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Sammanfattning 

Reggio Emilia-pedagogiken har fått stor spridning i Sverige och med det även dess arbetsmetoder 

såsom pedagogisk dokumentation. Med Reggio Emilia-pedagogiken har det kompetenta barnet tagit 

plats i verksamheterna och blivit en norm för barnen att förhålla sig till. Vårt syfte med studien är 

därför att undersöka vilka diskurser och föreställningar som finns i förskollärares berättelser kring det 

kompetenta barnet inom pedagogisk dokumentation. Vi har använt oss av en kvalitativ metod, där vi 

har genomfört sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare i Stockholmsområdet. Med hjälp av 

feministisk poststrukturalism och diskursanalys har vi fått fram ett resultat som visar att pedagogisk 

dokumentation kan verka som en maktproducent i form av vilka diskurser och normer den synliggör 

och därmed upprätthåller. Vidare visar resultatet att verktyget pedagogisk dokumentation ger 

förskolläraren makt i form av vad som väljs ut att dokumenteras, och därför hävdar vi att ett etiskt 

förhållningssätt behöver problematiseras i relation till barns perspektiv.  
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Förord 

Den här uppsatsen är gjord inom ramen för vår sista och avslutande kurs självständigt arbete på 

förskollärarprogrammet vid Stockholms Universitet. Ett gemensamt intresse för det kompetenta barnet 

och hur det synliggörs i pedagogisk dokumentation är vårt fokus i studien. Det har varit roligt och 

utmanande att genomföra detta arbete och därför vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Linnea. 

Vi vill även tacka våra intervjupersoner som delgett sina berättelser kring begreppet det kompetenta 

barnet och arbetet med den pedagogiska dokumentationen.  

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Genom hela arbetets gång har vi delat lika på arbetet. Vi har delat upp läsningen av litteraturen för att 

sedan diskutera den tillsammans. Vid intervjuerna har vi turats om att ställa frågor respektive ta 

anteckningar. Genom de samtal och diskussioner vi har haft har analysen och diskussionen tagit form. 

Slutligen vill vi båda framföra att vi är glada och nöjda över det arbete vi har gjort tillsammans. 
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Inledning 

I vår sista och avslutande kurs självständigt arbete på förskollärarprogrammet har vi valt att undersöka 

vilka diskurser och föreställningar som synliggörs i pedagogisk dokumentation. Under vår utbildning 

har VFU - det vill säga VerksamhetsFörlagd Utbildning, varit en stor del av utbildningen. VFU-

perioderna har varit kopplade till didaktiska kurser inom exempelvis estetik, naturvetenskap och 

teknik, samt språk. Under VFU-perioderna har vi som studenter haft i uppgift att genomföra ett projekt 

i barngruppen, kopplat till vår didaktiska kurs och ofta också i relation till det projekt som förskolan 

redan arbetar med. Efter VFU-periodens slut har vi oftast haft i uppgift att presentera det projekt vi har 

genomfört tillsammans med barnen, en form av dokumentation. 

  

Vi som studenter har upplevt att det förväntats av oss att ha med oss en dokumentation som ska spegla 

hur väl vi har lyckats med projektet. Därmed har vi upplevt ett prestationskrav under projektets gång 

för att ha med någonting att visa upp tillbaka på universitetet, för att vara en lyckad lärarstudent. Om 

vi då känner att vi behöver prestera, på vilket sätt har det påverkat de barn som har deltagit i våra 

projekt? Hur påverkar det vårt bemötande av de barn vi dokumenterat? Har det påverkat vad vi väljer 

att dokumentera? Vilket barn är det som framträder i dessa dokumentationer? Kan det vara så att 

denna vilja att producera ”lyckade” dokumentationer inte enbart är något som gäller oss som 

förskollärarstudenter, utan även något som kan urskiljas i förskolans vardagliga verksamhet och i 

förskollärares arbete med dokumentation? Med utgångspunkt i dessa frågor vill vi med vår studie 

bidra med ett problematiserat synsätt av vad som synliggörs i pedagogisk dokumentation. 

  

I relation till vilket barn som framträder i dokumentationerna är det kompetenta barnet ett begrepp 

som vi har intresserat oss för. När förskolan skrevs in som en del av utbildningssystemet fick 

förskolan rollen som den första instansen i barnens livslånga lärande (Nilfyr 2018, s. 8). Vidare menar 

Nilfyr (2018, ss. 8-9) att det har blivit viktigare för förskolan att verka konkurrenskraftig i 

utbildningssystemet internationellt, vilket har gett dokumentation och utvärdering en uppvärderad roll 

i verksamheten. Med detta har en diskurs om barnet som kompetent vuxit fram, där barnet ses inneha 

vissa egenskaper som ska synliggöras. På så sätt kan vi förstå att vissa egenskaper ses som mer 

önskvärda, och mer värda att synliggöra i dokumentationen.  

 

Då pedagogisk dokumentation har blivit ett vanligt förekommande arbetssätt i den svenska förskolan 

vill vi problematisera vad som synliggörs i den i relation till det kompetenta barnet. Om barnen ses ha 

inneboende egenskaper, som det kompetenta barnet på ett sätt kan tolkas ha, så utgår verksamheten 

från att alla barn är olika individer med unika egenskaper (Eidevald 2009, s. 48). Trots att barnen ses 

som unika och kompetenta är de samtidigt inskrivna i diskurser (Eidevald 2009, s. 49). Därför vill vi 

undersöka hur diskurser kring det kompetenta barnet synliggörs i pedagogiska dokumentation. 

 

I utgångspunkten för studien ville vi undersöka hur genus samverkade med synen på det kompetenta 

barnet. Vi har dock i materialet observerat en könsneutral diskurs vilket vi återkommer till längre 

fram. I och med att vi har antagit en feministisk postrukturell teoribildning ser vi genus som någonting 
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som är kulturellt och socialt konstruerat (Ambjörnsson 2004, s. 12). På så sätt ses genus som 

någonting som skapas genom de handlingar vi utför och därigenom skapas om och om igen (ibid.). 

Därmed ses genus som en effekt av de handlingar som vi utför, istället för orsaken till handlingarna 

(ibid.). 

  

Fokus i vår undersökning kommer att vara att ta reda på hur barn synliggörs i pedagogisk 

dokumentation i Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Dahlberg och Elfström (2014, s. 272) menar att 

pedagogisk dokumentation utgår från de demokratiska värden som Reggio Emilia-pedagogiken 

ursprungligen har som utgångspunkt. Därmed ses dokumentationen som en demokratisk mötesplats 

som syftar till att möjliggöra ett gemensamt utforskande av världen (ibid.). Reggio Emilia-

pedagogiken har gått från att vara en av flera olika pedagogiska inriktningar till att snarare bli en norm 

inom den svenska förskolan (Folkman 2017, s. 15), vilket ytterligare förstärker vårt intresse av att 

problematisera vilka normer som skapas i dessa dokumentationer. Framförallt vill vi ta del av 

förskollärares tankar kring dokumentationsarbetet. Vi har valt en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer med förskollärare. För att bättre förstå och tolka intervjusvaren har vi valt 

att använda oss av feministisk poststrukturell teori samt diskursanalys. Vi har bett informanterna att ta 

med sig en valfri pedagogisk dokumentation till intervjutillfället och därmed utgått från deras valda 

dokumentation under samtalet.  

Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning om pedagogisk dokumentation, det kompetenta barnet och den 

könsneutrala diskursen i förskolan. Vi kommer även att redogöra för tidigare forskning om pedagogers 

förhållningssätt samt förhållningssätt i relation till dokumentationsarbete.  

Pedagogisk dokumentation i relation till 

pedagogers förhållningssätt 

Emilson och Pramling Samuelsson (2012, s. 1) har i sin studie undersökt vad som faktiskt 

dokumenteras i den pedagogiska dokumentationen. Studien synliggör att förskollärare oftast 

dokumenterar barns görande och prestationer, där förskollärare även tenderar ha ett förutbestämt syfte 

i de situationer som dokumenteras (Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 13). I Emilson och 

Pramling Samuelssons (2012, ss. 1, 5) studie används videoobservationer och Habermans begrepp om 

strategiskt och kommunikativt handlande för att undersöka vad som fokuseras i dokumentationer och 

hur kommunikationen mellan förskollärare och barn ser ut i de situationer som dokumenteras. Emilson 

och Pramling Samuelsson (2012, s. 1) menar att det finns en dokumentationsdiskurs i den svenska 

förskolan idag och menar vidare att det samtidigt råder en kunskapsbrist i dokumentationsarbetet hos 

de yrkesverksamma. Denna brist på kunskap kan tolkas bidra till att det är barnens prestationer som 

dokumenteras istället för tankar eller göranden (Emilson & Pramling Samuelssons 2012, s. 7).  

 

I relation till detta har Nilfyr (2018, s. 7) i sin licentiatuppsats med socialkritisk utgångspunkt granskat 

det hon valt att kalla för dokumentationssyndromet. Nilfyr (2018, s. 28) har studerat vardagliga 
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dokumentationssituationer och interaktionen mellan pedagoger och barn i dessa. Här sätts de ökade 

kraven på dokumentation och utvärdering i relation till internationella utbildningspolitiska incitament 

för att förskolan ska verka konkurrenskraftig (Nilfyr 2018, s. 8). Samtidigt verkar förskollärarna se 

dokumentationen som ett verktyg för professionalisering (Nilfyr 2018, s. 75). Ett tal om det 

kompetenta barnet växer fram genom att tala om förskolan som en plats där grunden för det livslånga 

lärandet ska ta form (Nilfyr 2018, s. 8). I och med denna diskurs verkar vissa egenskaper ses som mer 

önskvärda hos barnen, egenskaper som exempelvis att vara kommunikativa, självreflekterande och 

självutlämnande (Nilfyr 2018, ss. 8–9). Vidare förmodas barnen vara självreglerande och välja 

handlingar som är önskvärda men ej uttalade från pedagogerna, och om barnen inte lever upp till dessa 

riskerar de att marginaliseras (Nilfyr 2018, s. 9). Slutligen menar Nilfyr (2018, s. 78) att pedagogerna 

tenderar att vara målstyrda och ha ett förutbestämt syfte med aktiviteterna som dokumenteras.  

 

Alnervik, Öhman, Lidén och Nilsson (2018, s. 2) har studerat en grupp barn och vårdnadshavare och 

deras minnen av att delta i pedagogisk dokumentation. Studien beskriver även hur de intervjuade 

barnen upplevde det som ”normalt” att bli dokumenterade (Alnervik et al. 2018, s. 6), vilket kan 

jämföras med barnens egna beskrivningar i Lindgren och Sparrmans (2003, ss. 64–65) studie om hur 

de agerar inför kameran. Med dessa två perspektiv kan vi se att bli dokumenterad har blivit en norm 

för dagens förskolebarn (Alnervik et al. 2018 s. 6; Lindgren & Sparrman 2003, s. 65). Lindgren och 

Sparrman (2003, s. 59) tar även upp ett etiskt perspektiv på pedagogisk dokumentation. De tankar som 

lyfts fram är skillnaden i att inta ett barnperspektiv, eller att inta ett barns perspektiv (ibid.). Lindgren 

och Sparrman (2003, s. 59) menar att det är viktigt att kritiskt granska det självklara i att ett 

barnperspektiv alltid gynnar barnen. Därför menar de att det finns skäl att studera vilka positioner det 

är barnen faktiskt blir erbjudna, i namnet av ett barnperspektiv (ibid.). Lindgren och Sparrman (2003, 

s. 59) poängterar också att en maktposition kan bli synlig då den som dokumenterar är den som 

betraktar. Vidare menar de att dokumentation lyfts fram som positivt och att bli synliggjord är 

någonting som förskoleverksamheten vinner på (Lindgren & Sparrman 2003, s. 60). Därmed blir att 

inte bli synliggjord eller inte vilja bli synliggjord sett som att vara osedd och osynliggjord (Lindgren & 

Sparrman 2003, s. 62). Den som inte blivit synliggjord riskerar att sakna sammanhang eller subjekt 

menar Lindgren och Sparrman (2003, s. 62). Slutligen tas dokumentationen upp som en återskapare av 

sociala normer (ibid.). 

