Etiska aspekter 
En viktig aspekt att förhålla sig till i arbetet med fotografi i dokumentationen är den 

etiska aspekten. Den som dokumenterar har ett stort etiskt ansvar för hur 

dokumentationen synliggörs (Lindgren Eneflo, 2014, s. 26, 45). I resultatet framgår 

det att samtliga förskollärare fotograferar barnens lärandeprocesser. Vi kopplar det 

till Lenz Taguchi (2015, s. 75) som skriver att flera förskollärare väljer idag att inte 

fotografera barns ansikten, utan de väljer att fokusera på aktiviteten och själva 

lärprocessen. Magnusson (2017, s. 44) skriver att det har skett en förskjutning i hur 

man tar fotografier i förskolan. På 80-talet liknade de professionella porträtt, så 
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kallade fina fotografier på barnen, samtidigt som man idag fokuserar på att fånga 

det barnet gör och barnens lärprocesser. Dock så diskuterades detta av ett antal 

förskollärare i vår studie, barnen i verksamheten uppskattar ofta att se ansiktet på 

sig själva och kompisarna för att se vem det är på fotografiet. Av egen erfarenhet så 

vet vi att det uppskattas av de flesta barn och vuxna att titta på fotografier i 

verksamheten där man ser vem det är på fotografiet och inte bara barnens händer 

eller ryggar. Vår åsikt är att det är fördelaktigt att välja att ta fotografier där barnens 

ansikte syns, så barnen kan se och känna igen vilka som är med på fotografierna, 

huvudsaken är att man ser till att de barn som finns med på fotografierna vill synas. 

Det är även bra att förskollärare är uppmärksamma på att alla barn får synas i 

dokumentationerna med jämna mellanrum för att skapa en bra balans.  

 

Av de förskollärare vi intervjuat tolkar vi det som att hälften av de medverkande 

inte lägger fokus på att skydda barnens identitet i dokumentationerna. Den andra 

hälften av informanterna lägger istället fokus på själva aktiviteten genom att 

fotografera så endast barnens ryggar eller händer kommer med i själva aktiviteten. 

Vår tolkning är att det har resulterat i att barnen tenderar att gissa vems händer eller 

rygg som är med på fotografierna istället för att samtala om aktiviteten. Vi ställer då 

oss frågan, vad är det vi vill uppnå med dokumentationen och vad är etiskt korrekt? 

Informanterna som inte lägger fokus på att skydda barnens identitet, försvarar sig 

med att vårdnadshavarna lämnat tillstånd till att barnen får medverka på 

dokumenterat material. Vi tror att de informanter som svarat att de fotograferar 

aktiviteten, har som fokus att skydda barnen. Det i sin tur speglar sig i de fotografier 

som dokumenteras, vilket då leder till att barnen samtalar om och gissar på vem som 

är på fotografiet istället för samtal om aktiviteten. Utifrån vårt resultat anser vi att, 

fotografier som fångar helheten och som inte har som fokus att skydda barnens 

identitet, tenderar att leda barnen in på ”rätt” samtal, det vill säga samtal om 

lärprocessen. Samtidigt behöver de som dokumenterar vara uppmärksamma på 

barnens signaler, vill de synas i dokumentationen eller inte? 

 

All dokumentation bygger på respekt och lyhördhet för barnens signaler (Eidevald, 

2015, s. 94). Märker vi att barnet inte vill bli dokumenterat så ska man enligt vår 

åsikt avstå. I resultatet framgår det endast i en av intervjuerna det att barnen blir 
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tillfrågade innan man dokumenterar. Detta skriver även Magnusson (2017, s. 49) 

om, barn tillfrågas sällan innan de blir fotograferade eller innan fotografierna sätts 

upp på väggen. Varför förskollärarna inte frågor om barnens deltagande i 

dokumentationen kan enligt oss bero på olika saker. Vi anser att det kan bero på att 

förskollärarna idag tror sig veta att barnen är vana att bli dokumenterade och att 

detta inte är något obekvämt för barnen utan istället något roligt. Dessa tankar har 

även Magnusson (2017, s. 22), trots att barn idag är vana att bli fotograferade så är 

det viktigt att reflektera över hur barn upplever detta. Vi kan även fråga oss vad detta 

skulle betyda i ett framtidsperspektiv. Hur kommer barnen själva förhålla sig till 

fotografi när de blir äldre? Vi kan inte heller säkert säga om de andra förskollärarna 

i vår studie tillfrågar barnen eller inte, för att få ett säkert svar på detta skulle vi 

behövt haft en intervjufråga som behandlade just detta. Men eftersom detta inte var 

vårt fokusområde i denna studie så lämnar vi den frågan för nu.  

