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Sammanfattning 

Denna kvalitativa undersökning handlar om fotografi vilket används som pedagogisk 

dokumentation i förskola. 

Studien problematiserar det som synliggörs i fotografierna genom pedagogernas samtal och 

fotograferande. 

Därmed undersöks hur medlet fotografi, kan formuleras in i ett pedagogiskt sammanhang och 

vilka specifika funktioner detta medium har när det används som dokumentation i förskolan. 

Studien undersöker också vad som avgör sorteringen och urvalet av dessa fotografier. 

 

Resultatet visar att återkommande drag i de tagna fotografierna kan ses i relation till 

pedagogernas förhållningssätt. Fotografierna och pedagogernas samtal synliggör ett visst 

barnideal vilket kan erbjuda en identitet för barnen och verksamheten. Pedagogernas 

fotograferande är beroende och styrt av olika faktorer såsom deras yrkesmässiga etik, statliga, 

kommunala, lokala och personliga styrningsfält.  

Pedagogernas sätt att fotografera visar också en asymmetrisk maktrelation mellan dem och 

barnen. 

Resultaten tyder på att pedagogerna till en viss del har en bristfällig seendekompetens 

gällande bildläsning. 

Den fotografiska dokumentationen kräver, för att den skall vara pedagogisk, reflektion och 

medvetenhet mellan alla aktörer samt tydliga budskap och framställningsformer.   

 

Nyckelord  

Mediering, fotografi, pedagogisk dokumentation, barnideal, identitet, maktrelationer, 

bildanalys, diskursanalys, semiotik, ideologiska och politiska styrningsfällt, pedagogers 

förhållningssätt, visuell kompetens. 
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1 Inledning 

I denna uppsats undersöks redskapet fotografi vilket används dagligen i förskolan som 

pedagogisk dokumentation. I Lpfö 98(2010) är dokumentation ett mål att uppnå där 

”förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras” (s 14). Genom dokumentation, 

utvärderas verksamheten, dessutom utvärderar pedagogerna sig själva, barnens lärande och 

deras utveckling. Vi anser att den systematiska och kontinuerliga dokumentation som 

pedagoger ansvarar för, är ett verktyg i vardagen och ett givet arbetssätt. Vi tror att detta sätt 

att dokumentera kan ha konsekvenser för hur pedagoger tänker kring och utövar sitt yrke. Den 

pedagogiska dokumentationen, bland annat i form av fotografier är ett medieringsmedel som 

synliggör verksamheten för pedagoger, för barnen och föräldrar. Det finns i dokumentation ett 

budskap som skall nå flera mottagare (pedagogerna själva, barnen och deras föräldrar).  

 

Fotografi, som bär ett visuellt budskap, är ett medieringsmedel som förenar pedagogers 

intentioner, deras handlande, med betraktarens förutsättningar och tolkningar. Roger Säljö 

(2010) belyser att medieringsbegrepp innebär att människan förhåller sig till och interagerar 

med omvärlden genom olika redskap. I vår studie är fotografier samt samtal i fokus som 

redskap och medieringsmedel som förmedlar förskolans mål, till barnen och föräldrarna men 

även till pedagogerna själva. 

 

Vi studerar inom programmet Natur och Skapande och har gått kursen ”Bild för lärare”. 

Ämnet fotografi intresserar oss på ett personligt plan men också inom förskolans ramar där 

det används dagligen som pedagogisk dokumentation. Vårt intresse har väckt många frågor 

kring verktyget kameran och dess produkt, fotografiet.  

 

Kameran är ett verktyg bland andra verktyg för att dokumentera, men just för att den är enkel 

att hantera och lättillgänglig är den ett redskap som finns i de flesta förskolor. Under vår 

VFU1 har vi konstaterat att alla förskolor som vi besökte hade tillgång till kamera och 

använde den som huvudverktyg för att dokumentera barnen och verksamheten. För att 

reflektera kring lärande och verksamhet utgår man idag ofta från fotografier. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  VFU:	  verksamhetsförlagd utbildning	  
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Fotografi är ett kommunikationsmedel, ett yttrande mellan en mottagare och en sändare. 

Fotografier är medel som kan tolkas omedelbart i jämförelse med en text eller ett tal. Sten-

Gösta Karlsson och Staffan Lövgren (2001) skriver om fotografi att de ”påverkar våra känslor 

direkt” och att när vi möter dem, drabbas vi av hela innehållet på en gång (s 43). Bengt 

Lindgren och Gert Z Nordström (2009) påpekar däremot att på grund av att det i 

skolutbildningen finns krav på läsning, skrivning och förståelse av texter är alla vana att 

hantera linjära strukturer: ”Den linjära strukturen matas in under en längre tid. Någon 

motsvarande uppmärksamhet riktad mot bildernas öppna strukturer finns inte”(s 54). Den 

fotografiska dokumentationen är lättillgänglig. Den kan läsas ögonblickligen men på grund av 

bristande erfarenhet av att läsa det visuella språket med dess öppna strukturer tror vi att detta 

kan leda till konsekvenser för hur fotografier tolkas och även misstolkas. Vi tror att 

pedagogers seende och förståelse styr fotografisk dokumentation samt att fotografier också 

kan inverka på betraktarens förståelse och seende. 

 

I vår valda förskola har förskolepersonalen gått igenom flera kurser om pedagogisk 

dokumentation och hela området hade ett möte för ett par månader sedan om just 

dokumentation där det togs ett gemensamt beslut att alla förskolor skulle fotografera den 

kollektiva verksamheten men inte längre det enskilda barnet. Bland annat har den traditionella 

dokumentation som pedagoger arbetat med i många år, portfolion, upphört. Portfolion var en 

personlig pärm med bilder som följde barnen från inskolning till avslutning. Till följd av detta 

beslut har pedagoger ändrat tidsplanering och arbetssätt. Förr brukade de ha en timme per 

vecka för att arbeta enskilt med dokumentationen. Den timmen kallades förtroendetid där 

även pedagogerna kunde arbeta med portfolio hemma. Idag har den förtroendetimmen ersatts 

med en timme per vecka där pedagogerna samtalar tillsammans och reflekterar runt den 

fotografiska dokumentationen. 

 

Vårt intresse riktar sig mot pedagogisk dokumentation som verbala och visuella yttranden. Vi 

vill undersöka och förstå pedagogernas förhållningssätt när de samtalar om verksamheten 

genom medieringsmedlet fotografi. Vi undrar vilka budskap förmedlas genom bilderna och 

genom pedagogernas tal om bilderna. Vi vill förstå pedagogernas tillvägagångssätt genom 

deras gemensamma diskussion och vid sortering, presentation och urval av bilder. Vi undrar 

om de valda och icke valda bilderna har särskilda drag. 
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Vi anser att pedagogers förhållningssätt är individuella men också kollektiva och sociala. 

Individen är mångsidig. Pedagogen har en privat historia, lever i ett samhälle, i en viss 

yrkespraktik som styr hans/hennes val och handlande. Pedagogen påverkas dessutom av det 

sociokulturella arvet och de materiella och kognitiva artefakterna. Vi kommer att vidare i 

uppsatsen presentera de olika teoretiska ramar som kommer att beröras. 

1.1 Syfte 

Vi vill med denna forskning undersöka hur pedagoger resonerar kring dokumentation när de 

fotograferar barnen i ett pedagogiskt syfte och vi vill belysa vilka faktorer som kan påverka 

pedagogers fotograferande och sortering av bilder. Vi vill undersöka hur medlet fotografi 

formuleras in i ett pedagogiskt sammanhang och därmed vilka specifika funktioner samt vilka 

krav detta medium har när det används som dokumentation i förskolan. Vi vill förstå vad som 

gör att pedagogerna väljer eller väljer bort ett foto bland andra foton. Vi undrar om 

pedagogernas val och synsätt på den fotografiska dokumentationen har återkommande drag.  

1.2 Frågeställningar 

Vad synliggör val av motiv i fotograferandet och pedagogers samtal kring den fotografiska 

dokumentationen? 

Vad krävs av den fotografiska dokumentationen för att den skall vara pedagogisk i förskolan 

och vad avgör sorteringen/presentationen och urvalet av dessa fotografier? 

2 Tidigare forskning 

Dokumentation i förskola och därmed pedagogisk dokumentation har blivit ett ämne för 

forskningsintresse, där hur, varför och för vem den används mestadels har utforskats. 

Forskning som finns idag om just fotografi är inriktat på hur det används och kan användas i 

ett pedagogiskt syfte. Hillevi Lenz Taguchis (1995) forskning om just pedagogisk 

dokumentation gav upphov till ett nytt sätt att förstå innebörden av och att reflektera över 

dokumentation. Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchis publikation ”Lyssnandet pedagogik” 

(2009) har blivit en handbok som inspirerar många förskolor där fotografier och reflektion 

mellan alla aktörer är grunden till pedagogisk dokumentation.  
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Forskning har också fokuserat på portfoliomodellen, eller IUP2 (Vallberg Roth & Månsson 

2008) och dess olika utformning beroende på t ex lärarens förhållningsätt och den geografiska 

miljön. Exempelvis visas i portfolion/IUP genom bild och text olika barnideal i olika miljöer. 

På landsorten visar det sig att fokus ligger på grundläggande biologiska behov istället för 

kognitiva lärandemål där är ”det viktigaste att barnen var mätta, glada, hela och rena” (s 95). 

 

En relaterad forskning om just kamera och fotografi är Christina Wehner-Godée (2011) som 

beskriver olika artefakter och bl.a. för- och nackdelar med kameraanvändning i ett pedagogiskt 

syfte.  

Andra studier som också är relaterade till kamera och dokumentation har ett fokus på 

maktinteraktioner mellan barn och pedagoger samt fotografi som ett övervakningsmedel 

(Lindgren & Sparrman 2003). 

3 Teorier och metoder 

För att få en djupare förståelse för pedagogernas handlande, använder vi flera teoretiska 

modeller. För att kunna undersöka både samtal och bild använder vi oss av diskursanalys och 

bildanalys.  

 

Lärande i ett sociokulturellt perspektiv sker genom språk, kommunikation och mediering. 