 

Turner och Gray Wilson (2010, ss. 5–6) har genom intervjuer och diskussioner med tre pedagoger som 

är insatta i Reggio Emilia-pedagogiken och dess dokumentationsarbete försökt tydliggöra 

dokumentationens mål och vilka framväxande lärdomar som kan komma ur dokumentationsarbetet. I 

studien framgår det att dokumentationen ska ses som en attityd gentemot att utbilda och att lära och 

inte enbart som en teknik (Turner & Gray Wilson 2010, s. 6). Vidare menar Turner och Gray Wilson 

(2010, s. 11) att dokumentationen kan användas på ett sätt som kan förändra förskolans roll i 

samhället, men för att möjliggöra detta krävs ett intresse av pedagoger och politiska aktörer för att 

synliggöra förskolan som en värdefull resurs för samhället. Samtidigt framgår det i studien att det 

finns missuppfattningar kring dokumentationen, exempelvis att pedagoger använder dokumentationen 

som en strategi för att lära ut kunskapen de besitter samt att dokumentationsarbetet är linjärt med en 

tydlig start och ett tydligt slut (Turner & Gray Wilson 2010, ss. 8–9).  

 

Paananen och Lipponen (2018, ss. 78–79) har använt sig av observationer tillsammans med Ferraris 

teori dokumentalitet för att undersöka barns delaktighet i verksamheten genom pedagogisk 
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dokumentation. Genom att använda de teoretiska begreppen regulativa och konstituerande objekt visar 

studien att den pedagogiska dokumentationen, i arbetet mot en mer delaktig och jämlik förskola, har 

en dubbel roll (Paananen och Lipponen 2018, s. 85). En aspekt av detta är att barnen har lättare att 

definiera och konstruera lekens regler (konstituerande objekt) än att vara delaktiga i skapandet av 

verksamhetens regler och rutiner (regulativa objekt), även med stöd och hjälp av den pedagogiska 

dokumentationen (ibid.). Samtidigt visar studien att den pedagogiska dokumentationen kan hjälpa till 

att synliggöra hur jämställd förskolan är genom att synliggöra barns delaktighet, vilket i slutändan kan 

göra förskolan mer jämlik och ta utgångspunkt från barns perspektiv (ibid.). 

 

Dahlberg och Elfström (2014, ss. 271–272) sätter pedagogisk dokumentation i ett historiskt perspektiv 

inom Reggio Emilia-pedagogiken där syftet med den pedagogiska dokumentationen var att verka för 

ett demokratiskt förhållningssätt i arbetet med barnen. Dahlberg och Elfström (2014, s. 270) menar att 

pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg i Sverige kom till för att verka i motsats till de många 

olika tester som användes för att bedöma barnen som hade blivit allt vanligare i den svenska förskolan. 

Syftet med pedagogiken har också varit att utmana de traditionella utvecklingspsykologiska 

diskurserna som länge dominerat i förskolan (Dahlberg & Elfström 2014, s. 276). Pedagogisk 

dokumentation kom att bli ett verktyg som kunde användas för att dekonstruera och utmana 

dominerande diskurser (Dahlberg & Elfström 2014, s. 279). Slutligen menar Dahlberg och Elfström 

(2014, s. 276) att Reggio Emilia-pedagogikens syn på det kompetenta barnet grundar sig i filosofins 

ontologiska och epistemologiska antaganden om människan och lärandet som relationellt.  

Det kompetenta barnet 

Genom ett fältarbete med observationer har Månsson (2008, s. 21) studerat hur pedagogers syn på och 

förståelse av begreppet det kompetenta barnet påverkar de yngsta barnens delaktighet i verksamheten. 

Månsson (2008, s. 24) menar att barnens kompetens kan förstås som ärvda och redan tillägnade 

egenskaper, vilket närmar sig en essentiell syn på barn där barnens makt och kompetens att agera ses 

som en naturlig instinkt. Samtidigt kan kompetensen ses som framtidspotential beroende på om barnen 

ges möjlighet till detta (ibid.). Hur de vuxna i förskolan tolkar begreppet det kompetenta barnet och 

vilken barnsyn de har påverkar inte bara det pedagogiska arbetet i verksamheten utan även 

relationerna mellan barn och vuxna. Det påverkar även verksamheten i stort genom vilket innehåll 

verksamheten får (Månsson 2008, ss. 37–38).  

 

Elfström (2013, s. 22) har genom en teoretisk utgångspunkt i poststrukturalismen och ett fältarbete på 

förskola undersökt vad som framträder i dokumentationerna och hur dessa har använts i det 

pedagogiska arbetet när det gäller organisation, innehåll och arbetssätt. I sin studie har Elfström (2013, 

s. 263) kommit fram till att pedagogisk dokumentation innehåller grundantaganden. Därmed blir 

förskollärare bärare av den kunskapen vilket styr den kunskap som kan produceras i verksamheten 

(ibid.). På så sätt menar Elfström (2013, s. 235) att barn idag bedöms utifrån den nya normen det 

kompetenta barnet. Risken med det kompetenta barnet menar Elfström (ibid.) i likhet med Månsson 

(2008, s. 24) är en återgång till en syn på barnet som natur, där ett essentiellt synsätt tar form med ett 

tankesätt att allt redan finns inom barnet. Detta kan medföra att alla barn inte ryms i normen om det 

kompetenta barnet (Elfström 2013, s. 235; Månsson 2008, s. 24). I arbetet med pedagogisk 

dokumentation upptäcker Elfström (2013, s. 235) att pedagogerna ställer öppna frågor som barnen 

förväntas svara på genom sina erfarenheter och sin kompetens, vilket riskerar att utesluta de barn som 
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inte vet vad som förväntas av dem i sådana situationer. Samtidigt menar Elfström (ibid.) att den 

pedagogiska dokumentationen i dessa fall även kan tolkas fånga upp denna förvirring hos barnen och 

därigenom väcka reflektion hos pedagogerna över deras förhållningssätt, barnsyn och sätt att ställa 

frågor på.  

 

Bjervås (2011, s. 25) har genom ett socialkonstruktionistiskt antagande och fältarbete på förskola 

undersökt hur förskollärare resonerar om dokumentationsverktyget pedagogisk dokumentation i 

förhållande till barnen. I Bjervås (2011, s. 212) studie beskriver pedagogerna svårigheter i arbetet med 

pedagogisk dokumentation, en av dem är att dokumentera verksamheten samtidigt som pedagogerna 

ska vara nära barnen och aktiva i det som händer. Vidare framgår det att dokumentationerna ses som 

värdefulla för barns fortsatta lärande (Bjervås 2011, s. 210). Vidare menar Bjervås (ibid.) i likhet med 

Elfström (2013, s. 235) att pedagogisk dokumentation samtidigt kan bli ett verktyg som närmar sig 

diskursen om att det kompetenta barnet innehar vissa förmågor. Trots att barnen ses som kompetenta 

från tidig ålder bedöms de genom den pedagogiska dokumentationen och dess diskurser kring mognad 

och utvecklingsstadier. Barnet som kompetent i sig självt kan här ses som en sanning för pedagogerna 

(Bjervås 2011, s. 209).  

 

Dolk (2013, ss. 12–13) har i sin studie studerat hur makt, normer och delaktighet realiseras i förskolan. 

Genom deltagande observation har Dolk (2013, ss. 13–14) undersökt hur maktrelationen mellan vuxna 

och barn tas i uttryck och förhandlas i förskolans värdegrundsarbete. Dolk (2013, ss. 13–14) har 

använt sig av feministisk poststrukturell teori och deltagit i en förskolas verksamhet under ett års tid. 

Vidare synliggörs Dolk (2013, ss. 26–27) hur makt tas i uttryck med hjälp av Foucaults perspektiv och 

Butlers tolkningar. Makt kan här tolkas som någonting som inte alltid verkar genom förtryck, förbud 

eller uteslutningar (Dolk 2013, s. 26). Makt ses som produktiv och som skapare av kunskap, sanningar 

och normer (ibid.). Därmed menar Dolk (2013, s. 90) att makt handlar om att styra eller påverka 

andras beteenden vilket benämns som vänlig maktutövning. Studien diskuterar barns möjlighet att 

göra motstånd och gå utanför de givna ramarna i verksamheten (Dolk 2013, s. 14). Motstånd är ett 

begrepp som etableras i Dolks studie, där motstånd kan ses som barnens sätt att utmana verksamheten 

och pedagogernas normer. Dock tenderar barnens motståndshandlingar att ses som problematiska, och 

tillskriva barnen egenskaper som bråkiga, sura, gnälliga eller oförmögna (Dolk 2013, ss. 218–219).  

Den könsneutrala diskursen i förskolan 

Genom feministisk poststrukturell teori och videoobservationer undersöker Eidevald (2009, s. 2) hur 

barn beroende på kön positionerar sig på olika sätt i relation till varandra och i relation till 

förskollärarna. Vidare undersöker Eidevald (2009, s. 13) hur förskollärare bemöter och hur de gör 

skillnad mellan olika flickor och olika pojkar i vardagssituationer. I studien utgår Eidevald (2013, s. 

20) från ett antagande som ser både kön och genus som socialt konstruerat, eftersom skiljelinjen 

mellan natur och kultur inte går att fastställa. Genom detta antagande försöker Eidevald (2009, s. 50) 

utmana den könsneutrala diskursen inom Reggio Emilia. Samtidigt framkommer det att förskolan har 

ett större fokus på ett formellt lärande utifrån en “nyttoaspekt”, vilket riskerar att fokusera på barns 

brister istället för deras intressen i verksamheten (Eidevald 2009, s. 165). Detta skiftande fokus, från 

det gemensamma lärandet till den individuella utvecklingen, riskerar att försöka “normalisera” barnen 

utifrån ett förväntat korrekt beteende som även innefattar diskurser om hur flickor och pojkar 

förväntas vara (ibid.). Studien visar att barnen bemöts olika beroende av könstillhörighet och hur de 
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positionerar sig, trots att förskollärarna ansåg att verksamheterna var jämställda (Eidevald 2009, s. 

167). Slutligen menar Eidevald (2009, ss. 167–168) att förskolan inte är könsneutral, utan att den 

producerar och reproducerar diskursiva förståelser kring kön och makt och att barnen därmed måste 

förhålla sig till stereotypa könsrelaterade förväntningar.   