 

Det är viktigt att reflektera och tänka till en extra gång på, hur och vad man 

dokumenterar. Förskollärare som tar ett fotografi vet vad som hände före och efter 

fotografiet togs, detta kan dock tolkas annorlunda av en vårdnadshavare som ser 

fotografiet. Vi kopplar till Magnusson (2017, s. 37) som skriver att fotografier får 

olika betydelse beroende på var du ser fotografiet och vem som tittar på det. Att 

försöka synliggöra ett visst perspektiv kan vara komplext. Pedagogisk 

dokumentation är ett komplext verktyg, såväl teoretiskt som praktiskt (Lindgren, 

2015, s. 29). I den socialsemiotiska teorin sägs det att människan alltid strävar efter 

att finna det uttryck som matchar hennes intresse och det som ger henne mening 

(Leijon & Lindstrand, 2012, s. 181). Därför ses en semiotisk resurs, som till exempel 

fotografiet, aldrig som heltäckande eftersom människor skapar sina egna tolkningar 

i det de ser (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 176).  

 

Om vi utgår från detta perspektiv kan det förstås som att alla människor ser olika 

saker i ett fotografi, vilket gör att försöket med att visa ett fotografi som förväntas 

tolkas likadant av alla är en omöjlighet. Det gör dokumentationsprocessen komplex 

men även intressant, eftersom detta öppnar upp för att man kan få syn på dessa 

olikheter om man reflekterar tillsammans om dokumentationen. Dock menar 

Björkvall (2009, s. 23) att man hjälpa till att styra betraktaren att tolka fotografiet 
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genom att tillexempel addera text. Vi kan då tala om den textuella metafunktionen 

som handlar om att man uttrycker texten på rätt sätt i förhållande till fotografiet 

(Björkvall (2009, s. 11). Resultatet visar att förskollärna använder sig av fotografier 

med text till, detta kan man då se som ett försök att hjälpa betraktaren att se 

fotografiet så som förskollärarna vill att det ska betraktas. 

 
8.4 Reflektera tillsammans med barnen 
Trots att tidigare forskning påpekar att arbetet med pedagogisk dokumentation är 

tidskrävande (Lindgren, 2015, s. 33), så visas det i studiens resultat att samtliga 

förskollärare anser sig ha tillräckligt med tid för arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Detta tror vi beror på att mycket av arbetet sker tillsammans med 

barnen, man behöver inte gå ifrån för att dokumentera utan barnen kan vara 

delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Detta menar även Wehner-Godeé 

(2012, s. 12), pedagogisk dokumentation är ett verktyg som bygger på reflektion 

tillsammans med kollegor, vårdnadshavare och barn i den egna förskolan. Att 

reflektera om dokumentationen tillsammans med barnen är av vår åsikt den 

viktigaste faktorn i arbetet med pedagogisk dokumentation. Den blir pedagogisk när 

den sätts in i ett pedagogiskt sammanhang (Wehner-Godeè, 2012, s. 12).  

 

I en studie av Lindgren Eneflo (2014, s. 127) visar resultatet på att de flesta 

dokumentationsprocesser görs av förskollärarna, endast i ett fåtal fall är barnen med 

i processen. I vårt resultat visas det att förskollärarna reflekterar tillsammans barnen, 

även fast flera av förskollärarna pekar på att det är ett utvecklingsområde, där man 

kan arbeta för att göra barnen mer delaktiga. Magnusson (2017, s. 245) skriver att 

om barnen får vara med och vara delaktiga i dokumentationsprocessen så får 

förskollärare en chans att se världen ur deras perspektiv. I Barnens händer utgör 

fotografier en del av barnens liv, istället för förskollärares blickar från utsidan. 