Pedagogisk dokumentation och explicit de fotografier som tas, sparas och används är 

medieringsmedlet mellan pedagoger och andra aktörer i verksamheten.  Pedagoger tolkar vad 

och hur de ser, de tolkar vidare sin yrkesroll, de gör en avsiktlig dokumentation för att nå 

barnen, föräldrar eller sig själva. När pedagoger fotograferar har de för avsikt att meddela 

pedagogisk information till ett antal mottagare. Bildens betydelse i allmänhet kan förklaras 

som ett dynamiskt förhållande mellan det som ses och det som tolkas. Bildens betydelse kan 

variera för pedagogen och för betraktaren för att bilden är mångtydig och öppen för olika 

tolkningar samt att den kan tolkas olika beroende på kontexter.  Pedagogen liksom betraktaren 

har en historia, kulturella referenser, erfarenheter som även gör att bilden kan tolkas 

personligt. Alla yttranden såsom det visuella och det verbala konstrueras i verksamheten i en 

viss kultur, under en viss tid som en social och historisk konstruktion. Yttranden är 

konstruerade av dominerande diskurser i samhället. Gunilla Dahlberg; Peter Moss och Alan 

Pence (2001) påpekar i samma riktning att ”Genom dokumentation kan vi demaskera – 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 IUP: individuell utvecklingsplan 
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identifiera och visualisera – de dominerande diskurser och regimer som utövar makt över och 

genom oss och genom vilka vi har konstruerat barnet och oss själva som pedagoger” (s 226). 

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

Vi ser de språkliga och visuella relationerna, i form av t ex. pedagogisk fotodokumentation 

mellan pedagoger och barn som grunden till lärande och utveckling.  

 

Säljö (2010) anger att Lev Vygotskijs huvudtanke är, att ”språket är redskapens redskap” (s 

81). Språket är ett kommunikationsmedel mellan människor och en resurs för individens eget 

tänkande.  Vi anser att pedagogisk dokumentation i den meningen kan användas som ett 

kommunikationsmedel mellan olika aktörer i förskolan. Den anses vara grunden till reflektion 

och en drivande kraft till lärande samt tänkande i en sociokulturell praktik. Människan 

använder sig av redskap och verktyg i allt handlande och tänkande. Säljö (2010)  skriver om 

Vygotskijs tankar att ”Dessa redskap, som vuxit i historien, är avgörande för hur vi använder 

vårt intellekt, vår kropp och hur vi samspelar med andra” (s 24).  Lärandet och erfarenheter 

påverkas och är påverkade av dessa redskap och verktyg.  

 

I vår forskning, kopplar vi begreppet redskap till kameran, till fotografierna och deras 

användning i form av pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett 

medieringsmedel som hjälper pedagogerna att reflektera, utveckla verksamheten och förstå 

barnen. Säljö (2010) tolkar Vygotskijs medieringsbegrepp som att ”vår varseblivning, våra 

sätt att minnas, våra fysiska handlingar sker med hjälp av det medierande redskap” som finns 

tillgängligt (s 44).  

 

Vår tolkning är att fotografierna är medieringsmedlet som bygger lärgemenskaper. 

Människans tankar omformas genom språket och artefakter d.v.s. att verktyget kameran och 

dess produkt, fotografier, omskapar hur pedagoger tänker och handlar.  

 

Fotografierna är en gemensam länk mellan pedagogerna, barnen och föräldrarna. 

Fotografierna reflekterar de pedagogiska tankar som finns i verksamheten, som i sin tur 

förmedlas till barnen och föräldrarna.  
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3.2 Det semiotiska perspektivet 

3.2.1 Den klassiska kommunikationsmodellen 

All kommunikation sker genom språk. Det kan exempelvis vara verbalt och visuellt. För att 

kommunikation ska ske, skall det finnas en sändare (pedagog i vårt fall), ett meddelande 

(budskap genom bild eller tal) och en mottagare (pedagog, barn, föräldrar). 

Hasse Hansson; Sten-Gösta Karlsson och Gert Z Nordström (2006) påpekar att i modellen  

 
                                  sändare-meddelande-mottagare (S>Me>M), ett konkret Me (Text/bild) 

                                  kan således uppmärksammas utifrån två skilda infallsvinklar, ett  

                                  S-perspektiv och ett M-perspektiv (s 167).  

 

Sändare och mottagaren kan påverkas av olika faktorer, olika kontexter och erfarenheter. 

Sändaren (pedagogen) anpassar sitt meddelande till mottagaren. Exempelvis har en bild inte 

samma avsikt om den är för barn, pedagoger eller föräldrar. Yvonne Eriksson (2009) belyser 

dessutom att ”bilder i många fall gestaltar begrepp och fenomen som inte låter sig entydigt 

uttryckas i ord” (s 56) och påpekar att vad vi ser och hur vi ser en bild, är beroende av tidigare 

erfarenheter. Därmed är minnet involverat i en tolkningsprocess.  

 

3.2.2 Den semiotiska modellen 

Bilden är kodad och omfattar olika delar. Den består av ett uttryck (det som ses, referenten) 

och ett innehåll (det som tolkas och förmedlas) som i sin tur interagerar dynamiskt för att 

bilda en betydelse (Vad bilden betyder för en och/eller fler). Detta perspektiv kan 

sammanfattas i en formel; Tecken = Uttryck/ Innehåll (T= U/I) där tecken bildas av en 

interaktion mellan innehållet och uttrycket som kan vara mer eller mindre dolda eller tydliga. 

Den semiotiska modellen kan användas som ett verktyg för att analysera bilder (Sjölin 1998). 

 

Jan-Gunnar Sjölin (1998)  påpekar att ”betydelsebildning” är ett mer passande ord än tecken 

vad gäller bildanalys för att den klargör dess dynamiska karaktär. I bildsemiotik är 

betydelsebildning en process som kan ändras och förändras beroende på betraktarens eller 

fotografens uppmärksamhet eller på vad betraktaren har fått för information.  Exempelvis, 

uttrycket kan vara otydligt så att betraktaren inte uppfattar vad som fotograferas, då kan 

pedagogens avsikt inte heller förstås. Vidare blir betraktarens tolkningsmöjligheter 



7	  
	  

begränsade och bildens betydelse blir problematisk. 

 

3.2.3 Det estetiska synsättet 

Om det estetiska synsättet skriver Hansson m fl (2006) att  

 
                                 det som är tilldragande för en person kan vara motbjudande för  

                                        någon annan […] Det sinnligt tilldragande behöver således inte  

                                        alltid vara något vackert och behagligt. Avgörande är den sinnliga  

                                        lockelse.[…] Samma sak kan vara vackert i en kultur och fult i en  

                                        annan. Estetik blir beroende av individ, klass eller kultur (s 19-20). 

                                       

I vissa bilder finns en särskild relation mellan den som betraktar, d.v.s. mottagaren, och 

bildens innehåll. Sjölin (1998) upplyser genom Barthes tanke att ”Bilders betydelse går 

utanför det informativa och symboliska innehållet, […] bilderna berör personligen den 

enskilde individen” (s 31).  

Det väsentliga i Roland Barthes (2006) tanke är att vissa fotografier kan väcka intressen hos 

individen på ett personligt plan. Han kallar det för punktum. Punktum är en oväntad detalj 

som drar till sig uppmärksamhet och träffar betraktaren rätt. Barthes (2006) beskriver 

punktum som ”ett sår”, en plåga. Exempelvis, en viss bild kan beröra mer än andra. I den 

bilden dras individens blick till en detalj, som berör personliga värderingar eller känslor. Vad 

betraktaren ser styr bildens betydelse oavsett det avsedda budskapet. Punktum ger bilden dess 

avgörande betydelse.  

 

3.4 Det socio-konstruktivistiska perspektivet  

Språket är en konstruktion som alltid innebär ett urval och en tolkning. Utsagor kring bilder 

lyfter fram en del av verkligheten vilket påpekas av Magdalene Thomassen (2006)  där 

”språket alltid definierar eller ”konstruerar” en verklighet: Våra utsagor om världen omkring 

oss lyfter alltid fram något och döljer något annat” (s 132). Hansson m fl (2006) påpekar om 

diskursbegreppet att det är ett visst sätt att samtala om och beskriva världen ur en bestämd 

synvinkel då diskurser innehåller särskilda värderingar. Författarna framhäver därmed att  

 
                                      det som kännetecknar en diskurs är en regelstyrd praxis som utvecklar 

                                      vissa former för kunskap och handling. Den franske strukturalisten 

                                      och idéhistorikern Michel Foucault[…]menar att det existerar ett  
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                                      förråd av begrepp – han säger också kod – som avgränsar vad som  

                                      bör härska i en epok (s 18-19). 

 

Det som pedagogerna berättar om bilder är en konstruktion där makten är invävd. Språket är 

förbundet med makt och inbäddat i all kommunikation. Vi använder det socio-

konstruktivistiska perspektivet därför att vi tror att pedagoger utövar sin makt genom en viss 

diskurs inför föräldrarna, inför barnen och att detta kan synas i fotografier. Susan Sontag (2001) 

påpekar i en estetisk och moralisk essä om fotografiers innebörd och dess förhållande till konst, 

makt och historia, att fotografi och politik är sammanvävda samt att fotografiers överflöd 

påverkar människans attityd där ”fotograferingen har upprättat en kronisk voyeuristisk relation 

till världen som nivellerar alla händelsers innebörd” (s 20).  

Vi tror även att pedagogerna är styrda av den institutionella diskursen, exempelvis läroplanen 

och kommunens styrning, och att detta även kan komma till uttryck både visuellt och verbalt. 

Diskurser är både ett maktinstrument och en påtryckning. Pedagogerna när de samtalar om 

bilden, väljer vissa ord framför andra, och det är inte alltid medvetet.  

4 Genomförande och metod 

 I första hand, kommer vi att samtala med pedagogerna medan de fotograferar. Genom att 

lyssna på deras utsagor och iaktta dem i en kontextuell praktik, får vi en helhetsbild. Den kan 

leda oss till en förståelse av deras förhållningsätt. Utsagorna, det verbala, granskas och 

jämförs med fotografierna, det visuella. 

 

I andra hand, kommer vi att lyssna på pedagogers reflektioner kring den fotografiska 

dokumentation som redan finns i verksamheten, när de sorterar och presenterar bilder. 

Slutligen kommer vi att analysera och jämföra ett antal bilder och deras innehåll med stöd av 

pedagogers samtal. 

 

Undersökningen kommer att utföras i en kommunal förskola på landsorten där dokumentation 

används kontinuerligt och systematiskt. Bilderna visas i ett kontinuerligt flöde i en fotoram i 

barnens höjd i tamburen. I det centrala rummet finns en affisch som visar på tema samarbete. 