 

Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016, s. 225) undersöker i sin studie hur genusnormer och 

värden är inbäddade i och påverkar förskolans verksamhet. De har använt sig av gruppintervjuer med 

pedagoger för att undersöka detta, samt med hjälp av Davies teori om dualitet i konstruktionen av kön 

vilket innebär att det finns två kön och att dessa ses som varandras motsatser (Emilson, Folkesson & 

Moqvist Lindberg 2016, s. 229). Studien visar att pedagogerna hade olika åsikter om hur arbetet med 

genus ska relateras till förskolans värdegrund och verksamhet (Emilson, Folkesson & Moqvist 

Lindberg 2016, s. 236). Synen på genus som socialt konstruerat sågs som eftersträvansvärd och 

politiskt korrekt och därmed en syn på barn som individer, där kön inte spelar någon roll (ibid.). En 

annan syn på genus samexisterade, att barnen var biologiskt olika, och att pedagogerna såg det som 

värdefullt (ibid.). Vidare nämns strategin att använda könsneutralt språk som en del av en mer 

könsneutral förskola samtidigt som vissa av pedagogerna såg att det stred mot barnens intressen 

(Emilson, Folkesson & Moqvist Lindberg 2016, s. 237). Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg 

(2016, s. 238) menar att förskolans läroplan är laddad med olika värden och normer som ibland kan 

skapa dilemman sinsemellan. Dessa värden är normerande till sin karaktär och påverkar barns åsikter 

med syftet att skapa önskvärda medborgare (ibid.). Slutligen menar författarna att även om förskolan 

sägs vara könsneutral så finns det fortfarande en maskulin konnotation och överlägsenhet som präglar 

verksamheten (ibid.). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen menar att det finns en dokumentationsdiskurs i förskolan och samtidigt en 

kunskapsbrist kring dokumentationsarbetet (Emilson & Pramling Samuelssons 2012, s. 7). Trots det 

ska varje barns utveckling och lärande samt verksamheten dokumenteras i enlighet med förskolans 

läroplan (Lpfö98 2016, s. 14). Hur detta arbete ska utföras framgår inte i läroplanen (ibid.), vilket 

innebär att det blir upp till varje förskollärares tolkning. Vidare menar den tidigare forskningen att 

Reggio Emilia-inspirerad pedagogik har blivit en ny norm för den svenska förskolan (Folkman 2017, 

s. 15). Reggio Emilia-pedagogiken bygger på ett demokratiskt förhållningssätt i relation till barnen 

(Dahlberg & Elfström 2014, ss. 271–272). Med detta som utgångspunkt kom den pedagogiska 

dokumentationen till med syftet att utmana dominerande diskurser som finns i verksamheterna och i 

dokumentationsarbetet (Dahlberg & Elfström 2014, s. 279). I Reggio Emilias demokratiska 

förhållningssätt växer begreppet det kompetenta barnet fram. Begreppet det kompetenta barnet kan 

förstås på olika sätt, barnens kompetens kan förstås som ärvda och redan tillägnade egenskaper 

alternativt ses som framtidspotential beroende på om barnen ges möjlighet till detta (Månsson 2008, s. 

24). Vilken syn förskollärare har på det kompetenta barnet kan ge didaktiska konsekvenser i arbetet 

med pedagogisk dokumentation. Därmed tolkar vi det som att pedagogisk dokumentation har blivit en 

norm som förskollärare och barn behöver förhålla sig till, vilket i sig skapar nya normer och diskurser 

i verksamheterna. Med utgångspunkt i den tidigare forskningen har vi därför valt att undersöka vilka 

diskurser och föreställningar som finns i förskollärares berättelser kring det kompetenta barnet inom 

pedagogisk dokumentation.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka de diskurser och föreställningar som finns i förskollärares 

berättelser kring det kompetenta barnet inom pedagogisk dokumentation.  

 

Med utgångspunkt i detta har följande frågeställningar formulerats: 

Vilka diskurser och föreställningar kring det kompetenta barnet synliggörs i förskollärares berättelser?  

Vilka egenskaper tillskrivs barnen i pedagogisk dokumentation?  

Feministisk poststrukturalism 

Vi utgår från en feministisk poststrukturell teori. En utgångspunkt i denna teoribildning är att vi som 

människor blir till som lärande subjekt i mötet med miljö, pedagoger, kultur och sammanhang (Lenz 

Taguchi 2014, s. 13). I det här perspektivet blir diskurser centrala för hur föreställningar och 

kategoriseringar talas om och förstås. Nordin-Hultman (2004, s. 41) menar att diskurser alltid är i 

rörelse och därmed konstant produceras och reproduceras. Diskurser skapar därmed förutsättningar för 

vad som går att kommunicera (Nordin-Hultman 2004, s. 43). Genom den här förståelsen kan vi se 

diskurser som det som konstituerar de objekt som en talar om (Nordin-Hultman 2004, s. 39), i vårt fall 

barnen. Då vi handlar utifrån de diskurser och tankemönster som är rådande produceras makt i relation 

till de vi möter (Nordin-Hultman 2004, s. 43). Diskurser påverkar vilken möjlighet vi har att bli till 

som subjekt det vill säga hur breda ramarna är att verka inom (Lenz-Taguchi 2014, s. 18). Det innebär 

även att det finns vissa egenskaper som verkar mer åtråvärda att inneha och därtill verkar diskurser 

normerande (ibid.). 

  

Hur vi talar om och kategoriserar människor ses ofta stå i motsats till varandra, som dikotomier som 

verkar uppdelande och uteslutande (Lenz Taguchi 2014, s. 16). I dikotomier finns en maktproduktion 

vilket innebär att den ena sidan av motsatsparet ses som mer värd än den andra (Bodén 2011, s. 37). 

Det innebär att vi med den här teoribildningen vill försöka synliggöra det som det inte talas om, då det 

berättar vad som ses som det rätta i sammanhanget (jfr. Bodén 2011, s. 37). 

 

Med hjälp av det här perspektivet vill vi försöka överskrida och utmana diskurser och kategoriseringar 

av människors egenskaper (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 18). Genom detta framträder några centrala 

begrepp som vi kommer redogöra för nedan. Vi inleder med en beskrivning av språk och diskurser 

eftersom detta är grundläggande för förståelsen inom feministisk poststrukturell teori. Därefter 

kommer vi att redogöra för de teoretiska begrepp som blir centrala för vår analys. Vi kommer att 

analysera de diskurser och föreställningar som finns i förskollärares berättelser kring det kompetenta 

barnet inom pedagogisk dokumentation med hjälp av begreppen positionering, normer och makt. 

Samtliga av våra tre valda begrepp ser vi som tätt sammanhängande och svåra att skilja från varandra. 
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Språk och diskurs 

En utgångspunkt i den feministiskt poststrukturella teorin är att det som är möjligt att veta om oss 

själva och världen i stort är konstruerat genom vårt språk, vilket gör att teorin tar avstånd från 

universella sanningar om världen och människan (Lenz Taguchi 2014, s. 50). Språket representerar 

inte verkligheten utan kan förstås som medskapare till vad vi uppfattar som verklighet (Eidevald 2009, 

s. 52–53). Ord är meningsbärande, de betyder något och meningarna är mångtydiga (Lenz Taguchi 

2014, s. 82). De dominerande diskurserna påverkar barnens sätt att “bli till” och den makt som 

produceras via dessa diskurser materialiseras genom individers handlingar och språkanvändning 

(Eidevald 2009, s. 166). Diskurserna ses här som reglerande i form av hur mycket makt eller utrymme 

en person ges att handla inom (Lenz Taguchi 2014, s. 91). Genom detta positioneras barnen och deras 

potentiella handlingsutrymme regleras vilket påverkar vilka egenskaper som får ta plats inom 

verksamheten (ibid.). 

 

Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011, s. 27) säger pedagoger i förskolan att det är barnens 

språkliga och sociala förmågor som är de mest centrala för dem att arbeta med. Genom hur barnen 

kommunicerar eller inte kommunicerar, och på vilket sätt de gör det tenderar att kategorisera barnen 

som normala eller inte (ibid.). Barn som i sin kommunikation antingen är för högljudda eller för tysta 

kan riskera att benämnas inom kategorin av barn som har “särskilda behov” (ibid.). Genom detta vill 

vi belysa hur språket blir en central del av vår studie. 

 

Att handla inom diskursen och normen för hur en ska vara är ett sätt att bli accepterad på, vilket också 

gör att diskursen upprätthålls inom barngruppen (Eidevald 2009, s. 56). Om ett barn gör motstånd mot 

diskursen riskerar den därmed att inte accepteras. På så sätt verkar diskurser normerande (jfr. Lenz-

Taguchi 2014, s.18). Vidare kan vissa diskurser förstås som överordnade andra (Eidevald 2009, s. 56) 

därför agerar barn för att verka inom diskursen, och på så sätt blir diskursen en maktproducent. 

Diskursen verkar då normerande för vad som kan göras, av vem och på vilket sätt (ibid.). På så sätt 

kan vi förstå pedagogisk dokumentation som en maktproducent, då diskurserna som blir synliga där 

verkar normerande (jfr. Eidevald 2009, s. 55). Vi tenderar att handla i överensstämmelse med 

diskurserna vilket gör att motdiskurser får svårt att ta plats (Eidevald 2009, s. 56). 

 

Positionering 

Inom feministisk poststrukturell teori ses positionering som både någonting vi själva gör, och som 

andra gör med oss. Det vill säga att vi både positionerar oss, och blir positionerade av andra (Eidevald 

2009, s. 58). Detta är tätt sammanflätat med rådande diskurser, och hur vi tenderar att agera i linje med 

de rådande diskurserna (ibid.). Därigenom blir vi positionerade och positionerar oss själva, oftast 

omedvetet, i relation till de mest maktbärande och legitima diskurserna (Lenz Taguchi 2014, s. 94). 

Genom rådande diskurser och normer kan individen bli till och därmed följa eller motsätta sig dessa 

(Eidevald 2009, s. 59). Det finns inte ett sant jag eller en essens av en person, utan vi förstår individen 

som att den “blir till” om och om igen (Eidevald 2009, ss. 59–60). Att “bli till” i mötet med de 

dominerande diskurserna påverkar exempelvis hur barn positioneras utifrån sitt biologiska kön, där 

förväntningarna på flickor och pojkar ser olika ut (Lenz Taguchi 2014, s. 91). Vi kan därför inte 

utesluta att ett dualistiskt sätt att se på kön samexisterar med en syn på genus som socialt konstruerat i 
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verksamheterna, vilket kan påverka hur barnen blir positionerade (jfr. Emilson, Folkesson & Moqvist 

Lindberg 2016, s. 236). Hur makten fördelas mellan individers positioneringar är inbyggda i de 

rådande diskurserna (Lenz Taguchi 2014, s. 91). 

  

Lenz Taguchi (2014, s. 117) menar att det i förskolan finns en tendens att blanda ihop vad barnet är 

med barnets prestationer eller beteenden, vilket påverkar barnets subjektivitetsskapande och därmed 

förskollärarnas föreställningar om vad barnet kan eller inte kan. Detta kan även kopplas till hur det 

kompetenta barnet beskrivs vilket kan förstås som beroende av förskollärarnas föreställningar om det 

kompetenta barnet. Detta kan uttryckas som att barnet är kompetent om det innehar vissa 

eftersträvansvärda egenskaper alternativt att barnet ses som kompetent om möjligheten ges (jfr. 

Månsson 2008, s. 24). 

 

Barnen kan därigenom tolkas bli positionerade som det ena eller det andra då ord ofta förstås som 

dikotoma medan individer inte gör det (Eidevald 2009, s. 59). Med utgångspunkt i ett feministisk 

poststrukturalistiskt synsätt är positioneringar alltid kopplade till föreställningar om kön och genus. 

Det som betecknas som manligt respektive kvinnligt förstås som ömsesidigt uteslutande egenskaper 

(Bodén 2011, s. 33). Barnen blir därför till utifrån verksamhetens och pedagogernas diskurser, 

kategoriseringar och språkliga benämningar som upprepas (Eidevald 2009, s. 59). I den här teorin ser 

vi att barn blir till i varje situation, i varje miljö och i varje möte med pedagoger och barn, då barnen 

inte har en fast identitet eller ett “innerst inne” (Eidevald 2009, ss. 59–60). 