 

Fotografi framstår i resultatet som värdefullt och enkelt att reflektera om 

tillsammans med barnen. Lenz Taguchi (2015, s. 15) skriver att arbetet med 

pedagogisk dokumentation börjar mitt i den verksamhet som redan pågår med syftet 

att försöka förstå, förändra och utveckla den tillsammans med barnen, man vill ta 

vara på barnens intressen och erfarenheter. Reflekterar vi inte om dokumentationen 
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tillsammans med barnen så är det av vår åsikt endast förskollärarens tolkningar som 

syns. Vi kopplar till Lindgren (2015, s. 116) som uttrycker sig med att hon vill höja 

en varningsflagga för hur förskollärare går in i dokumentationerna och tolkar och 

översätter vad barnen gör och känner. Magnusson (2017, s. 39) pekar på att 

förskollärares intentioner speglas i den pedagogiska dokumentationen. Fotografier 

tagna av förskollärare ses utifrån deras blickar. Reflekterar vi tillsammans med 

barnen så anser vi att barnen själva får en chans att synliggöra sina egna tankar och 

känslor. Ju fler tankar, intressen och lärandestrategier som möts desto fler 

möjligheter till inflytande, utveckling och lärande skapas (Elfström, 2013, s. 118; 

Magnusson, 2017, s. 44). Detta ses även som viktigt i den socialsemiotiska teorin. I 

analysen av en semiotisk resurs, som till exempel fotografiet, är det intressant att 

betrakta vad som återges och hur olika aspekter lyfts fram eller betonas. Det öppnar 

upp för en möjlighet att förstå kommunikation och representation på ett nytt och 

djupare sätt (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 178). 

 
8.5 Metoddiskussion 
I en studie med kvalitativ ansats är reliabilitet och validitet viktiga både vid 

datainsamlingen samt vid analysen av data (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 207). 

Detta har i kvalitativa studier att göra med hur trovärdig och pålitlig studien blir 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295). Val av kvalitativ metod var enligt oss ett 

lämpligt val för att nå syftet med studien. Vi anser att syftet och frågeställningarna 

blev besvarade utifrån den kvalitativa metoden, då syftet med metoden är att genom 

intervju få fler synvinklar på ett fenomen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 17). Detta 

anser vi stärker studiens validitet.  

 

Det finns dock nackdelar med den kvalitativa metoden. Resultatet kan påverkas av 

vilka frågor man väljer att ställa, exempelvis så valde vi att ha en strukturerad 

intervjuform där våra intervjufrågor var öppna och inte ledande. Vi uteslöt ledande 

frågor så som ja och nej frågor. Detta för att vi inte var ute efter rätt eller fel svar, 

men också för att inte medvetet påverka informanternas svar. Intervjufrågorna 

förbereddes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därefter granskades de av 

vår handledare. Hon gjorde en bedömning av intervjufrågorna utifrån studiens 

relevans och etiska övervägande. Vi vill komma åt våra informanters egna 
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uppfattningar, beskrivningar och erfarenheter inom området pedagogisk 

dokumentation. Vi valde därför att utgå från en kvalitativ forskningsmetod för att få 

kunskap om förskollärarnas erfarenheter och uppfattningar av ämnet vi valt.  

 

Vi har valt att inte beskriva vår egen förförståelse på annat sätt än att vi är blivande 

förskollärare och att istället vara tydliga med hur skapandet av tema gått till vid 

innehållsanalysen och hur tolkningar gjorts utifrån de använda teorierna. Kihlström 

(2007, s. 157) skriver att man i den kvalitativa metoden vill finna människors 

erfarenhet av ett fenomen. Nackdelen här, kan vara att olika informanter, utifrån 

samma intervjufrågor kan ge olika svar beroende på deras erfarenheter och kunskap 

inom ämnet. Ett påstående kan tolkas på många olika sätt (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 48, 49). Nackdelen med en kvalitativ intervjumetod kan också vara att det 

finns en risk för att intervjupersonerna svarar på frågor som de tror är det ”rätta” 

svaret, något som även Kvale och Brinkmann (2014, s. 212) framhåller som en risk, 

en forskningsintervju är flexibel, kontextkänslig och beroende av det personliga 

mötet mellan forskaren och informanten. Under intervjuerna använde vi oss av 

ljudinspelning samt förde ner stödanteckningar.  