Denna affisch har hängt på väggen sedan tre månader tillbaka. En gång i veckan träffas 

pedagogerna för att diskutera fotografierna som togs veckan innan. De sorterar och väljer 

vilka bilder som skall sparas eller raderas. Forskningen kommer att utföras på en avdelning 

med tre pedagoger och femton fyraåriga barn. Alice har varit verksam som förskollärare i 20 
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år, Karla har arbetat som barnskötare i 5 år medan Carmen har vikarierat i denna verksamhet 

som barnskötare i 6 månader. Vi granskar dock bara Alices och Karlas förhållningssätt för att 

det är de som fotograferar. Dessutom var de oftast närvarande när vi besökte förskolan, 

samtalade och svarade mest på våra frågor. 

 

Pedagogers samtal och bilder används som informationskälla. Vi har granskat 126 bilder som 

har varit sparade i två månader på såväl datorn, USB-minnet som i fotoramen. 25 bilder som 

togs under våra besök granskades extra noga. 

 

För att kunna samla in data och registrera det använde vi en bandspelare, och antecknade 

samtidigt. Vid ett tillfälle blev inspelningen otydlig på grund av fel placering av bandspelaren, 

då har vi analyserat anteckningarna istället. 

 

Valet föll på denna förskola för att de enbart använder sig av fotografi för att dokumentera 

verksamheten och dessutom har pedagoger en ”reflektionstimme” om bilderna varje vecka. 

 

Vi tolkar datamaterialet med ett antal verktyg och modeller för att ha en öppen förståelse av 

de olika diskurser som finns i verksamheten. Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) 

beskriver att för att skapa mening i datamaterialet i en ”Ad Hoc”- kvalitativ forskning växlar 

forskaren fritt mellan olika tekniker, bland annat för att hitta mönster i datamaterialet. Vi är 

medvetna om att tolkningen av vårt datamaterial är en tolkning. Detta poängteras även av 

Fejes och Thornberg (2009) angående den kvalitativa forskningen, där ”forskaren går utöver 

de manifesta innebörderna i texten (datamaterialet) till djupet och mer eller mindre 

spekulativa tolkningar av texten” (s 33). Vår studie är en kvalitativ forskning.  

 

Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets rapport (2011) påpekas att vid användning av vissa metoder som 

iakttagelse och/eller inspelning, skall forskaren meddela informanterna om att de är föremål 

för forskning samt erhålla deras samtycke i förväg. Vi har informerat alla pedagoger om 

forskningens syfte och vi har fått tillåtelse att använda en Mp3-spelare för att registrera deras 

samtal. Vi har även fått medgivande att fritt använda all fotografisk dokumentation och även 

tillstånd att använda bilderna i uppsatsen. 
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Vi strävar efter att inga informanter i datamaterialet skall kunna identifieras. Alla namn på 

pedagoger och barn är fingerade och barnen på bilderna har i efterhand delvis anonymiserats 

så att man inte kan känna dem. Vi vill tydliggöra att syftet med denna forskning inte är att 

kritisera enskilda pedagoger eller barn som ingår i forskningen. 

 

Jaget och trovärdighet 

Vi är medvetna om att forskarens identitet, värderingar och föreställningar kan inverka på hur 

vi tolkar och därmed påverka slutresultatet. Vår tolkning används för att förstå data och för att 

bygga en koherent slutsats. Vi har försökt motivera vår tolkning med tidigare forskning 

och/eller teorier för att den skall vara trovärdig och inte bara en personlig tolkning.  

Vi har varit på plats i fyra dagar under två veckor. Detta innebär att våra slutsatser inte kan 

generaliseras. Vad vi har sett och analyserat är ett utsnitt av vardagliga aktiviteter just då.  

5 Resultat  

Detta avsnitt behandlar empirin som vi har samlat. 

Det omfattar de drag som upprepas i samtal och bild, olika pedagogers förhållningsätt vid 

fotografisk dokumentation och det som återkommer i urvalet av bilder. 

Texterna under rubrikerna bilder, samtal och bildens semiotiska språk är enbart beskrivande 

för att du som läsare och betraktare av bilderna också skall kunna tolka och se dimensioner 

som vi har missat. Däremot under rubriken analys av bild och samtal står vi för vår tolkning.  

 

5.1 Nya händelser 

Bilder 

Ny, rolig lek, skapa glasögon (1)  Ny, rolig lek låtsas tv-spel (2)   

 

Nytt material, Lego (3)       Nya händelser, stå i hinken (4)  
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Nya händelser, klättra på en hög sten  (5)  

 

Vi har märkt att pedagogerna enbart fotograferar när det händer något nytt i verksamheten, det 

vardagliga lyfts inte fram. Det finns dock ett tillfälle där barnen fotograferas vid påklädning, 

vilket i och för sig är en vardaglig handling, men vid detta tillfälle tog pedagogen bilderna av 

en utflykt i sin helhet, från början till slut. Det som är nytt, anses som intressant och roligt för 

barnen, dokumenteras systematiskt i denna verksamhet.  Pedagogerna säger om 

dokumentation att det rör sig om nya händelser, nya utflyktsmål och att det finns nya leksaker 

och detta poängteras i alla samtal kring bilderna. I Lpfö 98 (2010) och i enlighet med vad som 

händer i denna förskola, skall arbetslaget ”dokumentera, följa upp och analysera […] vid vilka 

tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig” (s 15). 

5.1.1 Utflykten 

Bilder 

1 2 3 4  

 

Samtal (ur anteckningar) 
Forskare (F): Vad är det du dokumenterar nu? 

Karla (K): jag vill visa för barnen hur långt de har gått. (hon pekar på förskolan). Tanken är att det ska bli ett 

gemensamt samtal efter med barna. 

Pedagogen tar en bild till. 

F: Och nu vad har du tänkt?  

K: Här… jag tar bara kort på gruppen. Vi sitter, fikar tillsammans. 

Lite senare 

F: Vad är du ute efter med dina bilder? Vad är det du brukar ta? 

K: jaa… jag tänker på vad som händer, inte på vem jag fotograferar. 

Karla tar en bild 

F: igen samma fråga (lite ursäktande). Varför det kortet?  

K: varför jag tar en bild på leran?  

F: mm…(instämmande) 

K: ja (tänkande)… barnen kan komma ihåg hur det känns. man ser att de har roligt, det är nåt nytt.  
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Bildens semiotiska språk  

Pedagogen (sändare) skickar genom bilden ett meddelande till två mottagare, barnen och 

pedagogerna själva. Bilden har ett funktionellt budskap. Pedagogens verbala utsaga har en 

mottagare. Vad man ser (uttrycket) på varje bild kan vara svårt att tolka (innehåll) om man har 

få bilder, eller kanske bara en enda. För att den fotografiska dokumentationen av en händelse 

skall betyda något och kunna förstås som information krävs flera bilder. Exempelvis bild 

1(landskap) eller 3(lera) kan inte tolkas utan de andra bilderna.  

 

Alla bilder tagna med aktörer i sekvensen ”utflykt” visar en fysisk, rumslig, distans mellan 

fotografen och barnen. Barnen kan inte tydligt ses, och därmed inte heller barnens ansikte 

därför att de fotograferas i grupp från långt håll. Pedagogens avsikt med bilden är att visa en 

händelse. 

 

Analys av bild och samtal 

Dokumentationens budskap är flera. Det handlar om att minnas utflyktsupplevelser och om en 

framtida reflektion kring en ny händelse. Fotografierna anses vara ett stöd för reflektion, för 

att barnen skall minnas att de har upplevt något nytt. Lärandet sker genom medieringsredskap 

men för att skapa goda lärandemöjligheter krävs att pedagoger och barn samtalar kring de 

tagna bilderna. Vi har varit närvarande vid flera tillfällen under två veckor, när pedagoger 

samtalar kring bilderna vid reflektionstid. Bilderna har enbart överförts till fotoramen. 

Pedagogerna har tidigare nämnt att alla bilder hamnar osorterade i fotoramen ute i hallen. 

När pedagogerna säger ”tanken är att det ska bli ett gemensamt samtal efter med barna” stämmer detta 

inte överens med vad vi har observerat. Bilderna diskuteras inte med gruppen utan överförs 

direkt till fotoramen. Bildernas avsedda funktion som ”minnestöd”, d.v.s som 

lärandefunktion, förvandlas enbart till en dekorativ funktion när bilderna förvisas till 

fotoramen inför allas åsyn men utan reflektion. Det finns en diskrepans mellan vad pedagogen 

säger till forskarna och vad som sker i praktiken. Ifall det sker en reflektion enligt pedagogens 

intention, sker den mellan en pedagog och ett barn som råkar titta i fotoramen eller mellan 

barn och andra aktörer (föräldrarna) Vi konstaterar att pedagogens intention att reflektera 

tillsammans med barnen kring bilderna kan vara svårt att förvekliga med de rutiner som finns. 

 

Skillnaden mellan det som brukar göras med bilder och det som pedagogen säger pekar på ett 

maktförhållande mellan pedagogen och forskarna. Vi är medvetna om att vi utövar en makt 
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genom vårt närvarande och vårt ifrågasättande runt vad, hur och varför pedagogen 

fotograferar. Detta förklarar forskarens ursäktande ton efter upprepande av frågor. 

Fotografierna av en händelse kräver flera bilder för att betraktaren skall se helheten och förstå 

budskapet. Bilderna ses rullande bland alla andra bilder från olika händelser. Var tredje 

sekund kommer en ny bild så att man inte hinner diskutera och reflektera över det som ses. 

Betraktaren ser i varje bild en fryst stund men för att kunna skapa mening behövs alla bilder. 

Bilderna är oordnade i fotoramen med andra bilder från andra tillfällen så att betraktaren inte 

kan förstå pedagogens avsikt.  

 

Karla är den pedagog som tar kameran när det är utflykt, hon fotograferar ofta barnen från 

långt håll därför att hon är ute efter händelser i gruppen ”jag tänker på vad som händer, inte på vem 

jag fotograferar…”. Vi tycker att detta påminner oss om det kommunala beslutet om att 

pedagogerna skall göra gruppdokumentation och att detta möjligtvis har påverkat hennes 

fotograferande. Hon tydliggör att barnet tillhör en grupp. Däremot synliggörs inte individen.  