 

Makt och normer 

Normer kan ses som olika positioner som upplevs som mer eller mindre naturliga att inta (Eidevald 

2009, s. 58). Därmed blir normer möjlighetsvillkor för vilka positioner som är tillgängliga för en 

individ att inta i en viss situation, kopplat till rådande diskurser (Eidevald 2009, s. 59). Normer förstås 

här som reglerande, inte enbart i form av vad som är möjligt att göra, utan också genom att det reglerar 

vad som anses rätt att göra (Dolk 2013, s. 26). Genom diskurser och positioneringar fördelas makt och 

vem som kan göra vad (Lenz Taguchi 2014, s. 91). Lenz Taguchi (2014, s. 59) menar att makt 

produceras genom det handlande subjektet. Därför ses diskurserna som en kollektiv mentalitet vilket 

innebär att de blir någonting som vi tar för givet i våra liv (ibid.).  

  

Dolk (2013, s. 26) menar att makt i det här sammanhanget verkar genom normer och normalisering. 

Makten verkar då personerna medvetet eller omedvetet anpassar sina tankesätt efter vad som anses rätt 

(ibid.). På så sätt blir de rådande normerna det som ses som mest naturligt att agera utefter (ibid.). 

Vidare menar Dolk (2013, s. 27) att makten är osynlig, men verkar genom att den som inte agerar 

enligt normen anses göra fel. Normer är dock inte alltid av ondo utan kan också vara skyddande, och 

därigenom kan vi inte stå utan dem (Dolk 2013, s. 28). Dolk refererar till det som Butler kallar för 

“normernas dubbla natur”, det vill säga att de kan verka både beskyddande och begränsande (Dolk 

2013, s. 28). Vidare är det svårt att bedriva utbildning utan att den kommer att ha en effekt som är 

normaliserande, det som ibland kallas för “den dolda läroplanen” (ibid.). En annan aspekt av makt och 

vem som blir fördelad makt kan relateras till ålder, då det verkar normerande för vilka möjligheter en 

person ges utifrån sin ålder (Dolk 2013, s. 30). Dolk menar att det i förskole- och skolverksamheter 

finns en asymmetrisk maktrelation mellan vuxna och barn då barnen ofta görs till objekt som ska 
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styras genom vänlig maktuötvning (Dolk 2013, s. 113). Detta blir synligt i verksamheterna genom att 

den verkar göra barn underordnade de vuxna (Dolk 2013, s. 30).   

Metod 

Val av metod 

Syftet med denna studie är att undersöka de diskurser och föreställningar som finns i förskollärares 

berättelser kring det kompetenta barnet inom pedagogisk dokumentation. I och med att vi antar ett 

feministiskt poststrukturalistiskt synsätt är det viktigt att komma ihåg att vi inte kan ställa oss utanför 

de dominerande diskurserna utan att vi är en del av skapandet av dem och dess normer. Vi kommer 

inte att kunna ge en fullständig bild för samtliga diskurser, vi kommer däremot synliggöra de 

dominerande diskurserna som vi uppfattar (Eidevald 2009, s. 76). För att försöka synliggöra diskurser 

och föreställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod. Vi har gjort semistrukturerade intervjuer 

med förskollärare från verksamheter i Stockholmsområdet. Vi använder diskursanalys för att försöka 

synliggöra det förgivet tagna i arbetet med pedagogisk dokumentation (jfr. Börjesson 2003, s. 23). 

Genom att analysera det som sägs i intervjuerna kan vi förhoppningsvis få syn på vilken verklighet det 

är som beskrivs (Bolander & Fejes 2015, s. 94). Det förskollärarna väljer att säga och vilka ordval de 

använder sig av i berättelserna om arbetet med pedagogisk dokumentation ses som en representation 

av den verklighet de befinner sig i (jfr. Börjesson 2003, s. 71). Denna representation av verkligheten 

kan tolkas som förskollärarnas sanning kring deras förhållnings- och arbetssätt i pedagogisk 

dokumentation (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 94). Den empiri vi har konstruerat talar inte för sig själv 

utan den måste förstås i relation till våra frågeställningar och forskningsområde samt den analys vi gör 

utifrån materialet (jfr. Börjesson 2003, s. 22). Empirin behöver även tolkas i relation till att det är vi 

som intervjuare som påverkar vilka svar vi möjliggör genom de frågor vi ställer. På så sätt producerar 

vi dessa intervjusvar i samverkan med de förskollärare vi intervjuar (jfr. Börjesson 2003, s. 160).  

 

När diskursanalys används som metod är det viktigt att komma ihåg att den som utför studien inte kan 

ställa sig utanför diskursen, eftersom det är centralt att försöka medvetandegöra sig om sina egna 

föreställningar och förkunskaper, för att studien ska kunna anses trovärdig (Bolander & Fejes 2015, s. 

112). Den semistrukturerade intervjumetoden valdes med tanke på att vi tidigt i uppsatsarbetet 

formulerade ett tydligt intresse- och forskningsområde (jfr. Bryman 2016, s. 537). Med hjälp av denna 

metod önskade vi få tillgång till förskollärares berättelser om arbetet med pedagogisk dokumentation 

(jfr. Fägerborg 2011, s. 85). Vår intervjuguide inleds med bakgrundsfrågor, vilket följs av öppna 

frågor om pedagogisk dokumentation (jfr. Bryman 2016, s. 536). Frågor som är kopplade till 

förskollärarens valda dokumentation är formulerade på ett öppet sätt för att möjliggöra förskollärarens 

berättelse om den valda dokumentationen. I och med syftet att få tillgång till förskollärares berättelser 

om arbetet med pedagogisk dokumentation har vi diskuterat hur vi ska formulera frågorna tillräckligt 

öppna men samtidigt konkreta för att materialet sedan ska kunna besvara frågeställningarna. Slutligen 

kommer mer direkta frågor kopplade till hur arbetet med pedagogisk dokumentation genomförs. Vi 

har försökt hålla frågorna neutrala och öppna för att inte färga dem med våra förväntningar, tidigare 

erfarenheter av ämnet och förkunskaper (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 112).  
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Metod för konstruktion av data/empiri 

Vi har gjort intervjuer med förskollärare för att undersöka de diskurser och föreställningar som finns i 

deras berättelser av arbetet med pedagogisk dokumentation. Snarare än att beskriva detta som ett 

insamlande av empiri, har vi i relation till uppsatsens teoretiska perspektiv valt att beskriva 

intervjuerna som en konstruktion av empiri (jfr. Svensson & Ahrne 2015, s. 19). Där har vi 

tillsammans med informanterna genom de frågor vi ställer konstruerat en viss beskrivning av deras 

arbete med pedagogisk dokumentation. Till intervjuerna har informanterna tagit med sig en 

pedagogisk dokumentation som vi har samtalat kring. Detta för att få ett stimulansobjekt som kan 

tänkas hjälpa till att koppla berättelserna till ett konkret material (jfr. Törrönen 2002, s. 344). 

Stimulansobjekt kan ses som kulturellt laddade objekt med diskursiva föreställningar om 

verksamheten, vilket vi kopplar till målet att synliggöra det förgivettagna i arbetet med pedagogisk 

dokumentation (jfr. Törrönen 2002, s. 344).  

 

Att använda ett stimulansobjekt under intervjuerna tror vi minskade de sociala förväntningar som en 

vanlig intervju kan medföra (jfr. Törrönen 2002, s. 349). De kan även ha bidragit till ett ökat fokus på 

de språkliga betydelser och diskurser som konstrueras i socialt samspel (jfr. Törrönen 2002, ss. 349–

350). Genom detta tar det valda stimulansobjektet även hänsyn till den pedagogiska dokumentationens 

historiska och kulturella betydelse i verksamheten (ibid.). Vi har valt att intervjua förskollärare 

eftersom att de i enlighet med förskolans läroplan har i uppgift att säkerställa att varje barns lärande 

och utveckling dokumenteras ((Lpfö98 2016, ss. 14–15). Under intervjuerna har både begreppet 

pedagogisk dokumentation och dokumentation använts. Vi har valt att inte lägga något fokus på vilket 

begrepp som har använts då intentionen från vår sida var att den valda dokumentationen skulle 

användas som ett stimulansobjekt och inte att analysera hur den har använts i pedagogiskt syfte. 

 

Genom den feministiska poststrukturella teorin ses intervjusituationen som en interaktionsform som 

producerar vissa typer av meningar, och därför drivs mötet och samtalet mellan oss och informanten, 

liksom i vanliga möten och samtal med individer, av normativa förutsättningar (jfr. Börjesson 2003, s. 

77). Våra frågor är därigenom bärare av diskurser som vi förväntar oss att informanten även är en del 

av (jfr. Börjesson 2003, s. 83).   

Urval och avgränsningar 

Vi har använt oss av ett målstyrt urval (jfr. Bryman 2016, s. 498) då vi har sökt efter förskolor som på 

sina hemsidor har skrivit att de arbetar med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik och pedagogisk 

dokumentation som arbetssätt. Utifrån dessa urvalskriterier valdes sedan två områden i 

Stockholmsregionen, dessa två områden valdes ut av praktiska skäl för att kunna genomföra studien 

inom tidsramen. Därefter har vi kontaktat förskolechef eller arbetsplatsledare och frågat efter 

förskollärare som ville intervjuas. Vi har valt att enbart intervjua förskollärare då de har ansvaret för 

att dokumentationsarbetet utförs (Lpfö98 2016, ss. 14–15). 

 

Den insamlade datan från intervjuerna har resulterat i nio empiriska exempel i form av citat, vilka vi 

ser som representativa för vårt material.  
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Undersökningsmaterial/personer 

Vi har valt att intervjua förskollärare då de ansvarar för att dokumentationsarbetet genomförs (Lpfö98 

2016, ss. 14–15). De intervjuade personerna har haft olika lång erfarenhet av yrket, från två år till cirka 

30 års arbetslivserfarenhet. Fokus i intervjuerna har varit på berättelserna om dokumentationsarbetet, 

även i de fall då informanterna har haft dubbla uppdrag. Intervjuerna har skett på förskolorna under 

november och december 2018. Vi har genomfört sex intervjuer som har varat i 35–55 minuter.  

Genomförande 

Efter en första kontakt med förskolechef respektive arbetsplatsledare mailade vi informations- och 

samtyckesbrev till informanterna för att säkerställa att samtliga har fått fullständig information om 

studien. Vi bokade in tid för intervjuer på förskolorna samt informerade om att vi önskade att de skulle 

ta med en pedagogisk dokumentation som skulle fungera som stimulansobjekt under intervjun. Syftet 

att använda ett stimulansobjekt under intervjun var att ge informanterna ett konkret material som de 

kan koppla sina berättelser till. Före intervjun läste vi igenom vårt informations- och samtyckesbrev 

och gav informanten möjlighet att själv läsa igenom den ytterligare en gång innan den undertecknades. 

Vi informerade även muntligt om att informanten när som helst under och efter intervjun hade rätt att 

avbryta sin medverkan utan att behöva ange skäl för detta (jfr. Vetenskapsrådet 2017, s. 20). Efter att 

ha fått samtyckesbrevet undertecknat fick informanten förfrågan om ljudinspelning av intervjun var 

okej. Vi tog även anteckningar under intervjuerna, detta för att kunna återskapa intervjun om 

ljudinspelningen skulle gå förlorad (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 50). 

 

Därefter har vi transkriberat ljudinspelningarna till text. När detta var gjort har vi organiserat vårt 

transkriberade material för att koda, kategorisera samt urskilja mönster i materialet (jfr. Fejes & 

Thornberg 2015, ss. 34–35). Vi har letat efter det som är gemensamt i informanternas berättelser samt 

det som skiljer dem åt (jfr. Fejes & Thornberg 2015, s. 35). Vi har valt ut citat och utsagor som vi ser 

som representativa för vårt material för att kunna dra slutsatser av materialet.  