 

Vi valde sedan en kvalitativ innehållsanalys för att granska och tolka intervjuerna. 

Kvalitativ innehållsanalys har fokus på att beskriva variationer genom att identifiera 

likheter och skillnader (Graneheim & Lundman, 2004, s. 108). Ljudinspelningarna 

lyssnades igenom mellan tre till fyra gånger för att sedan grovtranskriberas. 

Nackdelen med att grovtranskribera varje intervju är att det är tidskrävande. När vi 

skrivit ner en sammanfattning av intervjusvaren skickades de till varje informant för 

att säkerställa att vi tolkat deras uttalanden korrekt. Den egna förförståelsen kan 

dock sätta sin prägel på analysen och i sin tur påverkar studiens resultat och 

trovärdighet, vilket vi har varit medvetna om och försökt att undvika genom att 

lyssna igenom varje intervju flera gånger och även låtit informanterna granska vår 

tolkning av intervjusammanfattningen. Fördelen med detta är att vi på så vis inte 

tolkat svaren på egen hand, vilket ökar studiens trovärdighet. Larsson (2011, s. 7, 

13) skriver att det handlar om att göra sig medveten om hur man kan gå tillväga för 

att förstå något. Vi gör heller inga anspråk på att veta exakt hur informanterna gör 

med pedagogisk dokumentation i verksamheten. Vi har bara lyssnat vad de sagt och 
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inte tittat på hur det egentligen går till i praktiken, detta på grund av tidsbrist i 

studien.  

 

Vi har i denna studie försökt stärka pålitligheten genom att vara tydliga med hur 

analysen av det insamlade materialet har gått till genom att steg för steg visa hur vi 

har gått tillväga. Trovärdigheten och tillförlitligheten anser vi även har ökat i 

kombination med de intervjupersoner vi valt, alltså förskollärare som aktivt anser 

sig arbeta med pedagogisk dokumentation på ett eller annat sätt. En bidragande 

faktor till att öka reliabiliteten i vår studie är att frågorna varit öppna och gett 

utrymme för informanterna att berätta om sin upplevelse. Med hjälp av en 

grundläggande struktur har vi samtidigt sett till att hålla oss inom ramen för ämnet 

och därmed undersökt det som vi hade för avsikt att undersöka, vilket stärker 

validiteten. Eftersom svaren vid intervjuerna var relativt lika från de olika 

informanterna anser vi att materialet är relativt mättat och att vi inte hade fått ett 

annat resultat om vi haft fler informanter från samma förskola, däremot kan vi inte 

säga något om huruvida resultatet sett annorlunda ut om vi haft informanter från 

olika förskolor. Att ha större spridning på informanterna hade kunnat ge en 

indikation om hur representativa svar vi fått. Att våra resultat stämmer väl överens 

med den tidigare forskningen ser vi ändå som ett tecken på att studien är trovärdig. 

 
I Reggio Emilia pedagogiken ses barn som subjekt och egna kunskapssökare, med 

andra ord ser man det kompetenta barnet. Att förhålla sig till någon specifik teori 

ses inte vara lösningen i detta arbetssätt utan man försöker istället se situationer 

utifrån olika teorier och perspektiv (Dahlberg & Elfström, 2014, s. 276; Lindgren 

Eneflo, 2014, s. 21). Vi ser likheter mellan Reggio Emilia pedagogiken och 

poststrukturell teorin, då båda arbetsformerna tycks uppmuntra förskollärare att se 

flera möjliga alternativ. Den poststrukturella teorin utgår från att nya kunskaper 

bildas i interaktion med andra där språkliga uttryck och handlingar utbyts mellan 

människor (Elfström, 2013, s. 120). Detta kan kopplas till den reflektion 

förskollärarna gör med dokumentationen. Utifrån den poststrukturella teorin kan 

man se det som att förskollärarna skapar kunskap i interaktion med varandra när de 