 

5.1.2 Festförberedelse 

Bilder 

(1) (2) (3) (4)  

 

Samtal (ur både anteckningar och mp3spelare) 
Pedagogen Alice (A) kommer springande i personalrummet och frågar en annan pedagog  

A: Var är kameran? Det händer nåt! 

F: Vad gör du nu? 

A: det händer nåt 

F: Som? 

A: Samarbete… de är tillsammans 

A: De förbereder till festen, rulltårtor.  

F: vad ska ni göra med bilderna? 

A: (hörs inte)…föräldrarna, barnen. Bilderna görs för föräldrarna egentligen. 

A försöker att se ur vinklar och rör sig runt händelsen 

F: Nu ser jag att du har gjort fler bilder av samma händelse, hur har du tänkt? 

A: Det är för mycket ljus. Ja med ljuset ser man inte bra. Jag ville ha en bättre bild. 

F: Vad är det du ser när du tittar i kameran… när du tar bilderna? 
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A: det är roligt att se när de förberedelser sig till festen. Vad de gör. Att man ser barnen.  

Ett par dagar efter tittar F och A igen på bilderna.  

A: det är bilder av festförberedelsen.  

F: vad var meningen med bilderna? 

A: visa att barnen har förberett festen. 

 

Bildens semiotiska språk 

Pedagogen (sändaren) skickar genom bilden ett meddelande till mottagarna, barn och 

föräldrar. Meddelandets innehåll är informativt. Det visar att barnen (både enskilda och i 

grupp) gör något tillsammans. 

 

Pedagogens avsikt med bilderna är att visa en händelse. Bildernas uttryck visar att barnen gör 

något men det är ändå svårt att tolka vad de gör utan en förklaring till de första bilderna. I de 

flesta fall ses både barnens ansikte eller bakhuvudet och en del av händelsen. De tre första 

bilderna visar samma motiv men ur flera olika vinklar. Barnets huvud döljer vad som görs i de 

första bilderna.  

 

Alla bilderna är tagna ur en synvinkel där pedagogen inte fotograferar i barnens höjd. 

Perspektivet i bilderna visas ovanifrån. 

 

Analys av bild och samtal 

Pedagogen (sändaren) yttrar verbalt och visuellt flera meddelanden till forskaren, till 

kommande mottagare, barnen och föräldrar. Pedagogen säger till forskaren att bilderna görs 

för att visa ett ”Samarbete” mellan barnen. Men det reella budskapet är att visa för föräldrarna 

att barnen ” förbereder för festen” och att ”Bilderna görs för föräldrarna egentligen”.  

 

Förklaringen ”samarbete” riktas mot forskaren. Vi tolkar detta yttrande som ett bevis på, att 

pedagogen pratar med forskaren på ett institutionellt yrkesspråk. Vi tolkar det vidare som att 

pedagogen blev medveten medan hon pratade med oss om att dokumentation inte ska vara 

som ”reklam” till föräldrarna, utan att den skall ha ett pedagogiskt syfte. Bilden har olika 

innebörd beroende på mottagarens kontext. Vår tolkning är att hennes avsikt var att visa upp 

händelsen för föräldrarna, men på grund av vår närvaro ändrade hon bildens syfte till att vara 

lärandeinriktad. 
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Alice säger två gånger att ”det händer nåt” och att ”det är roligt att se att de förberedelser sig” och även 

att hon tittat på ”vad de gör”. Betoningen av ”förberedelsen” är för att tydliggöra och detta 

blottlägger pedagogens intention. De avsedda mottagarna är föräldrarna. Dessutom vill Alice 

visa att ”barnen gör” och att ”man ser barnen”. Hon tar kameran för att ”det händer nåt”. Med andra 

ord, pedagogen skall visa för föräldrarna att barnen är aktiva i förskolan. 

 

Vi tyder det så att det vardagliga inte lyfts fram utan enbart det som är nytt synliggörs. Att 

barnen skall visas aktiva, tolkar vi som ett givet uttryck för den ideala bilden av förskolan och 

barnet. Vi tolkar det som att meningen med bilderna är att visas upp för föräldrarna, som ett 

belägg för att pedagoger arbetar bra med barnen. Vi ser en koppling mellan pedagogers 

ansträngning ”att visa upp” och föräldrarnas möjliga krav.  

 

Alice tar bilder från nära håll där man ser barnen och deras aktiviteter. Bildernas vinkel 

(ovanifrån) pekar på ett visst förhållande mellan pedagoger och barn. Barnen är alltid 

underordnade. Det finns en asymmetrisk relation mellan den som fotograferar och de som är 

betraktade. Alice ropar på barnen medan de håller på för att man skall se barnens ansikte på 

bilderna. Vi tolkar det så att det är ett sätt att visa vilka barn som var aktiva den dagen. 

Fotografierna har här ett bevisvärde, de har en bevisfunktion. Vi ser också att Alice 

fotograferar både kollektiv och individ. 

 

5.2 Pedagogernas förhållningsätt  

Bild 

 Det nya och roliga(1)  

 

Med utgångspunkt i följande samtal pekar vi på vissa ord och uttryck som återkommer hos 

alla pedagoger i denna verksamhet.  

Samtal (ur mp3-spelare) 
Forskare (F): Vad hade du för syfte med bilden? 

Carmen(C): Jag vet inte vad jag hade för syfte egentligen, det var en rolig bild. Det är inte varje dag de står i 

hinken. Det är en rolig bild, det är en ny grej för dem, det är så jag tänkte. 

Jag tyckte att det är roligt för både föräldrar och barn kan kolla på det. 

(F): Varför tog du bilden ur denna synvinkel? 
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(C): då tänkte jag för att man kan se bättre vad de gör. Det är riktigt kul för att alla man ser, är involverade. 

(F): hörde du vad Kajsa sa till Ossian, när han var i hinken? 

(C): Nej, jag hörde inte. 

(F): Här ropade du på Ossian? (forskaren pekar på bilden) 

(C): Han skrattar för han blev jätteblöt, då sa han det, han står och skrattar och jag vill fånga det, jag tyckte det 

var kul men jag fick inte med att han skrattar.  

(F):Vad är du ute efter med bilden? 

(C):Jag ville visa att det är jättekul, att man får vara kladdig.  

I alla pedagogers samtal och bilder återkommer tanken att det skall visas nya händelser, att 

barnen har roligt, leker och har bra kamratrelationer. Det återkommer att bilderna skall visas 

upp för föräldrarna och barnen. Alla bilder visar glada och aktiva barn. Detta bekräftas även i 

samtalen ”han […] skrattar och jag vill fånga det, jag tyckte det var kul men jag fick inte med att han skrattar” 

och Carmen säger att ”Det är en rolig bild ”. Pedagoger vill visa nya händelser. Carmen ändrade 

vinkel för att kunna ”se bättre vad de gör”. Exempelvis säger Alice ” det händer nåt” och Carmen 

säger ” en ny grej”, ”det är inte varje dag de står”. 

 

Att visa enbart nya händelser pekar på att vardagen inte synliggörs. Vardagen är kanske 

osynlig för pedagogerna därför att vardagen är inbäddad i rutiner eller så är det ett sätt att visa 

upp att förskolan och barnen är aktiva. Med vardagliga rutiner menar vi exempelvis, samling, 

högläsning, vila, matsituationen, påklädning, d.v.s. händelser som återkommer varje dag.  
 

Tonvikten anses vara på lek och relationer, däremot finns få bilder som visar kognitiva 

kunskapsmål liksom strävandemålen som att utveckla exempelvis naturvetenskapliga eller 

matematiska förmågor hos barnen.  
 

Alla fotografier hamnar i tamburen. Där möts vardagens alla aktörer och detta kan förklara att 

pedagogens tankar inriktas på föräldrarna. Fotografi är medieringmedlet mellan pedagogens 

syn på lärande, barnen och föräldrarna. Detta innebär att bilderna visar och förmedlar vad som 

lärs och vad som skall läras. Att visa att ”man får vara kladdig” kan vara ett sätt att visa upp för 

föräldrarna att det också är bra att vara kladdig. Pedagoger uppfostrar föräldrarna. 

 

I de flesta bilderna kan man se att de är tagna ovanifrån eller att det finns en fysisk distans 

mellan barnen och fotografen. Vi tycker att detta visar på att pedagoger har att ett visst 

förhållningssätt där barnen alltid är betraktade som ett objekt och underordnade. 
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I alla bilder där barnen leker med Lego, bilar och Kaplastavar ser man enbart pojkar. Däremot 

utebilder och bilder som visar motoriska förmågor är både flickor och pojkar lika ofta 

representerade. Detta upplyser om ett visst förhållningssätt där pedagogerna inte beaktar hur 

genus visas i den fotografiska dokumentationen.   

 

I pedagogers sätt att fotografera ser vi återkommande drag som varierar beroende på 

pedagogen. Genom att sortera bilderna utifrån varje pedagog var för sig och att fråga vem har 

tagit bilderna, har vi granskat och observerat att varje pedagog har eget sätt att fotografera nya 

händelser. Det framkommer att man ofta kan identifiera fotografen när man ser på en bildserie 

från samma tillfälle. 

 

Alice tar bilder av nya händelser på samma sätt. Hon tar en gruppbild och därefter 

individuella bilder på alla involverade. Alice tar 64 bilder där 41 av dem visar individen vars 

fokus är på barnens motoriska förmågor. I bilderna kan vi se att Alice är ute efter barnets 

lärande men hon visar inte hela händelseförloppet. I till exempel festförberedelsen visar hon 

samma motiv i bilderna, barnen vispar. Hon visar upp barnens färdigheter.  

Hon tar bilder från nära håll där man ser barnen och deras aktiviteter. Hon säger att hon vill se 

barnen och vad de gör. Hon är ute efter tydliga berättande bilder, ”jag vill ha en bättre bild”. Alice 

har redan fotograferat andra händelser på ett liknande sätt som vi illustrerar nedan med 

dessa fotografier:  

 

Festförberedelse(1)  Annan situation(2)  (3)  

 

Alice fotograferar lärandeprocessen både kollektivt och individuellt. Bilderna visar att Alice 

mest fotograferar individen där 17 av 64 fotografier är gruppbilder. Hon har varit verksam i 

tjugo år. Hon har arbetat och dokumenterat utifrån det individuella perspektivet där fokus var 

på den individuella utvecklingen, men idag är fokus på lärande i samspel.  