 

De svårigheter som studien har inneburit har varit den korta tiden som uppsatsperioden varat och att få 

svar från förskolechefer eller arbetsledare om deras förskollärare har haft möjlighet att delta. Detta för 

att få ett tillräckligt stort urval för att studien ska kunna anses godtagbar. Vi valde att utöka vårt 

sökområde för att få större chans att få tag på tillräckligt många informanter inom tidsramen för 

uppsatsen. En ytterligare aspekt av tidsramen var att vi hade planerat att göra en pilotintervju för att 

testa våra frågor före de inbokade intervjuerna, någonting som vi tyvärr inte hann med.  

Databearbetning och analysmetod 

Ljudfilerna från intervjuerna har transkriberats genom att vi lyssnade och skrev ner det som sades. 

Dessa transkriberade texter har anonymiserats genom att utesluta namn på kollegor, barn samt den 

plats förskolan ligger på (jfr. Vetenskapsrådet 2017, s. 13). Vi har valt att transkribera hela intervjun, 

med undantag för pauser och längden för dessa om de uppstod, för att möjliggöra ett kategoriserande 

av det som sägs och det som inte sägs. 
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Den analytiska utgångspunkten för studien är diskursanalys, vilket innebär att vi kommer att analysera 

de transkriberade intervjuerna för att försöka få tag på vilka sanningar som skapas genom det som det 

talas om (jfr. Bolander & Fejes, 2015, s. 94). Genom att studera vad som sägs kan vi få syn på både 

vad som anses rätt att dels tala om och dels att lyfta upp som viktigt, och vad som därmed utesluts (jfr. 

Boden 2011, s. 37). De valda citaten behöver presenteras och förstås inom ramen för vårt syfte och 

frågeställningar och kan därför aldrig stå för sig själva (jfr. Börjesson 2003, s. 22).  

 

Vi har gått igenom det transkriberade materialet för att hitta teman i berättelserna om arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Vi har letat efter det som är gemensamt i informanternas berättelser samt 

det som skiljer dem åt (jfr. Fejes & Thornberg 2015, s. 35). Därefter har vi kategoriserat utifrån tre 

teman som blev tydliga i materialet i form av vad som det talas respektive inte talas om. Kategorierna 

finns inte i materialet, utan är skapade av oss (jfr. Rennstam & Wästerfors 2015, s. 227). Kategorier är 

produktiva och på så sätt är det vi som studenter som tillför någonting till materialet (jfr. Börjesson 

2003, ss. 23, 87). De tre kategorierna vi skapade benämns i analysen som teman. Dessa bygger på vår 

förståelse av ämnet, språkets strukturer samt styrs av de diskursiva förhållanden som råder (Börjesson 

2003, s. 87). De teman vi ser i materialet är Etik och demokrati, Dikotomier samt Det kompetenta 

barnet. I analysen har vi valt ut citat och utsagor som vi ser som representativa för materialet. Vi har 

valt att inte ta med någon utsaga som direkt skiljer ut sig från mängden, för att vårt syfte har varit att 

dra slutsatser av generaliserbara utsagor ur materialet.   

Forskningsetiska överväganden 

Då vår metod är intervju har det varit viktigt att säkerställa att de intervjuade personerna både är 

informerade om forskningens syfte samt att de skyddas genom anonymisering (Vetenskapsrådet 2017, 

s. 13). Genom informations- och samtyckesbrevet har de fått information om att de kommer att 

anonymiseras, vad forskningen används till och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan 

utan att behöva ange några skäl för detta (jfr. Vetenskapsrådet 2017, s. 20). Efter genomförda 

intervjuer har vi samlat in alla samtyckesformulär. Informanterna har också blivit informerade om att 

ljudupptagningar samt transkriberat material kommer att förstöras så snart uppsatsen är klar.  

 

Vår studie har fokuserat på förskollärarnas berättelser om pedagogisk dokumentation. De har dock 

uppmanats att ta med en pedagogisk dokumentation till intervjutillfället, vilket kan ses som en gråzon 

etiskt, då bilder och namn samt verbala uttryck från barn har förekommit under intervjuerna. Vi har 

anonymiserat dessa i transkriberingarna, för att barnen inte ska kunna identifieras eller härledas 

tillbaka till förskolan.  

 

Dock kan en etisk aspekt för denna studie vara att barnen egentligen inte haft någon möjlighet att avstå 

eller ge sitt samtycke till att de dokumentationer de förekommit i visats upp för oss som utomstående 

(jfr. Lindgren & Sparrman 2003, s. 59). Därmed kan vi tolka att vi indirekt bistår diskursen att vuxna 

har ett tolkningsföreträde över barnets egna vilja och rätt till att delta eller inte, i relation till att inta 

barnperspektiv alternativt ett barns perspektiv (jfr. Lindgren & Sparrman 2003, s. 59).  

 

En etisk diskussion har föranlett vilka citat och utsagor som har valts ut, detta för att undvika att peka 

ut enstaka barn och förskollärare. De citat som förekommer ser vi som representativa för materialet, 



15 

 

därmed finns det informanter som inte är representerade i form av citat i vårt resultat och analys. 

Ytterligare en etisk aspekt är att valet att intervjua förskollärare säger något om den diskurs och den 

talordning vi befinner oss i (jfr. Börjesson 2003, s. 22). Detta påverkar vilket material vi har kunnat 

samla in samt vilket sätt dokumentationerna talas om.  

 

Makt är inbäddat i varje social praktik, vilket även innefattar intervjusituationen (jfr. Börjesson 2003, 

s. 37). Därför blir en etisk aspekt av diskursanalys att det är viktigt att komma ihåg att vi inte kan ställa 

oss utanför diskursen och de dikotomier som vi har möjlighet att synliggöra (jfr. Bodén 2011, s. 37). 

Däremot har vi försökt medvetandegöra oss om våra föreställningar och förkunskaper, och att försöka 

att inte ha en förutbestämd bild av vad intervjuerna kommer att resultera i (jfr. Bolander & Fejes 2015, 

s. 112). Genom detta tar vi hänsyn till att vi identifierar oss mer eller mindre med de individer vi har 

intervjuat, bland annat genom könstillhörighet, ålder, utbildning och (framtida) arbetsmiljöer. Det här 

sättet att identifiera oss med informanterna kan ha påverkat både intervjusituationen i sig samt de 

följdfrågor som i vissa intervjuer har ställts (jfr. Bryman 2016, s. 478). Dessa överväganden och 

medvetandegörandet av våra egna föreställningar och förkunskaper har gjorts för att studien ska kunna 

anses trovärdig (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 112).  

Studiens kvalitet 

Valet av feministisk poststrukturell teori och diskursanalys som metod har gjort att vi har ifrågasatt de 

beslut vi har tagit i studien kring vad vi har valt att ta med eller uteslutit. Det har väckt tankar kring om 

vi är medvetna eller inte om de diskurser, förståelser och dikotomier vi själva är del av och inskrivna i, 

och vad vi därmed har haft möjlighet att få syn på. Under analysarbetet har vi funderat och diskuterat 

det faktum att vi kan identifiera oss med informanterna och vice versa. Diskursanalys som metod och 

feministisk poststrukturell teori gör att allt är sammanflätat och att det ibland har varit svårt att urskilja 

vad som hör till teorin och vad som hör till metoden, samt hur vår förförståelse påverkar våra 

tolkningar. En svårighet relaterad till vår analysmetod har varit att urskilja vad vi själva har bidragit 

med eller applicerat i materialet i form av hur vi utformat intervjufrågor, hur vi analyserat materialet 

samt hur vi formulerat och konstruerat kategorierna i vår analys och därmed hur detta har påverkat 

vilket resultat vi har konstruerat.  

 

Med hjälp av en annan teori, exempelvis aktör-nätverksteori hade vi i relation till studiens syfte och 

Reggio Emilia-pedagogiken kunnat fokusera på hur miljön och materialet påverkar barnens 

möjligheter att bli kompetenta och hur det dokumenteras. Då skulle den pedagogiska dokumentationen 

troligen tolkas som en artefakt som har agens (jfr. Ahn 2015, s.117).  

 

Vi tror att vår studie är möjlig att upprepa. Andra studenter skulle i motsvarande studie möjliggöra 

andra analyser och tolkningar av materialet, då analysen som är möjlig att göra påverkas av individens 

förkunskaper. De diskurser som vi förhåller oss till och är inskrivna i påverkar vad som är möjligt att 

synliggöra. Hur vi tolkar och analyserar materialet är kopplat till tid och rum och möjliggör vissa 

analyser och diskussioner men omöjliggör därmed andra tolkningar (jfr. Thornberg & Fejes 2015, s. 

171). Därmed menar vi att resultatet inte är generaliserbart utifrån population men möjligtvis utifrån 

teori (jfr. Bryman 2016, s. 485).  



16 

 

Resultat och analys 

Utifrån vårt konstruerade material kan vi se tre teman ta form. Vi kommer att redogöra för samtliga 

med stöd i tidigare forskning i relation till de begrepp vi har valt genom den feministiska 

poststrukturella teorin. Då vårt valda analysverktyg är diskursanalys har vi fokuserat på språket och 

med hjälp av det som sägs eller inte sägs i intervjuerna försöker vi få syn på vilken verklighet det är 

som beskrivs (jfr. Bolander & Fejes 2015, s. 94) med målet att få fram det förgivet tagna i arbetet med 

pedagogisk dokumentation (jfr. Börjesson 2003, s. 23). I och med att vi antar det här teoretiska 

perspektivet är det viktigt att komma ihåg att vi inte kan ställa oss utanför materialet utan att vi är en 

del i skapandet av normer och diskurser. Vi kommer inte att kunna ge en fullständig bild av de 

diskurser och normer som finns i materialet, däremot kommer vi att redogöra för de diskurser som vi 

ser som dominerande (jfr. Eidevald 2009, s. 76). Detta påverkas av de diskurser vi som författare är 

inskrivna i och därmed vad som blir möjligt för oss att få syn på (jfr. Bodén 2011, s 37).  

 

De teman vi ser i materialet är Etik och demokrati, Dikotomier samt Det kompetenta barnet. Samtliga 

teman med underrubriker ser vi som tätt sammanflätade. I analysen har vi valt ut citat och utsagor från 

materialet som vi ser som representativa för studien. Fokus ligger därmed inte på att analysera de 

enskilda citaten, däremot ses citaten som representativa för de diskurser vi observerat i informanternas 

berättelser. Vi kommer nu att redogöra för dem en i taget.  

Etik och demokrati  

I vårt material har vi hittat tre diskurser som etik och demokrati synliggörs på och analyseras. Dessa är 

förskollärarens makt, att synliggöras i dokumentation och dokumentationens roll. När förskolläraren 

väljer vad eller vilka den dokumenterar, har den också valt bort någonting. I relation till vår valda teori 

är det som inte benämns, eller det som valts bort lika viktigt som det som har dokumenterats.  

 

Förskollärarens makt  

Då förskolläraren har ansvar för att dokumentera barns utveckling och lärande, samt för att 

verksamheten i sin helhet kontinuerligt dokumenteras (Lpfö98 2016, s. 14) tillskriver det 

förskolläraren makt. Denna makt tas i uttryck genom vad förskolläraren väljer att dokumentera och 

därmed vad som synliggörs och får representera verksamheten. På så sätt har förskolläraren makt över 

hur verksamheten och barnen representeras genom dokumentationen. 

 

Det här med att man ska välja, för man kan inte fokusera på allt, det är också så svårt, 

för att jag tänker samtidigt om jag bara gör en beskrivning av vad de gör, jag väljer ju 

och därför ser jag ändå inte allt.  