reflekterar tillsammans. Poststrukturalismens styrka är att undersöka vad som 

dominerar i situationer som man har som vana att ta förgivet. I och med denna styrka 

kan man lättare möjliggöra förändringar (Elfström, 2013, s. 121).  
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Vår erfarenhet är att vi avläser vår omvärld subjektivt, den poststrukturella teorin 

vidgar våra tankar och får oss att tänka ett steg längre, detta synsätt har vi haft med 

oss i analysen av det insamlade materialet. Våra tankar stämmer bra överens med 

Elfström (2013, s. 120) som menar att alla våra tidigare erfarenheter speglas i de 

beslut man tar, därför kan man inte ha en objektiv syn på omvärlden. Vi tänker att 

man inom den poststrukturella teorin därför bör vara observant på att kunna skilja 

på vad som är sanning och fakta och att man istället bör vara mottaglig för att se 

situationer ur olika perspektiv. När sanning och fakta dominerar kan de styra våra 

tolkningar av omvärlden (Elfström, 2013, s. 120).  
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9 Slutsats 
Vår slutsats visar att fotografi i den pedagogiska dokumentationen främst används 

för att kunna fånga barns aktiviteter samt som reflektionsmaterial. Informanterna 

använder fotografi som reflektionsunderlag för att styrka kvaliteten på förskolorna. 

De nya tankarna som vi fått med oss utifrån denna studie är att det verkar finnas 

vissa skillnader bland förskollärare. I diskussionen har vi kommit fram till att 

ungefär hälften av de intervjuade förskollärarna svarat att de inte lägger fokus på att 

skydda barnens identitet och att barnen tenderar till att prata om aktiviteten på de 

fotografier som sätts upp på väggarna inne på förskolorna. Den andre hälften 

intervjuade förskollärare tycks lägga mer fokus på att skydda barnens identitet 

istället för att fokusera på situationens helhet, vilket gör att barnen börjar gissa och 

blir nyfikna på vem som är på fotografiet. Även om en del förskollärare i vår studie 

anser att deras fokus ligger på själva aktiviteten kan vi trots det se en tydlig skillnad 

i resultatet av informanternas svar. De slutsatser vi kan dra utifrån denna studie är 

därför att det är mer fördelaktigt att dokumentera överblickande på en situation om 

syftet är att barnen ska samtala om vad som försiggår på fotografierna, än att 

fokusera på att hela tiden skydda barnens identitet. Kihlström (2007, s. 34) styrker 

vår slutsats som menar att våra värderingar om de situationer vi väljer att 

dokumentera är något som speglas i de reflektioner och ställningstaganden vi gör i 

verksamheten. Samtidigt behöver förskollärare vara medvetna om barnen vill synas 

i dokumentation eller inte. Förskollärare behöver beakta deras integritet, vilket gör 

hela arbetet med pedagogisk dokumentation komplext. Det krävs av förskollärare 

att de hela tiden känner av situationen för att veta hur de bäst dokumenterar och 

synliggör dokumentationer. 

 

Även om det finns olika metoder för dokumentationer så vill vi i denna studie visa 

på de för- och nackdelar som finns med att använda sig av fotografi som 

dokumentationsmetod i den pedagogiska dokumentationen. Förskollärare brottas 

ofta med problemet om vilken dokumentationsmetod de ska använda sig av 

(Svenning, 2016, s. 10). I vårt resultat framgår det att fotografi anses vara snabbt 

och enkelt att använda sig av i den pedagogiska dokumentationen. Dock så är en 

nackdel att förskollärare riskerar att dokumentera för mycket, vilket resulterar i att 

tid kan gå åt till att sortera ut det mest värdefulla materialet. Fördelen med att 
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reflektera om fotografier tillsammans med andra är att förskollärarna kan se 

situationer på nytt och upptäcka sådant de inte uppmärksammade vid 

dokumentationstillfället. Beroende på hur medvetna förskollärarna är i vilka 

fotografier de väljer ut, kan olika samtal väckas bland både barn, förskollärare och 

vårdnadshavare.  