Däremot ser vi att Karla fotograferar gruppen. Nästan alla 51 bilder som skapas av Karla visar 

händelser och barnen i handlande utom 10 fotografier som visar lera, insekt eller landskap. 8 

av dessa 51 bilder visar barnens ansikte, på de andra bilderna ser man inte vilka barnen är. 34 

bilder är gruppbilder, 7 är individbilder. Hon observerar händelser i gruppen ”jag tänker på vad 
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som händer, inte på vem jag fotograferar…”. Den tanken bekräftas även under ett ytterligare samtal 

med forskaren under ”reflektionstillfället” där Karla säger att hon tar kort på gruppen och inte 

på individen. Detta bekräftas också och illustreras nedan av dessa bilder med liknande 

återkommande drag.  

 Utflykten(1)  andra utflykten (2)  (3)  

 

Karla påpekar tydligt att hon fokuserar på händelser i gruppen men inte på det individuella 

barnet och därmed visar hon lärande genom gruppen. Hon fotograferar hela processen. Hon 

gör olika bilder av hela händelsen (landskap, fältet, lera, barn som går på lera, gruppen). Hon 

förmedlar genom sitt fotograferande att lärande sker genom gruppen. Det individuella 

lärandet synliggörs inte.  

 

5.3 Sortering och urval av fotografier 

Bild 

Ketchup/snor(1)   

 

Samtal (ur mp3-spelare) 
Eva (E): Skit-grisen har vi tagit bort den? skrattande 

Karla(K) och Alice(A): Mm… (instämmande) 

Forskaren(F): Vad var det för kort? 

(A): Det var ett kort vi tyckte inte att flickan såg ut till sin fördel, det var inte kul 

Det var ingen bra bild på henne 

Hon hade lera i hela ansiktet och hon såg ledsen ut 

Det var ingen bild man ville visa upp för andra barn o andra föräldrar 

Det var lite kränkande 

(E): däremot har vi andra kort med ketchup i hela ansiktet  
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(A): det ä sällan att man raderar bilder. I så fall om en bild kan kännas kränkande, om föräldrarna eller liksom 

andra föräldrar skulle se, och det var inte så att hon var ledsen och så att det var jobbigt men bilden gav detta 

utryck 

(E): mm… (instämmande.)  

(K): Hon såg nedslagen ut.  

(F): hur kom det sig att ni tog den bilden? 

(K): jag vet inte, hon hade kanske varit glad precis innan när vi tog bilden, Hon hade kanske varit jätte glad… 

men det kan bli så att när man knäpper. Det tar några sekunder, och ansiktet ändrar sig.  

 

Alla bilder hamnar i fotoramen och pedagogerna sorterar inte bilderna. Detta stämmer med 

vad de har berättat under reflektionstiden. Däremot finns undantag till denna vardagliga 

hantering av bilder när dessa inte visar det ideala barnet och den ideala verksamheten. Om 

föräldrarna eller barnen kan känna att bilden är kränkande då skall bilden raderas.  

Det ideala som visas är en förebild för barnen, för föräldrarna och även för pedagogerna. Men  

genom att enbart visa ”det ideala” för barnen skickar pedagogerna också ett budskap ”så  

ska förskolebarn vara”, vilket är att vara glad och aktiv, ha roligt och ha bra relationer med 

varandra. Barnen skapar sig en identitet genom ”det ideala”. Det vill säga att genom att enbart 

välja det som är bra, konstrueras förskolebarnen och verksamheten, det konstrueras ett 

barnideal.  

  

Att inte visa det som inte stämmer med deras ideala normer är ett sätt att undvika framtida 

missförstånd mellan föräldrar, pedagoger och barn, menar vi. Detta för att inte skapa oro och 

för att föräldrarna inte ska ifrågasätta deras kompetens. En pedagog säger om den enda bild 

som raderades under oktober månad: 
 

(A): Det var ett kort vi tyckte inte att flickan såg ut till sin fördel, det var inte kul 

Det var ingen bra bild på henne 

Hon hade lera i hela ansiktet och hon såg ledsen ut 

Det var ingen bild man ville visa upp för andra barn o andra föräldrar 

Det var lite kränkande 

(E): däremot har vi andra kort med ketchup i hela ansiktet 

 

Pedagogerna strävar efter att visa bilder som ger ett tryggt intryck, och vill inte visa det som 

kan tolkas fel, ”ingen bra bild på henne […] hon såg ledsen ut”.  Om ett uttryck visar ”det icke ideala” 

och innehållet kan tolkas negativt av föräldrarna, då raderas bilden, ” Det var ingen bild man ville 
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visa upp för andra barn och andra föräldrar”. Däremot om bilden visar det glada barnet, o.s.v. då är 

bilden godkänd ”däremot har vi andra kort med ketchup i hela ansiktet”. 

 

Alla pedagoger reagerade på samma bild bland alla bilder, den fångade deras uppmärksamhet. 

Bilden med ketchup/snor är godkänd därför att den är vanlig, positiv och barnet är glad. 

Däremot är bilden som raderades annorlunda. Barnet är kladdigt, smutsigt liksom på andra 

bilder, men en detalj skiljer den från de andra. Flickan ” såg nedslagen ut”, hennes ögon var 

ledsna. Bilden kan antas röra pedagogernas känslor, berör dem personligen, berör deras 

värderingar. Ingen vill se ett ledset barn. Bilderna påverkar våra känslor direkt.  

6 Sammanfattande diskussion  

Genom granskningen av verksamhetens fotografier och pedagogers samtal synliggörs 

återkommande drag.  

 

Det glada och aktiva barnet/en idealbild 

I förskolan visas glada barn som leker och har roligt. Fokus är på leken och relationerna i 

första hand. Pedagogers synsätt på dokumentation återspeglar delvis läroplanens riktlinjer, där  

 
                                        arbetslaget ska dokumentera, följa upp, analysera 

                                                - Kommunikation och samspel med och mellan barn, 

  barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen 

  som barnen upplever verksamheten som intressant, 

                                                meningsfull och rolig (Lpfö 98(2010), s 15). 

 

De kunskapsmålen inom matematik eller teknik exempelvis som finns i läroplanen är icke 

belysta i denna förskolas dokumentation. Att dokumentation inte riktas mot kognitiva 

kunskapsmål stämmer med Anne-Christine Vallberg Roths och Annika Månssons (2008) 

forskning som hävdar att beroende på var barnen råkar växa upp kan synen på lärande variera. 

Dessutom kan i landsorten de ”primära kompetenserna” prioriteras framför de kognitiva 

lärandemålen. 

 

Fotografierna erbjuder en viss identitet 

Den pedagogiska dokumentationen är en del av det som visas av vardagen i förskolans sociala 

praktiker. Det aktiva och glada barnet är barnidealet och det synliggörs som en mall i 

fotoramen.  
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Ur ett sociokulturellt perspektiv är det som meddelas i bilder och samtal, det som utvecklar 

barnen. Därmed funderar vi på vad pedagogers upprepade uppmärksamhet på lek och 

relationer i fotografier kan innebära. Barnen lär sig genom bilder som pedagoger erbjuder.  

Lärande och erfarenheter påverkas och är påverkade av de verktyg som finns tillgängliga. Vi 

anser att relationer och lek är viktiga med hänsyn till det demokratiska uppdraget men vi vill 

påpeka att kunskapsmålen är lika viktiga, dock uppmärksammas de inte. I dag när kraven på 

kunskap och resultat är betonade i skolvärlden tycker vi att man inte ger dessa barn lika 

möjligheter. 

 

Genom att barnen deltar i fotograferandet samt genom möjliga samtal kring bilderna deltar de 

i förskolans praktik och lär sig samt utvecklas genom denna. Vallberg Roth och Månsson 

(2008) påpekar att barnens identiteter skapas i sociala praktiker, där förskola eller skola är en 

kulturell praktik som har inbäddade värden. Fotografierna kan erbjuda barnen en identitet 

genom det roliga och lekfulla verksamheten. Vi undrar vilken betydelse det har att det är en 

ideal identitet som erbjuds barnen, när forskarna Ann-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) 

hävdar att 

 
                                            när barnen ser sig själva i dokumentationen, och ser 

                                            andra blir de påminda om hur de förväntas uppträda för att 

                                            vara ”goda barn” i förskollärarnas - och i de fallen visas 

                                            för föräldrarnas eller andras - blickar. Dokumentation blir 

                                            då ett nytt sätt att bli barn på (s 62).  

 

Vi anser att ett visst barnideal i dokumentation är ett sätt att definiera barnens möjliga 

identiteter där det ideala påverkar barnens identitetskonstruktion och subjektformering. 

Vallberg Roth och Månsson (2008) menar att dokumentation kan påverka elevernas 

identitetsbygge där olika formuleringar erbjuder olika identiteter. Exempelvis, genom att visa 

enbart pojkar som bygger Lego och Kaplastavar erbjuds flickor en viss identitet där dessa 

aktiviteter företräder pojkar och utesluter flickor. Vi avser vidare att genom att visa enbart det 

roliga och aktiva begränsas barnens identitet till denna förebild. Barnidealet att vara aktiv, en 

bra kamrat blir ett sätt att göra barndom i denna verksamhet. Vi tror att det finns en poäng att 

visa mer än det roliga och lekfulla. Problem som kan uppstå i det vardagliga kan utveckla 

verksamheten.  
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I Lpfö 98(2010) står att dokumentation skall vara ett stöd för att utveckla verksamheten men 

vi påpekar att om verksamheten synliggör ett visst ideal och inte andra förebilder märker vi att 

det kan vara svårt att se vad som behöver utvecklas. Vi anser att pedagogerna inte alltid är 

medvetna om att de dokumenterar det som ”passar” deras barnideal samt att de ibland 

dokumenterar pojkar och flickor olika. 

 

Lenz Taguchi och Åberg (2009) hänvisar till att dokumentation kan vara ett granskande 

verktyg som demaskerar rutiner. Förskolan bör fotografera även det icke ideala. Exempelvis 

genom att fotografera aktiviteterna som inte har fungerat eller lokalerna när det är som värst, 

kan pedagogerna granska orsakerna till det som inte stämmer, ifrågasätta sig själva, sina 

arbetssätt och vidare utveckla sig och verksamheten. Bilderna som systematiskt skickar 

samma budskap om den ideala verksamheten och på så sätt döljer det som inte fungerar, har 

reklamliknande drag.  