Förskollärare 1 

 

Genom detta citat synliggörs diskursen om förskollärarens möjlighet att välja vad och vilka som ska 

synliggöras i den pedagogiska dokumentationen och hur detta blir en maktfaktor (jfr. Dolk 2013, s. 
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26). Förskolläraren använder ordet beskrivning av verksamheten och därigenom kan förskolläraren 

tolkas bli en medkonstruktör av den verklighet som verksamheten befinner sig i, eftersom språket både 

konstruerar och producerar den subjektiva förståelsen av verkligheten (jfr. Eidevald 2009, s. 52–53). 

Förskollärarens språkbruk påverkar därmed barnens möjligheter att “bli till” i denna verksamhet då 

språket materialiserar de diskurser som verksamheten och förskolläraren bär på (Eidevald 2009, s. 

166). En sådan diskurs som synliggörs genom detta exempel kan vara att förskollärarens roll blir att 

välja att beskriva vissa delar av verksamheten och utesluta andra.  

 

Förskolläraren menar att hon måste välja vad hon ska fokusera på i verksamheten. Den makten 

förskolläraren tillskrivs i den här situationen, kan tolkas bli problematisk då den riskerar att 

positionera barnen på ett eller annat sätt (jfr. Eidevald 2009, s. 58). Om förskolläraren väljer att se 

vissa saker och situationer i verksamheten som viktigare än andra riskerar barnen att bli positionerade, 

kanske utifrån någonting de inte känner igen sig som, alternativt intvingade i roller utifrån normativa 

diskurser som de själva annars inte skulle valt (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 94; Eidevald 2009, s. 58). 

Med den feministiska poststrukturella teorin denna studie har kan detta även relateras till den 

könsneutrala diskursen, då kön och genus utelämnas i informanternas berättelser i relation till sin syn 

på det kompetenta barnet (jfr. Emilson, Folkesson & Moqvist Lindberg 2016, s. 236). Kanske för att 

informanterna ser kön som socialt konstruerat eller för att normen i samhället är att använda ett 

politiskt korrekt och könsneutralt språk (ibid.). Även om det inte nämns verbalt kan vi inte utesluta att 

barnen positioneras på olika sätt utifrån könstillhörighet och de egenskaper som är kopplade till dessa 

utifrån de diskurser som förskollärarna agerar utifrån och kanske är inskrivna i (jfr. Eidevald 2009, s. 

176; Emilson, Folkesson & Moqvist Lindberg 2016, s. 236).  

 

Med den pedagogiska dokumentationen kan förskolläraren upprätthålla barnens positioneringar och 

sätt att bli till på i situationerna som dokumenteras. Genom att förskolläraren tolkar det barnen gör och 

väljer ut vissa situationer som representativa för verksamheten kan dessa representationer bli en 

sanning (jfr. Dolk 2013, s. 26). Denna sanning kan även bli en diskurs som barnen har svårt att 

motsätta sig (jfr. Eidevald 2009, 56). Den pedagogiska dokumentation kan därigenom verka som en 

maktproducent om den befäster positioneringar av barnen. Alltså riskerar dokumentationerna att sätta 

barnen i fack, som de själva inte har valt genom att det är förskollärarens subjektiva förståelse och 

tolkningar av verksamheten som dokumenteras (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 91). På så sätt verkar dessa 

positioneringar normerande för barnen i verksamheten (jfr. Eidevald 2009, s. 59).  

 

Att synliggöras i dokumentation 

I informanternas berättelser har vi sett en diskurs om att varje barn ska synliggöras men också olika 

uppfattningar om vad det innebär att bli synliggjord i verksamheten. Genom materialet synliggörs en 

diskurs om hur barnen positioneras i dokumentationen vilket kan ge didaktiska konsekvenser i 

verksamheten.  
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Det finns många exempel om ett barn hela tiden kommer fram och visar, […] nästa gång, 

då delar vi, […] och då tar vi inte det barnet, i den gruppen. För att ge de andra barnen 

möjligheter att kunna visa upp sig, eller undersöka […] men vi försöker, och delar oss 

och så vilka barnen skulle ha mera, eller varit med på någon dokumentation, så vi brukar 

lyfta upp den. […] Jag säger till föräldrarna också att, kan det vara att ert barn inte är 

med i dokumentationen, men ert barn har också upplevt, för att ibland, man är inte där i 

stunden, och det förstår de, […] om man tittar på en av bilderna, man ser att alla barnen 

men de gör på olika sätt, så men de är med, och några är mer framåt och de andra mer 

reserverade… men vi är noga... att de är med i någon dokumentation. 

Förskollärare 3 

 

Detta citat representerar hur förskolläraren strukturerar gruppindelningen utifrån hur barnen tar plats 

och synliggörs vilket kan ge didaktiska konsekvenser i verksamheten. Denna utsaga ses som 

representativ för flera av informanternas berättelser. Därmed ser vi en diskurs i att barn som har 

tillgång till ett verbalt språk och gärna delar med sig av sina tankar och idéer oftare blir 

dokumenterade i verksamheten. I relation till detta menar Eidevald (2009, s. 176) att det finns en norm 

att flickor har ett mer välutvecklat språk, vilket kan innebära att barnen positioneras och dokumenteras 

på olika sätt i relation till sin könstillhörighet (jfr. Eidevald 2009, s. 176). Hur förskolläraren väljer att 

dokumentera kan därigenom skapa diskurser och normer för barnen att antingen handla i 

överensstämmelse med eller göra motstånd mot (jfr. Eidevald 2009, s. 56).  

 

Flera av våra informanter har pratat om vikten av att varje barn ska synas i dokumentationen. Därmed 

tolkar vi det som att det finns en diskurs kring att alla barn ska synliggöras i den pedagogiska 

dokumentationen, men också olika syn på vad det innebär att synliggöra. Detta har benämnts som att 

alla barnen finns med på bild alternativt att barns verbala uttryck finns representerat i någon 

dokumentation över tid.  

 

Dokumentationens roll  

I vårt material har vi noterat olika uppfattningar om vilken roll dokumentationen har i verksamheten. 

De syften informanterna berättar om har varierat mellan att alla barn ska känna sig representerade, att 

synliggöra verksamheten och barnens delaktighet i den för föräldrar eller att dokumentationen ska 

fungera som ett bevis för att de följer läroplanens strävansmål, (vi har valt att använda oss av 

benämningen föräldrar då det är det ord som våra informanter använt). 

 

Det här är en slags dokumentation som är mer som en, som har suttit i hallen som en 

information och inbjudan till föräldrarna att komma upp till avdelningen och titta på mer 

dokumentation, så det här blir mer som en övergripande förklaring där vi beskriver 

varför vi jobbar med…  

 Förskollärare 4  

 

Denna utsaga representerar ett syfte som dokumentationen tillskrivs, där syftet i detta exempel är en 

inbjudan till föräldrar för ökad insyn i verksamheten och sina barns vardag i den. Den kan även tolkas 

som ett bevis för vad förskollärarna arbetar med tillsammans med barnen samt vilka möjligheter 
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barnen ges till utforskande och lärande. Att dokumentationen kan tolkas som ett bevis kan kopplas till 

den professionalisering som förskolan genomgår, där dokumentationen har en betydande roll (jfr. 

Nilfyr 2018, s. 75). Det väcker frågor kring vem dokumentationen egentligen är till för i relation till 

professionaliseringsdiskursen. Många av informanterna nämnde ökade krav på dokumentationsarbete 

och hög arbetsbelastning vilket vi tolkar som en del av denna professionaliseringsdiskurs.  

 

Tidigare i analysen framkommer det att förskollärare inte kan dokumentera allt i verksamheten, utan 

måste välja vad som ska dokumenteras. Samtidigt menar samtliga informanter att alla barn ska bli och 

blir synliggjorda genom dokumentationen, och att ett stort fokus där är på foton av barnen samt 

barnens verbala uttryck. Med detta i åtanke i relation till dokumentationens roll, kan förskollärarnas 

vänliga maktutövning tolkas bli tydlig (jfr. Dolk 2013, 90). Med vänlig maktutövning syftas det till 

hur förskollärare styr barnen till det som är rätt eller förväntas av dem (ibid.). Detta kan tas i uttryck 

genom att vissa saker ses som norm (Dolk 2013, s. 26). Genom normerna styr barnen sig själva mot 

det som anses rätt eller det som förväntas av dem från förskollärarnas sida, trots att det aldrig uttryckts 

explicit (jfr. Nilfyr 2018, s. 8). Att delta i dokumentation kan här tolkas som en norm, vilket blir en del 

av “den dolda läroplanen”, då det syftar till det som förväntas av barnen men som inte framgår i 

läroplanen (Dolk 2013, s. 28). 

 

Sammanfattning av temat etik och demokrati  

Sammanfattningsvis visar resultatet från temat Etik och demokrati att arbetet med pedagogisk 

dokumentation tillskriver förskolläraren makt över vad som synliggörs ur verksamheten. Om 

förskolläraren väljer att se vissa saker och situationer i verksamheten som viktigare än andra kan 

barnen positioneras utifrån något de inte känner igen sig i, alternativt skapar normativa diskurser så att 

barnen känner sig intvingade i roller som de inte har valt (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 94; Eidevald 

2009, s. 58).  

 

Diskursen om den kommunikativa förmågan i form av barnens citat och verbala uttryck verkar särskilt 

stark i vårt material. Därmed kan det tolkas finnas en diskurs om att de verbala uttrycken kan bli 

styrande i ett pågående projektarbete. Genom detta kan de barn som inte har ett verbalt språk komma 

att uteslutas från den pedagogiska dokumentationen och därmed få mindre inflytande och delaktighet i 

hur projektet framskrider. Om normen är, i enlighet med det som beskrivs av informanterna, att de 

verbala uttrycken ofta får ta plats i den pedagogiska dokumentationen, kan den därmed bli styrande i 

det pågående projektarbetet och riskera att barn som inte har ett verbalt språk utesluts och kan 

därigenom positioneras som inkompetenta. Eftersom informanterna uttrycker en oro kring detta, tolkar 

vi det som att det finns en önskan och norm kring att alla barn ska synliggöras i den pedagogiska 

dokumentationen. Den som dokumenterar kommer även positionera barnen utifrån sina subjektiva 

normer i arbetet med pedagogisk dokumentation. På så sätt förstår vi det som att den pedagogiska 

dokumentationen blir en vänlig maktutövning som styr barnen mot det som anses rätt och som 

förväntas av barnen (jfr. Dolk 2013, s. 90). Dokumentationen producerar en sanning om verksamheten 

som kan kopplas till professionaliseringsdiskursen där dokumentationen blir ett bevis för vad 

verksamheten jobbar med.  
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Dikotomier  

I bearbetningen av materialet ser vi hur egenskaper och företeelser ses som varandras motsatser och 

bildar därigenom dikotomier. De diskursiva dikotomierna som vi fått syn på i materialet är kognitiva 

utvecklingsteoretiska diskurser kring det kompetenta barnet, att ta plats och att inte ta plats samt 

gruppstorlek. 

 

Kognitiva utvecklingsteoretiska diskurser kring det kompetenta barnet  

I vårt material har vi sett återkommande dikotomier uppstå, en tydlig sådan har varit äldre och yngre 

barn. Vi ser också en diskurs kring att bedöma barnens mognad som hör hemma i en kognitiv 

utvecklingsteoretisk teori, trots att Reggio Emilia-pedagogiken säger sig ta avstånd från detta.  

 

Då är inte barnet redo för att vara med i reflekterande diskussioner runt pedagogisk 

dokumentation. Då får man se det som att barnet inte ännu är mottaglig att delta i det, 

och det är okej. Så ser vi på det här. Om barnet inte vill vara med och titta och diskutera, 

så får den gå iväg och göra något som intresserar den just då. Det blir ju inte bra med 

något tvingande.  