 

Sammanfattningsvis visar den här studien att förskollärare använder sig av fotografi 

för att det visat sig väcka intressanta samtal både bland barn och vuxna ute i 

förskoleverksamheterna. Fotografi anses vara lätthanterligt och ger även möjlighet 

att gå tillbaka och upptäcka nya saker. Fotografi är det som används mest i 

dokumentationer bland våra intervjuade informanter för att kunna styrka kvaliteten 

i förskolorna. Enligt tidigare forskning (Björkvall, 2009, s. 14), så är fotografi en 

semiotisk modalitet i vår kultur som är på väg att bli allt mer dominerande i vårt 

sociala samspel.   

 

  



 

 41 

10 Förslag på vidare forskning 
I vår studie har vi kommit fram till att samtal om barn som inte går att identifieras 

på fotografier tenderar att fokusera på vem som är på bilden istället för att prata om 

lärande processen. Är det möjligt att vara etiskt korrekt när förskollärare fotograferar 

barn?  

 

I och med den tekniska utvecklingen har det blivit allt vanligare att alla i arbetslagen 

har tillgång till en varsin ipad. Något som framkommit i våra intervjusvar är att 

förskollärarna inte har tillräckligt med kompetens att återställa de tekniska problem 

som ibland uppstår. Hur kan man lösa dessa problem som uppstår?  

 

För att minska risken att allt det dokumenterade materialet plötsligt försvinner ser 

vi de använda skolverktygen Schoolsoft och Pluttra som två framtidslösningar. Hur 

vanligt är det att förskolor använder sig av likande verktyg och varför använder de 

det?  
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Bilaga 1 (Intervjufrågor) 

1. Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

2. Hur används dokumentationen? 

3. Anser du att dokumentation behövs? Varför? 

4. Involveras barnen när dokumentationen skapas? Hur? Varför? 

5. Tar barnen del av dokumentationen när den är klar? Hur? Varför? 

6. Använder du fotografi som verktyg i den pedagogiska dokumentationen? 

Varför? 

7. Vilka fördelar ser du i arbetet med fotografi som verktyg? 

8. Vilka nackdelar ser du i arbetet med fotografi som verktyg? 

9. Vad fotar du på? 

10. Hur ser tillgången till utrustning ut?  

11. Känner du att du har den tid du behöver för att kunna dokumentera? Om nej, 

förslag till hur man kan göra för att avsätta mer tid? 

12. Känner du att du har den kompetens som behövs för arbetet med pedagogisk 

dokumentation?  
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Bilaga 2 (Informationsbrev) 
 

 
     2017-11-09 
Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2017 ska jag tillsammans med en kurskamrat skriva mitt 
examensarbete på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Vår undersökning 
kommer att handla om pedagogisk dokumentation och vi kommer att använda oss 
av intervjuer som metod för vår datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande 
i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
 
Syftet med vår undersökning är att få en större förståelse inom området pedagogisk 
dokumentation med särskilt fokus på fotografi. Området är viktigt att undersöka för 
att, i läroplanen (Lpfö 98, rev, 2016, s.13) skrivs det att ”förskolans kvalitet ska 
kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas”. 
Som en metod i detta arbete är det många förskolor som idag använder sig av 
pedagogisk dokumentation som verktyg. Dock framgår det att pedagogisk 
dokumentation kan ses som ett komplext verktyg med skilda tolkningar om vad det 
kan innebära, därför vill vi undersöka detta ämne närmare och förhoppningsvis få 
en större förståelse för pedagogisk dokumentation. Vi ser fram mot ditt deltagande.  

 
Genomförande 
Vi har planerat att sex förskollärare ska delta i undersökningen. Ditt deltagande 
kommer att innebära att jag intervjuar dig och ställer ett antal frågor. Tidsåtgången 
beräknas till ungefär 45 minuter. Undersökningen kommer att presenteras i form av 
en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer 
om du vill att kunna ta del av undersökningens resultat när examensarbetet är 
godkänt och klart. Jag kommer att mejla dig en kopia om du vill. Det insamlade 
materialet kommer att bearbetas av mig själv, min kurskamrat och min handledare. 
Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola 
undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt 
nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos 
undertecknad och kommer endast att hanteras av mig och min handledare.  
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
  
Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer 
detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig: 
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