 

Bildernas varierande funktion i denna förskola 

Pedagogerna påpekar att de använder dokumentation för att visa upp inför föräldrarna vad 

som görs i verksamheten, att ”Bilderna görs för föräldrarna egentligen”. Vi tycker att dokumentation 

här har en ”reklamfunktion” där ett visst barnideal visas, d.v.s. det aktiva, glada och lekfulla 

barnet och därmed en lyckad verksamhet. Reklamfunktionen blir ett bevis på att pedagogerna 

arbetar med barnen och att barnen är aktiva, har roligt. Carmen anstränger sig för att ta bilder 

där man ser barnen skratta och Alice vill skapa ”bättre bilder”, som skall visas upp ”för 

föräldrarna egentligen”.  
 

I verksamheten säger pedagogerna att bilder även har en minnesfunktion där de kan ge stöd 

för reflektion och lärande. Men på grund av att pedagogerna inte reflekterar tillsammans med 

barnen kring bilderna, har bilderna till stor del en dekorativ funktion.  

Vi anser att en viss typ av bilder som visas kontinuerligt och systematiskt kan ha drag av en 

propagandafunktion. Genom att kontinuerligt visa det roliga, det lekfulla, blir både pedagoger 

och föräldrar påverkade av det som visas och till slut gör upprepningen att man inte analyserar 

dessa bilder utan accepterar dem som de är. Yvonne Waern, Rune Pettersson och Gary 

Svensson (2009) hävdar att  
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                                            det kan vara svårt att värja sig för reklam- och 

                                                     propaganda budskap särskilt när detta budskap 

                                                     upprepas vid ett stort antal tillfällen. […] Om ett 

                                                     budskap upprepas tillräckligt ofta orkar vi till 

                                                     slut kanske inte längre ha en analytisk och  

                                                     kritisk inställning till det, utan vi accepterar 

                                                     innehållet på det sätt som det framställs, (s 136). 

 

Däremot, att pedagogerna ”visar upp” dokumentation för föräldrarna har också fördelar där 

Åberg och Lenz Taguchi (2009) menar att det är ett sätt att göra dem delaktiga i allt som sker 

i förskolan och att de får en inblick i pedagogers arbetssätt. Liknande står även i Lpfö 98 

(2010), att föräldrarna ska ges möjlighet att vara med och kunna påverka. Vi tycker att det är 

viktigt att involvera föräldrarna i allt som sker i förskolan men det väsentliga i pedagogisk 

dokumentation ska inte glömmas, d.v.s. att utveckla verksamheten, pedagoger och därmed 

barnen.    

                                        

Dessutom har även bilderna en slags uppfostrande funktion där Carmen påpekar ”Jag ville visa 

att det är jättekul, att man får vara kladdig”. Enligt Vallberg Roth och Månssons (2008) forskning har 

pedagoger på landsbygden en tendens att värdesätta barn som är rena, hela, glada och snälla 

medan den kognitiva kunskapen kommer efter. I motsatsen till detta visas i fotoramen 

smutsiga barn. Här undrar vi om det kan vara ett sätt att medvetandegöra för både föräldrar 

och barn att barnen får vara smutsiga. Pedagoger uppfostrar därmed både barn och föräldrar. 

Däremot konstaterar vi att pedagogerna fortfarande strävar efter att visa upp att barnen skall 

vara snälla och glada.  

 

Vi tror också att genom att visa enbart det glada, aktiva barnet skapar pedagogerna trygghet 

hos föräldrarna. De undviker på så sätt att vara utpekade och föräldrarna ifrågasätter inte deras 

kompetens. Genom trygga bilder där barnen deltar i aktiviteter, signalerar pedagogerna att de 

är kompetenta. Pedagogerna eftersträvar att visa bilder som signalerar trygghet för att skapa 

en tillitskänsla hos föräldrar. 

 

I skolorna idag fokuserar man på att motverka mobbning och kränkning. Detta kan påverka 

pedagogernas synsätt då relationer mellan aktörer blir centrala och därmed kan allt som 

meddelar och symboliserar en kränkningskänsla utplånas. Även pedagogernas förhållningssätt 
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till sorteringen och urvalet av fotografierna påverkas, då bilder som kan tolkas som kränkande 

eller upplevas på ett negativt sätt raderas. 

 

Bildernas tolkningsmöjligheter och kontexter 

Bildens öppna struktur och öppna tolkningsmöjligheter kräver att pedagogerna skall kunna 

placera sig i andras perspektiv när de väljer att behålla eller inte behålla bilder som skulle 

kunna tolkas kränkande. 

 

Som poängterats tidigare saknas i utbildningen kunskap om bildläsandet (Lindgren & 

Nordström 2009). Bilderna, vilka används som pedagogisk dokumentation i förskolan, 

förväntas vara didaktiska och pedagogiska. Bilderna i en skolkontext skall ha ett tydligt 

pedagogiskt och didaktiskt syfte och innehåll om hur, varför, vad och till vem de görs. 

Vi undrar till följd därav varför porträttet med ketchup/snor visas i verksamheten och därmed 

är vi intresserade av vilket meddelande sändaren då ville lämna till mottagarna. Vi ser inget 

pedagogiskt syfte med porträttet när det lämnas inför allas åsyn i fotoramen.  

Ett porträtt visar ett ”jag” vid en viss tidpunkt och är kopplat till en persons identitet. 

Exempelvis kommer bilden med ketchup/snor att visas minst två månader bland andra bilder.  

Barthes (2006) påpekar om bildens karaktär att det är svårt att se bilden utan sin referent. I ett 

porträtt ser man enbart barnet, det barnet. Pedagogernas beslut att lämna den bilden och alla 

andra bilder i fotoramen inför allas åsyn utan granskning visar här att pedagogen utövar en 

makt. Vi ser detta som brist på medvetenhet om barnets perspektiv och även om föräldrarnas. 

Detta styrks även av Lindgren och Sparrman (2003) som betonar fotografiernas 

övervakningsfunktion, där i dokumentation 

 
                                        är barn både betraktade och betraktare i relation till andra barn 

                                                men de är alltid betraktade i relation till vuxna, vare sig det rör  

                                                sig om förskolans personal, föräldrar eller politiker (s 62). 

 

Vidare har barnen en underordnad position där de andra har makten.  

 

Barthes (2006) skriver att när han blir fotograferad, lånar han sig till ett socialt spel, poserar 

och vet att han poserar. Vi undrar om även flickan gör en ”performance” när hon låter sig 

fotograferas kladdig med ketchup. Detta kan även kopplas till Lindgren och Sparrman (2003) 

där barnen lärt sig att uppträda i fotosituationen. Sontag (2001) nämner även att kamerans 
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förmåga att göra verkligheten både subjektiv och objektiv ”tjänar och stärker dessa behov på 

ett idealiskt vis. kamerorna definierar verkligheten på två sätt […], som ett skådespel […] och 

som ett föremål för övervakning” (s 186).  

 

Fotografens makt över den fotograferade 

Vi har funderat på hur barnen upplever den återkommande fotograferingen av utflykten och 

har konstaterat att barnen inte frågar varför de alltid fotograferas. Det anses också vara en 

rutin. Barnen är vana, vägrar inte, reflekterar inte över pedagogens utövande makt. 

Pedagogerna tar bilder, tar hand om barnen och tar beslut. Barthes (2006) skriver att 

fotografin förvandlar subjekten till objekt. Den gör att den betraktade ses som ett objekt, som 

kan ses och ses igen i fotoramen. Sontag (2001) citerar Wittgenstein och skriver att ”vi 

uppfattar fotografiet, bilden på väggen, som objektet självt (människan, landskapet osv.) vore 

avbildat där” (s 204). Detta kan anses problematiskt om flickan som möter sitt porträtt i 

fotoramen får syn på sig själv kanske på ett annat sätt än hon hade förväntat sig. Barthes 

(2006) framhåller att  

 
                                                 porträttfotot är ett slutet kraftfält. I det korsas, möts 

                                                 och deformeras fyra imaginära krafter. Framför  

                                                 objektivet är jag på en och samma gång den jag  

                                                 tror mig vara den jag vill att andra skall tro mig varat,  

                                                 den som fotografen tror mig vara, och den som han  

                                                 använder sig av för att visa upp (s 26). 

                                      

På grund av att man kan tolka ett uttryck på olika sätt, beroende på kontexter där exempelvis 

föräldrarnas personliga kontexter är okända, krävs en omfattande medvetenhet från 

pedagogers sida. Personliga känslor är beroende av flera kontexter, såsom exempelvis vem 

man är som person, samhället man lever i. Bilder är mångsidiga och kan ha flera betydelser. 

När pedagogerna väljer bilder krävs en riktig kritisk granskning av varenda bild som skall 

visas just för att bilderna inte är privata utan offentliga. 

  

Konsten att välja bilder  

En av forskarna reagerade väldigt mycket på en bild som pedagogerna tyckte vara ”godkänd”, 

det vill säga att den inte blev sorterad som en störande bild. I porträttet med ketchup/snor, ser 

forskaren bara snor. ”Flickan med snor” står som en påminnelse om personliga skolbilder där 

hon i många av sina egna skolbilder hade rinnande näsa. Detta är det som kallas punktum för 
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just denna forskare men kanske också för flickan eller någon annan betraktare. Barthes (2006) 

hävdar att punktum kan avgöra bildens betydelse för den enskilda personen. Vad ser flickans 

föräldrar exempelvis? Bilden finns placerad i tamburen i en fotoram inför allas åsyn.  

Vi tolkar att om den bilden finns i fotoramen fast den inte har ett pedagogiskt syfte är detta på 

grund av att bilder finns överallt i samhället. De är så vanliga att man ibland inte ser deras 

innehåll. De bara finns utan kommentarer tills någon reagerar personligt.  

 

Föräldrarna ser exempelvis inte som pedagoger. Föräldrarna kan ha en viss personlig tolkning 

som är känsloladdad när det gäller deras barn. Bilderna som rör barnet kan uppröra 

föräldrarna och barnet. Sontag (2001) skriver även att vi ofta blir mer upprörda av något i 

fotograferad form än när vi konfronteras med detta i verkligheten. 

När en bild berör negativa känslor hos pedagogerna visas den inte. 

 

Pedagogerna reagerade kraftigt runt en bild som blev borttagen p.g.a. att den gav ett uttryck 

av ledsenhet. De har just för denna bild en gemensam uppfattning av bildens betydelse. Den 

berör samma känslor och värderingar. Vi menar att på grund av att bilden berör pedagogernas 

egna värderingar blev de medvetna om att bilden bär med sig ett negativt budskap. 