Förskollärare 5 

 

Detta sätt att prata om barnens egenskaper eller förmågor ser vi som en representativ dikotomi för 

materialet. Där ses de äldre barnen inneha egenskaper och förmågor som vi tolkar värderas högre än 

de egenskaper de yngre barnen sägs inneha. En diskurs som vi fann som gemensam hos informanterna 

var hur den kommunikativa förmågan lyfts upp och benämns som verbala uttryck, samt hur denna 

förmåga är viktig att dokumentera. Det verbala språket kan tolkas bli en diskurs för förskollärarna då 

barnens verbala uttryck ofta var det som dokumenterades. Vi ser alltså det verbala språket som 

diskursivt i informanternas sätt att betona den kommunikativa förmågan. Genom detta blir det en norm 

att dokumentera barnens verbala språk vilket kan positionera barnen utifrån deras kommunikativa 

förmåga (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, s. 27). De barn som i exemplet ovan inte ses som mottagliga 

att delta lever därmed inte upp till denna norm. På så sätt tolkar vi det som att aktiviteten har ett 

förutbestämt syfte, och därmed förväntningar på vad barnen ska visa, förstå eller komma fram till trots 

att barnen inte explicit fått veta vad som är syftet med aktiviteten (jfr. Nilfyr 2018, s. 9)  

 

[...]  jag tänker att vi inte kan göra allt på en gång för då förstår de inte [...]  

Förskollärare 3 

 

Trots att alla förskolor i vår studie har en uttalad Reggio Emilia-inspirerad pedagogik med ett 

utforskande arbetssätt som fokus återkommer informanterna till det vi tolkar som kognitiva 

utvecklingsteoretiska diskurser. Utifrån den diskursen kan exemplet ovan tolkas som att barnen inte 

innehar den mognad eller ålder som krävs för att hålla fokus under en längre aktivitet. Men varken 

miljön eller intresse nämns som alternativ till tappat intresse eller minskat fokus, trots att Reggio 

Emilia-pedagogiken ser miljön som den tredje pedagogen (jfr. Månsson 2008, s. 26). Reggio Emilia-
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pedagogiken säger sig ta avstånd från kognitiva utvecklingsteoretiska antaganden, vilket vi ser som en 

dikotomi då vi i vårt material ser återkommande exempel på hur barnen bedöms utifrån mognad (jfr. 

Bjervås 2011, s. 217; Elfström 2013, s. 235).  

 

Dikotomierna verkar uppdelande och uteslutande (Lenz Taguchi 2014, s. 16). Det blir ett sätt att 

kategorisera utifrån förmågor som barnen har eller inte har (jfr. Eidevald 2009, s. 59). Därmed blir 

egenskaperna ställda som motsatser till varandra, där det ena ses som mer värt än det andra (jfr. Lenz 

Taguchi 2014, s. 16). I dessa dikotomier skapas normer om hur ett barn ska vara för att passa in i den 

pedagogiska verksamheten och därmed även i den pedagogiska dokumentationen. På så sätt kan den 

pedagogiska dokumentationen verka som en maktproducent om den endast lyfter upp och synliggör 

det verbala språket (jfr. Eidevald 2009, s. 55). Om det inte talas om andra kommunikativa förmågor än 

det verbala språket så riskerar de barn som har andra sätt att kommunicera på att osynliggöras 

alternativt positioneras som inkompetenta.  

 

Att ta plats och att inte ta plats  

En diskurs som vi har noterat i materialet är barn som tar plats och hörs mycket, eller inte tar plats och 

inte hörs, vilket vi har tolkat som en dikotomi i informanternas berättelser. Genom denna diskurs blir 

de barn som inte tar plats eller inte hörs osynliggjorda. En didaktisk konsekvens kan vara att 

barngrupperna i de projekterande aktiviteterna organiseras utifrån hur de som tar plats eller hörs 

påverkar grupperna de är i.  

 

Ja, ehm, jag tycker att vårat det här dokumentationsprotokollet motverkar det i ganska 

hög grad, för det får oss att titta på varje barn. Men om man inte använder det så kan jag 

se en större risk att kanske de som låter högst får mest utrymme. Det är deras tankar och 

idéer som projektet bygger vidare på och sådär. 

Förskollärare 4 

 

En mall eller ett protokoll för att dokumentera i verkar vanligt i informanternas berättelser, och ses 

ofta som ett möjlighetsvillkor för att synliggöra varje barn i den pedagogiska dokumentationen (jfr. 

Eidevald 2009, s. 59). Förskolläraren beskriver vad som kan tolkas som en rädsla för att vissa barn 

ändå synliggörs mer än andra. Genom det informanterna har sagt ser vi en likhet i hur informanterna 

kategoriserar barn som tar plats och barn som inte tar plats i verksamheten och dokumentationerna av 

den (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 16).  

 

I informanternas berättelser verkar att ta plats eller inte ta plats ses som en egenskap. Dessa 

egenskaper kan tolkas som varandras motsatser och därmed definiera barnets kompetens (jfr. Lenz 

Taguchi 2014, s. 16). I likhet med beskrivningarna av hur den kommunikativa förmågan benämns som 

en egenskap finns en tendens att kategorisera barn som normala eller inte (jfr. Eidevald & Lenz 

Taguchi 2011, s. 27).  
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Gruppstorlek  

I informanternas berättelser framkommer en strategi och diskurs kring hur de organiserar barngruppen 

i de projekterande aktiviteterna. Vi ser detta som diskursivt i informanternas berättelser, där strategin 

att arbeta med mindre grupper har blivit en norm. Trots detta verkar det finnas en utmaning i att kunna 

dokumentera på ett sätt som synliggör alla barn.   

 

Den minsta gruppen har också varit fem där har det varit jättesvårt att hinna vara med, 

för där kan man behöva vara bara du och jag i två minuter, och då har jag ingen aning 

om, då vet jag ju inte vad som händer, men då får jag välja att nu fokuserar jag på dig, 

och nu fokuserar jag på dig..  

Förskollärare 1 

 

I materialet framkommer ett flertal strategier för att synliggöra varje barn i den pedagogiska 

dokumentationen. En strategi är att arbeta med barnen i mindre grupper. Det verkar i det närmaste vara 

en norm att i de projekterande aktiviteterna dela in barnen i mindre grupper. Denna norm kan tolkas 

bli en dikotomi, där den mindre gruppen är mer eftersträvansvärd för förskollärarna. Genom materialet 

kan normen med mindre barngrupper ses som ett mer naturligt arbetssätt för förskollärarna, kanske för 

att det ger barnen andra möjlighetsvillkor än det innebär att vara en del i en större grupp (jfr. Eidevald 

2009, ss. 58–59). Dessa möjlighetsvillkor kan tolkas resultera i ett större utrymme för barnen att 

handla inom, där barnen ges större möjlighet till makt och delaktighet (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 91). 

 

Samtidigt framgår det i materialet att barnen delas in i mindre grupper främst när de har projekterande 

aktiviteter i verksamheten, en tid som verkar vara schemalagd i de verksamheter som har deltagit i 

denna studie. Nilfyr (2018, s. 78) menar att pedagoger tenderar att vara målstyrda i sina planerade 

aktiviteter. Eftersom barnen delas i mindre grupper inför de projekterande aktiviteterna kan dessa 

aktiviteter tolkas ha ett förutbestämt syfte (jfr. Nilfyr 2018, s. 78). Att dessa situationer sedan 

dokumenteras för att användas som pedagogiska dokumentationer för ett fortsatt utforskande kan 

tolkas styra vilken kunskap som kan produceras i dessa planerade aktiviteter och vilken kunskap som 

är värd att synliggöra i verksamheten (jfr. Elfström 2013, s. 263; Pramling Samuelsson 2010, s. 160).  

 

Detta kan vi koppla till normernas dubbla natur, där normerna ses som både beskyddande och 

begränsande (jfr. Dolk 2013, s. 28). Strategin att dela in barnen i mindre grupper kan tolkas som 

beskyddande, för att synliggöra alla barn i den pedagogiska dokumentationen. Samma strategi kan 

samtidigt begränsa, då den producerar vissa kunskaper och därigenom samtidigt minskar barnens 

möjligheter till delaktighet och makt (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 91). 

 

Sammanfattning av temat dikotomier 

I vårt material har vi sett dikotomin äldre och yngre barn, samt en dikotomi mellan utforskande 

arbetssätt och kognitiva utvecklingsteoretiska diskurser (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 16). Dikotomierna 

skapar kategoriseringar i förskolan, där det ena ses högre värderat än det andra. I dikotomin mellan 

äldre och yngre barn, ses de äldre barnen inneha egenskaper som vi tolkar värderas högre. Vi ser det 

verbala språket som diskursivt i förskollärarnas tal om kommunikativ förmåga. Genom detta blir det 
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en norm att dokumentera barnens verbala uttryck vilket kan positionera barnen utifrån deras 

kommunikativa förmåga.  

 

I projekterande aktiviteter har barnen ofta inte fått veta vad som är syftet med aktiviteten, men 

aktiviteterna har ändå ofta ett förutbestämt syfte och mål (jfr. Nilfyr 2018, s. 78). Trots att alla 

förskolor har en uttalad Reggio Emilia-inspirerad pedagogik med ett utforskande arbetssätt som fokus 

återkommer flera av informanterna till det vi tolkar som kognitiva utvecklingsteoretiska diskurser. 

Eftersom barnen delas in mindre grupper inför de projekterande aktiviteterna kan dessa aktiviteter 

tolkas ha ett förutbestämt syfte (ibid.). På så sätt tolkar vi att de pedagogiska dokumentationerna styr 

vilken kunskap som kan produceras och vilken kunskap som är värd att synliggöra i verksamheten. 

Genom vårt material tolkar vi det som att detta kan ge didaktiska konsekvenser i form av att vissa barn 

passar in i de aktiviteter som dokumenteras, vilket gör att andra barn inte passar in och riskerar att 

uteslutas. Då organiseras grupperna utifrån de egenskaper som ses som eftersträvansvärda i form av 

hur en tar plats eller genom sin kommunikativa förmåga. Det här resulterar även i att aktiviteterna blir 

målstyrda, vilket kan leda till att det finns en förutbestämd bild av vad barnen ska komma fram till i 

aktiviteterna (jfr. Nilfyr 2018, s. 78). Därmed menar vi att dikotomierna skapar normer och utesluter 

den som inte lever upp till normen (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 16). 

Det kompetenta barnet 

I vårt material har vi uppfattat olika diskurser som relaterar till synen på det kompetenta barnet. Vad 

som är gemensamt för dessa är att varken genus eller kön nämns i informanternas berättelser. Vi tolkar 

det som att det finns en könsneutral diskurs i relation till det kompetenta barnet. Barnens egenskaper 

tolkas bli centrala tillsammans med förskollärarnas förhållningssätt och kognitiva 

utvecklingsteoretiska diskurser. Det kompetenta barnet synliggörs genom diskurserna egenskaper och 

att bli kompetent om möjlighet ges.  

 

Egenskaper  

Denna utsaga representerar hur synen på barnens egenskaper påverkar om förskollärarna ser barnen 

som kompetenta. Egenskaper som ålder, fantasi och verbalt språk tillskrivs barnen och påverkar deras 

kompetens.  

 

Ja, men det viktigaste lärandet i sig är ju att man vill lära, och att man tycker att det är 

roligt och intressant att få utforska någonting och det är ju det man vill få, det här, det 

står i läroplanen, det lustfyllda lärandet. 