Medvetenhet har väglett dem att förstå vad den bilden kan betyda för andra. Genom 

medvetenhet, kritisk granskning av bilden kan pedagogerna närma sig andras perspektiv. 

Dessutom antar vi att en bild som upplevs på ett positivt sätt kan förmedla information bättre 

än en bild som kan upplevas på ett negativt sätt. Vi är medvetna om att det är svårt att sätta sig 

in i andras perspektiv då alla har olika erfarenheter och kulturella referenser. Att sortera bilder 

som inte skapar negativa känslor hos mottagaren är en av pedagogernas utmaning. 

 

Synliggörandet av pedagogernas förhållningssätt  

Fotografier och samtal synliggör pedagogers förhållningssätt där vi anser att vanor och rutiner 

omedvetet styr deras handlande och tänkande. Rutiner utvecklas ju av pedagoger för att 

övervinna eller spara tid de tycker saknas. 

 

Tidigare hade varje pedagog en timmes förtroendetid som var inlagd i arbetsschemat, där de 

arbetade enskilt med portfolio som var grundat på individuella bilder av barnen. Den 

förtroendetimmen kunde förut utföras hemma. Idag har det geografiska områdets skolchef 

bestämt att pedagogernas förtroendetimmar ersätts med en gemensam timme. Vi anser att 

fördelen med den gemensamma reflektionstimmen är att pedagogerna kan uppleva varandras 
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olika sätt att förstå verksamheten och därmed utmana barnens tankar (Åberg & Lenz Taguchi 

2009). Just idag befinner pedagogerna sig i ett nytt läge där de har fått ett nytt arbetssätt. Nu 

är det fortfarande en begynnande reflektion som sker under reflektionstimmen men vi ser en 

spännande utmaning samt möjligheter att utveckla en väl uttänkt dokumentation.  

 

Eriksson (2009) hävdar att genom att studera vad som finns i bilden och hur det framträder är 

det möjligt att blottlägga vilka värderingar som döljer sig bakom varierade framställningssätt.  

När pedagoger inte märker att de fotograferar enbart pojkar som bygger med Lego kan vi 

tolka att de inte har funderat över genusfrågor i verksamheten. Deras fotograferande utpekar 

deras arbetssätt och förhållningssätt kring genus.  

 

Alice berättar inte vad man ser i varenda bild, i detta fall att barnen vispar och att alla barn 

som är fotograferade enbart vispar. Hon ser inte bildernas ensidiga uttryck däremot fokuserar 

hon på bildernas innehåll, d.v.s. att visa festen. I och med att pedagogen inte är självkritisk 

över bildernas uttryck är denne inte medveten om att bildernas innehåll är svårt att tolka.  

Barthes (2006) påstår att ”blicken blir kritisk bara hos den som redan har lärt sig att vara 

kritisk” (s 57), d.v.s. att medvetet seende är en förutsättning för att se ett fotografi. 

Medvetenhet är en utgångspunkt för att kunna granska och analysera bilder. Alice är inte 

medveten om att bild 1 och 3 i sekvensen festförberedelse inte visar vad barnen gör (mer än 

vispar) och därmed skulle bilden inte betyda något om den inte visades i förskolan där alla 

betraktare förväntar sig att se en ”pedagogisk bild”. Platsen där bilden finns definierar också 

hur bilden förstås. Sontag (2001) affirmerar att fotografiet alltid är ett objekt i ett 

sammanhang och att ”ett fotografi förändras efter sammanhanget vari det ses” (s 115). Med 

”pedagogisk bild” menas som i Eriksson (2009), en bild som har en didaktisk pedagogisk 

funktion och därmed kan fungera som ett hjälpmedel i undervisningen. Alice märker inte 

heller att just den bilden inte visar ett pedagogiskt syfte och knappt visar ett informativt 

innehåll, eftersom bara toppen på barnets huvud ses men inte barnet. Vi ser att pedagogen är 

fast i ett visst förhållningssätt så att denne inte märker vad som visas och att likadana 

händelser redan fotograferats.  

Vi tror att detta kan vara orsaken till att bilderna visas osorterade och icke granskade. Det kan 

även förklaras av kamerans begränsningar där Wehner-Godée (2011) skriver att kamerans 

perspektiv är begränsat då ögat riktar kameran. Alice ser kanske inte helheten på grund av 

kamerans egenskaper att rama in objekten. 
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En annan förklaring till förhållningssätt är att upprepandet kan handla om att inse liksom 

Ann-Marie Markström (2007) hävdar, att vardagslivets krav medför att människor utvecklar 

olika rutiner. Karla har kameran i ett halvautomatiskt läge när det är utflykter och på så sätt 

fotograferar hon också samma sorts bilder. Det menas även av Markström (2007) som 

framhäver att rutiner kan generera strategier där alla inblandade vet vad som krävs av dem i 

en viss situation. 

 

Alice förhållningssätt där hon tar en gruppbild och sedan individuella bilder kan placeras i 

dagens kontext. Mot bakgrund av skolchefs beslut tolkar vi hennes beteende egentligen som 

en protest mot skolchefen eller som ett sätt att anpassa sig till dagens pedagogik. Alice som 

har varit verksam länge har dokumenterat det enskilda barnet utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt synsätt. Idag då synsättet på lärande förskjutits till det socio-

kulturella perspektivet med fokus på barnet i relation med omgivningen, har även Alice fått 

ändra sitt synsätt. Markström (2007) hävdar att ”individerna kan både identifiera sig och 

inordna sig i institutionslivet, men kan också opponera sig eller göra motstånd på olika sätt, 

både direkt och indirekt” (s 81). Att dokumentera både kollektivt och individuellt trots 

skolchefs ord kan relateras till Markström (2007) som påpekar att individerna kan utveckla 

strategier och dolda ordningar genom användning av institutionens eget normsystem och 

sociala ordningar som resurs, på så sätt, kan individerna behålla ett mått av självrespekt och 

initiativ. 

Karlas fotograferande från långt håll omfattar inte det enskilda barnet utan istället gruppen. Vi 

relaterar hennes handlande till skolchefs beslut att det skall göras enbart gruppdokumentation. 

Läroplanens mål hänvisar dock till att varje barns utveckling och lärande skall dokumenteras. 

Vi anser att pedagogen har motsägelsefulla budskap att hantera i vardagens dokumentation. 

Pedagogens syfte är att barnen skall komma ihåg olika upplevelser och samtidigt vill man ta 

hänsyn till skolchefs beslut.  

Karla tillämpar skolchefs beslut medan Alice fotograferar både individen och gruppen. Alice 

förhållningsätt omsätter i praktiken både läroplanens intentioner d.v.s att varje barn ska 

dokumenteras både enskilt och i samspel och tillämpar då också skolchefs beslut. 

Dokumentationen visar att pedagogerna är mer eller mindre styrda av skolchefs beslut att 

dokumentera grupper.  

Vi anser att pedagogen i sin utövning befinner sig i ett spänningsfält mellan den lokala 

styrningen via skolchefs beslut och statens läroplan å ena sidan, men även mellan 
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föräldrarnas/barnens krav och sina egna etiska principer och yrkestron å andra sidan (Sjögren 

2007).  

Vi tycker att pedagogernas utsagor och deras fotograferande blottlägger läraryrkets 

komplexitet där pedagogens personliga tolkningar av sin yrkesroll och de olika styrningsfälten 

konkurrerar med varandra.  

Den gemensamma reflektionstimmen kan förena pedagogers olika förhållningssätt där de kan 

komplettera varandra. Vi ser även att detta kan vara en drivkraft som leder verksamheten 

framåt. Olikheter berikar.  

 

Synliggörandet av makt 

Ett annat återkommande drag som möts i alla bilder är att fotografiernas vinklar visar en 

asymmetrisk relation mellan den som fotograferar, pedagogen och de som är betraktade, 

barnen. Barnen har alltid en underordnad position, där de aldrig bestämmer vad, hur och 

varför de blir dokumenterade. Den fotografiska dokumentationen visar upp en social ordning 

där barnen befinner sig i den lägsta sociala kategorin. Det framgår också att man inte har 

barnperspektiv i bilderna, dvs. att man inte ser hur barnen upplever det som fotograferas, utan 

det är pedagogernas perspektiv som synliggörs. Sontag (2001) påpekar ” att fotografera är att 

tillägna sig det man fotograferar. Det innebär att man sätter sig i en viss relation till världen 

som upplevs som kunskap – och därmed som makt” (s 14). Dokumentation synliggör vad 

pedagogerna vill visa av verksamheten för föräldrarna samt deras pedagogiska intentioner, 

men inte vad barnen egentligen gör.  

Bilderna är osorterade och visas för alla aktörer i tamburen. Denna öppenhet kan ge 

uppfattningen att förskolan ingenting döljer och allt visas inför alla. Men egentligen styr 

pedagogen vad som skall ses och inte ses och därmed är pedagogen styrd av andra faktorer. 

Exempelvis pedagoger väljer att dokumentera nya händelser istället för de vardagliga 

rutinerna. Dahlberg m fl (2001) uttrycker det som dokumenteras är ett val bland andra val och 

därmed det som inte väljs är också ett val. När pedagogerna i denna förskola fotograferar 

händelser, gör de avsiktligt eller ej ett val. Författarna påpekar vidare att dokumentation både 

produceras och konstrueras så i detta avseende är dokumentation alltid en pedagogs eller ett 

tidsbundet synsätt.  De nya händelserna som fotograferas är inte planerade men samtidigt är 

det de som berättar om verksamheten och skapar en viss verklighet och verksamhetens 

identitet. Lindgren och Sparrman (2003) påpekar att synliggörandet genom dokumentation ger 

ett erkännande till pedagogens roll samt ger verksamheten en identitet och ett historiskt 

sammanhang att ingå i. Bildval är pedagogers, barnens och till sist verksamhetens historia. 
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Med andra ord, utan synliggörandet ingen identitet, verksamheten finns inte. Bilderna 

erfordras för att legitimera verksamheten, inför föräldrarnas krav på insikt i förskolans 

praktik, inför statens krav att dokumentera systematiskt samt inför kommunens krav att visa 

upp en bra årlig kvalitetsredovisningsrapport. Men även på individnivå strävar pedagoger 

efter att fotografera och barnen att bli fotograferade. Sontag (2001) hävdar att människor 

”känner att de är avbilder och att de blir verkliga via fotografier” (s 169). 

 

Bilderna som skickas till både föräldrarna och barnen vill fånga uppmärksamhet. Bilderna är 

som en ny produkt, som gör ”reklam” för både pedagogerna och barnen. Barnen visas aktiva, 

och vidare visas pedagogerna aktiva inför föräldrarna. Det som är märkligt när man granskar 

bilder som tas under ett par månader är att nya händelser till slut liknar varandra. Pedagogerna 

dokumenterar ungefär samma sorters händelser. Vi konstaterar att bilderna som finns rullande 

i fotoramen har en begränsad vision, visar ett visst pedagogiskt projekt, utan långsiktiga 

lärandeplaner och visionen där betonar lek och relation men inte kunskap.  

Det som är nytt för dagen är en upprepning av det som barnen gjorde för ett par månader eller 

dagar sedan. Paradoxalt nog förvandlas fenomenet nya händelser i ett längre perspektiv till 

vardagshändelser. Pedagogerna lyfter i alla samtalen med oss fram enbart det som är nytt. De 

nya händelserna fotograferas rutinmässigt. Rutiner är maktrelaterade där pedagoger har ett 

visst förhållningssätt.  

Pedagogerna har påpekat under olika samtal att de saknar tid för att reflektera över 

dokumentation och därför skickas alla bilder till fotoramen i hallen där alla ser. Markström 

(2007) använder Foucaults teori om institution och makt där tid innebär en begränsad tillgång, 

särskilt då en vald aktivitet kommer att leda till att någon annan aktivitet utesluts, då tid för 

denna saknas. Just det faktum att samhället är fokuserat på tidens begränsning, gör att 

människor finner olika metoder för att spara tid. 

 

Om vi jämför skolan med vilken institution som helst så styr tiden alltid och reglerar 

verksamheten. Pedagogerna har inte tid att reflektera över hur institutionen skall förbättras 

och detta kan möjligen förklara att pedagogerna inte längre märker de vardagliga upplevelser 

som kan vara dolda och då värderas istället nya händelser. 
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Krav för att fotografisk dokumentation ska bli pedagogisk  

	  
  - Reflektion 

Reflektionstimmen kring de nytagna bilderna är ett vardagligt samtal snarare än en reflektion 

som driver arbetet framåt, där vi konstaterat att pedagogernas samtal mest handlar om att 

återuppleva händelser och inte om att granska bilder. Den fotografiska dokumentationens 

syfte att skapa lärgemenskaper, är i denna förskola begränsad i och med att pedagogerna inte 

reflekterar tillsammans med varandra eller med barnen och dessutom inte sorterar bilder.  

 

Reflektion anses vara en förutsättning för en god pedagogisk dokumentation enligt Åberg och 

Lenz Taguchi (2009). Detta tas även upp i Lpfö 98 (2010) där det står att resultat av 

dokumentation skall följas upp för att utveckla förskolans kvalitet och därmed säkerställa 

barns möjligheter till utveckling och lärande. Vidare kan vi säga att dokumentation blir 

pedagogisk när den används som utgångspunkt för reflektion mellan olika aktörer, men utan 

ett reflektivt samtal är fotografierna lika mycket värda som bilderna man tittar på i ett 

fotoalbum hemma.   

 

- Tydlighet 

Utöver reflektiva samtalen vilka krävs för att skapa goda möjligheter för lärande, behöver det 

fotografiska materialet presenteras med en viss tydlighet, anpassat till olika mottagare.  

I denna förskola hamnar bilderna osorterade i fotoramen, diskuteras inte vidare med hela 

gruppen utan man talar med enskilda barn och föräldrar som råkar fråga eller titta på 

fotoramen. 

Fotoramen kan vara fel kanal för att både visa en händelse och driva fram en lärandeprocess. 

Wehner-Godée (2011) påpekar, att när man fotograferar en händelse, måste förutom själva 

händelserna hela processen synas. 

Bilderna rullar på varandra i ett högt tempo så att betraktare inte hinner reflektera över en bild 

när den följande ersätter den föregående. Sontag (2001) påstår att ”ett fotografis styrka ligger i 

att det ger utrymme åt granskning av ögonblicket som det normala tidsflödet genast glider 

förbi” (s 120). Vi anser därför att det krävs andra medel än fotoramen, där bilder inte längre är 

stillbilder och glider förbi varandra, för att den fotografiska dokumentationen skall vara 

pedagogisk.  
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Att sträva efter att visa händelser i stillbild kan dessutom vara problematiskt på grund av 

bildens egenskap. En bild är en frusen stund och det räcker inte med en enda bild för att visa 

en process eller en händelse.  

Karlas dokumentation som innehåller flera bilder och som har syftet att visa hela processen 

når inte målet på grund av att bilderna är osorterade i fotoramen och vidare saknar en tydlig 

struktur. Hansson m fl (2006) upplyser om problematiken där genom att läsa text från vänster 

till höger, uppifrån och ner troligen påverkar detta uppförande vårt sätt att betrakta bilder. De 

osorterade bilderna försvårar betraktarens upplevelse och förståelse av händelsernas förlopp.  

 

Vi anser att för att en bildserie skall vara informativ skall den ha en tydlig struktur samt vara 

användbar, omedelbart läsbar för mottagaren. Den skall också vara anpassad till mottagaren. 

Sändaren, d.v.s. pedagogen bör tänka på målgruppen som mottar bilden. Bilden är mångsidig 

och den har möjligheter att tolkas olika, sändaren bör därför avgränsa brus som kan påverka 

bildavläsning. Vad pedagoger ser i en händelse är inte en självklarhet för föräldrarna eller 

barnen. Eriksson (2009) skriver att en bild kan uppfattas som tydlig för en person som är 

insatt i ett ämne, men för den som inte är insatt är det svårt att veta hur, vad och på vilket sätt 

bilden är upplysande. Vi menar därtill att en effektiv dokumentation skall ha färre bilder med 

ett varierat men sammanhållet uttryck samt att bilder skall innehålla ett tydligt meddelande för 

att underlätta betraktarens förståelse.  

 

Vi tolkar att en del av bilderna som visas i fotoramen i denna förskola anses vara dekorativa 

därför att de inte syftar till ett pedagogiskt innehåll. Men för att de visas kontinuerligt i en 

förskolekontext betraktas de som pedagogiska. Exempelvis porträttet med ketchup/snor som 

inte har något pedagogiskt syfte visas utan att någon märker att den inte har en pedagogisk 

intention.  

Porträtten däremot kan påminna barnen och föräldrarna om egna familjealbum. Pedagogiska 

bilder ska syfta till att underlätta lärande, förmedla kunskaper och visioner samt fånga barnens 

och föräldrarnas uppmärksamhet, men även informera om och belysa vad som sker i 

förskolan. 

 

Fotoramen är ett medieringsmedel som också kan ha fördelar. Den kan snabbt informera 

föräldrarna som hämtar barnen om vad som pågår den dagen, den veckan. Det krävs då att 

bilderna uppdateras ofta och att pedagoger väljer ett representativt bildurval så att föräldrarna 

kan hinna se en helhet just den korta stunden de finns närvarande i tamburen. 
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Kritiska aspekter  

Som avslutande reflektioner antar vi att det kunde ha varit givande att intervjua pedagogerna 

genom semistrukturerade intervjuer istället för öppna samtal. Det skulle ha bidragit till en 

djupare insyn i deras tankesätt och handlande kring deras fotograferande. Att se ifrån deras 

perspektiv skulle möjligtvis ha lett till olika vinklar och annat resultat. Intervjuer skulle ha 

gett pedagogerna mer utrymme för att uttrycka sig och reflektera över sitt handlande. Vi är 

medvetna om att resultaten är en tolkning av deras samtal. Den tolkningen är påverkad av 

vilka vi är och vad vi har i våra ryggsäckar d.v.s. av de personliga kontexter, den 

universitetsutbildning som vi har gått.  

Fortsatt forskning  

Det skulle vara intressant att utforska den geografiska miljöpåverkan på den fotografiska 

dokumentationen. Bilddokumentation i en stadsbelägen förskola har kanske andra drag än en 

landsbygdsverksamhet. En annan fortsatt forskningsvinkel skulle kunna utföras i en förskola 

som är inspirerad av Reggio Emilia – pedagogik där bilddokumentation är ett centralt verktyg. 

I denna uppsats har vi upptäckt genus i forskningsresans gång men vi tycker att det skulle 

vara spännande att utforska vidare och djupare om genusaspekter i den fotografiska 

dokumentationen både inom förskolan och barnens bildvärld.  

Slutord 

I dag finns bilder överallt. De är lättillgängliga och vi undrar om betraktaren som ser på 

bilderna i förskolan skiljer dem från de privata bilderna som finns hemma som t.ex. ett 

familjeporträtt i ett vanligt fotoalbum. Vi tror att på grund av bildernas överflöd i hela 

samhället skall man som pedagog sträva efter att visa bilder som inte kan förväxlas med bilder 

som finns hemma. Det vill säga bilder som visar på ett tydligt pedagogiskt eller/och didaktiskt 

innehåll för att underlätta betraktarens förståelse av den mångsidiga bilden.  

 

Efter vår granskning kan vi dra slutsatsen att pedagogerna bör reflektera över vilka som är de 

lämpligaste kanalerna att använda för att bilderna verkligen skall synas och ge möjlighet för 

reflektion. Det skall visas upp färre tydliga bilder än osorterade fotografier samt dessa skall 

noggrant analyseras. Sontag (2001) skrev om fotografier, 
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                                         om den verkliga världen ska kunna innefatta bildvärlden  

                                                 på ett bättre sätt krävs en ekologi inte bara för 
                                                 verkliga ting utan också för avbilder (s 187). 
 

Detta för att inte slösa bort bildernas kraft, för många bilder ”dödar” bilderna. Pedagogerna 

skall välja kvalitetsinnehåll framför kvantitetsbevis. 

Vi anser att pedagogerna behöver en visuell kompetens just för att skapa bilder och analysera 

dess språk, för att kunna framställa dem. Eftersom bilder idag finns överallt tycker vi även att 

alla bör ha en visuell kompetens. Det skulle vara en fördel att lära sig redan i tidig ålder att 

analysera bilders uttryck och innehåll på samma sätt som man lär sig att läsa och skriva texter. 

Alla vinner på att upptäcka att bilder kan tolkas olika och bildernas olika skikt kan därmed 

både styra och styras. 
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