Förskollärare 5 

 

I citatet ovan beskriver förskolläraren en egenskap, viljan att lära, som för henne kan tolkas vara 

central för om och vad barnen ska lära sig. Elfström (2013, s. 235) menar att det kompetenta barnet är 

en ny norm som barnen måste förhålla sig till i förskolan idag, där barnets styrkor och kunskaper kan 

ses som inneboende egenskaper hos individen (Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 4). Samtidigt 

blir förskollärarens språkbruk en representation av verkligheten i verksamheten (Börjesson 2003, 

s.71). Detta kan tolkas medföra att förskollärarna genom språket förmedlar vilka kunskaper och 
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därigenom även vilka egenskaper som är eftersträvansvärda i verksamheten. De egenskaper som 

dokumenteras blir därför en norm som barnen behöver förhålla sig till och som avgör om barnet anses 

kompetent eller ej (jfr. Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 4).  

 

I materialet ser vi en diskurs i det informanterna uttryckte om barns egenskaper. Utöver viljan att lära 

betonades även barnets ålder, verbala språk och fantasi som eftersträvansvärda egenskaper som gjorde 

att barnet sågs som kompetent (jfr. Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 4). “Att vara 

kommunikativ” är en önskvärd egenskap och en diskurs bland informanterna som likställs med att ha 

ett verbalt språk (jfr. Nilfyr 2018, ss. 8–9). Med detta förhållningssätt kan den pedagogiska 

dokumentationen bli en representation av vilka egenskaper som är eftersträvansvärda och som barnen 

förväntas leva upp till (jfr. Bjervås 2011, s. 206). Denna sanning förstärks av att det i förskolan finns 

en tendens att likställa barnets prestationer eller beteenden med vem barnet är (jfr. Lenz Taguchi 2014, 

s. 117). Därmed tolkar vi det som att dokumentationen kan verka i form av en sanning både i och om 

verksamheten och vilka egenskaper som är önskvärda. 

 

Att bli kompetent om möjlighet ges 

Genom denna utsaga synliggörs diskursen att barnen kan bli kompetenta om de tillåts att bli det. Detta 

påverkas av flera aspekter såsom förskollärarens förhållningssätt, diskurser om vad barnen kan och 

inte kan, samt faktorer som vilken tid och vilket rum som aktiviteten pågår i. 

 

Ett barn som har jättesvårt att aktivera sig i vår, som har ett motstånd, inte bara inte 

tycker det är kul utan vill inte vara i det rummet. Och då blev det så att det här, i den här 

aktiviteten så var de inte i ateljén och tecknade, utan de var där i det som är vår sal, där 

vi mer har drama och konstruktionslek och så. Och då blev det här barnet mycket mer, 

dels gjorde de tillsammansteckningar så att det inte var en enskild teckning, och sen var 

det att de var i det rum som det här barnet trivs bäst i, på golvet, på ett annat sätt. Och då 

vet jag att vi diskuterade det efteråt, att då blev det här en lustfylld stund, en aktivitet som 

inne i ateljén skulle varit jätteladdad och ett barn som då säkert skulle ha blivit argt och 

inte velat göra nåt och sparkat bakut. Då blev det tydligt att i det fallet var det kanske 

rummet som gav trygghet, att det blev lite mer avspänt, att kunna ligga på golvet, 

tillsammans med en kompis, lyssna på saga samtidigt. Att det blev, prestationen försvann. 

Förskollärare 6  

 

Denna berättelse ser vi som en representation för hur barn kan bli kompetenta om möjlighet ges. I 

berättelsen benämns olika faktorer som påverkar situationen, däribland den tid och det rum som 

aktiviteten pågår i, men även hur förskolläraren ser på barnet och barnets möjlighet att positionera sig 

själv. Genom att barnet i nämnda citat får möjlighet att positionera sig själv i relation till miljön, 

förskollärare och de närvarande barnen, kan barnet tolkas bli kompetent genom vad förskollärarens 

förhållningssätt möjliggör (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 13). Trots att barnet vanligtvis gör motstånd mot 

förskollärarna och aktiviteterna i den specifika miljön blir barnet inte positionerat eller tillskrivna 

egenskaper som bråkig eller inkompetent (jfr. Dolk 2013, ss. 218–219). Barnet kan istället bli 

positionerad och positionera sig själv som en individ med makt att förändra de sanningar och normer 

som förskolan och rummet är bärare av (jfr. Dolk 2013, s. 26). Genom att denna situation 

dokumenterades tolkar vi det som att barnet positioneras som kompetent. Då dokumentationer ses som 
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en representation av verksamheten, kan de därigenom ses som en sanning när de upprepas (jfr. Dolk 

2013, s. 26). Därför blir vilka situationer som dokumenteras av betydelse, då det i förlängningen blir 

en maktproducent som skapar vissa sanningar i och om verksamheten (jfr. Eidevald 2009, s. 55). Den 

kompetens barnen tillskrivs i dokumentationen kan därmed bli svår för barnen att motsätta sig (jfr. 

Eidevald 2009, s. 59).  

 

En ytterligare diskurs i materialet är hur barnens kompetenser ofta benämndes som inneboende 

egenskaper hos barnen, där förskollärarna benämner barnets ålder, verbala språk och förståelse för vad 

som förväntas av dem i relation till barnets kompetens (jfr. Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 

4). Därigenom tolkar vi att barnen positioneras i den pedagogiska dokumentationen som kompetenta 

om de har de efterfrågade egenskaperna och inkompetenta om de inte förstår vad som förväntas av 

dem eller om de gör motstånd (jfr. Dolk 2013, ss. 218–219). Att vara kommunikativ ser vi i vårt 

material som en önskvärd egenskap och en diskurs bland förskollärarna som likställs med att ha ett 

verbalt språk och som ofta dokumenteras (jfr. Nilfyr 2018, ss. 8–9). 

 

Sammanfattning av temat det kompetenta barnet  

Det kompetenta barnet är en ny norm som barnen måste förhålla sig till i förskolan (jfr. Elfström 2013, 

s. 235). Genom materialet framgår två synsätt på det kompetenta barnet, det ena perspektivet kan 

tolkas som en diskurs kring förskollärares förhållningssätt, vilket innebär att förskollärarna möjliggör 

för barnen att bli kompetenta på olika sätt i olika miljöer och hur detta synliggörs genom den 

pedagogiska dokumentationen. Det andra perspektivet är att barnens kompetenser ofta benämns som 

inneboende egenskaper hos barnen, där förskollärarna benämner barnets ålder, verbala språk och 

förståelse för vad som förväntas av dem i relation till barnets kompetens (jfr. Emilson & Pramling 

Samuelsson 2012, s. 4). 

 

Förskollärarnas förhållningssätt förmedlar vilka kunskaper och egenskaper som är eftersträvansvärda i 

förskolan och som barnen behöver förhålla sig till, och därmed avgör om barnet anses kompetent eller 

ej (jfr. Emilson & Pramling Samuelsson 2012, s. 4). I relation till vårt teoretiska perspektiv blir 

förskollärarens språkbruk en viktig aspekt i vår studie då det utgör en representation av den verklighet 

verksamheten befinner sig i (jfr. Börjesson 2003, s.71). I vårt material benämndes olika strategier som 

både påverkade barnets möjlighet att själva positionera sig och att positioneras, vilket hänger samman 

med förskollärarens förhållningssätt till barnet. Därtill samverkar faktorer som tid och rum hur barnet 

ges möjlighet att bli till på olika sätt i verksamheten. Därför kan förskollärarens förhållningssätt i 

arbetet med den pedagogiska dokumentationen bli ett tydliggörande av vilka egenskaper som är 

eftersträvansvärda och som barnen förväntas leva upp till (jfr. Bjervås 2011, s. 206). Med 

utgångspunkt i de analyser vi har gjort av vårt resultat utifrån materialet kommer vi nu att diskutera 

vad dessa kan innebära och vad det kan ge för betydelser för praktik och profession.  



26 

 

Diskussion  

Med syftet att undersöka de diskurser och föreställningar som finns i förskollärares berättelser kring 

det kompetenta barnet i pedagogisk dokumentation har vi intervjuat sex förskollärare. Vi kommer i det 

följande sammanfatta och diskutera analyserna av våra resultat. Vi kommer inte att kunna ge en 

fullständig bild av de diskurser och normer som finns i materialet, däremot kommer vi att diskutera de 

diskurser vi ser som dominerande (jfr. Eidevald 2009, s. 76). Detta påverkas också av de diskurser vi 

är inskrivna i och därmed vad som blivit möjligt för oss att synliggöra (jfr. Bodén 2011, s 37). 

 

Det vi ser som mest centralt i resultatet är vad och hur förskolläraren väljer att dokumentera. På så sätt 

blir det som väljs ut det som anses viktigt i verksamheten och att barnen positioneras i relation till det 

som dokumenteras. Genom sättet barnen blir positionerade på ser vi olika diskurser ta form. En 

diskurs är barnets möjlighet att bli kompetent, det vill säga hur förskolläraren positionerar barnen 

genom dokumentationerna. Samt hur de positioneras utifrån en kognitiv utvecklingsteoretisk diskurs 

där mognad och utvecklingsstadier står i fokus i relation till det kompetenta barnet.  

 

När vi i vårt material i relation till den könsneutrala förskolan har letat efter det som sägs och inte 

sägs, har samtliga informanter använt sig av ett könsneutralt språk. Detta kan med hjälp av Emilson, 

Folkesson och Moqvist Lindberg (2016, s. 236) förstås som en norm för förskollärarna att använda sig 

av då det anses både önskvärt och politiskt korrekt. Samtidigt ses det dualistiska tvåkönssystemet i 

Emilson, Folkesson och Moqvist Lindbergs (2016, s. 236) studie som samexisterande, vilket gör att vi 

tolkar det som att barnen kan positioneras utifrån olika förväntningar beroende av könsnormer. Vi kan 

därför inte utesluta att barnen i vår studie kan positioneras utifrån olika förväntningar i relation till 

rådande könsnormer i verksamheten alternativt de könsnormer som förskollärarna är inskrivna i. 

Denna analys och diskussion påverkas även av våra egna föreställningar om materialet och vilka 

normer och diskurser vi själva är bärare av, vilket har resulterat i en stor försiktighet från vår sida 

kring dessa slutsatser. 

 

Genom vårt material har vi observerat att barnen positioneras utifrån om de hade de egenskaper som 

ansågs önskvärda från förskollärarnas sida. Den överordnade diskursen var egenskapen 

“kommunikativ förmåga” som benämndes som verbala uttryck, som det som skulle dokumenteras (jfr. 

Nilfyr 2018, ss. 8–9). Detta kan kopplas till en norm om att flickor har ett mer välutvecklat språk, 

vilket kan innebära att flickor och pojkar positioneras och dokumenteras på olika sätt (jfr. Eidevald 

2009, s. 176). Genom den teoretiska ansatsen, där det som utesluts ses som lika viktigt som det som 

benämns (jfr. Bodén 2011, s. 37), har den könsneutrala diskursen tagit form även i vårt material. Ett 

ökat fokus på individen i dagens förskola ska motsäga en kategorisering av barnen utifrån kön. Dock 

tenderar det ökade fokuset på individen att i högre grad kategorisera barn som kompetenta eller 

inkompetenta (jfr. Elfström 2013, s. 235). Detta kan sättas i relation till vilka förväntningar som finns 

på barnet utifrån könstillhörighet (jfr. Eidevald 2009, s. 165).  

 

Att alla barn ska dokumenteras och förväntas vilja delta samtidigt som att det är vissa egenskaper som 

blir synliggjorda i dokumentationen innebär att en motdiskurs tar form (jfr. Lindgren & Sparrman 

2003, s. 62). I och med detta kan det påverka hur och om barnen får och i förlängningen vill delta i den 
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pedagogiska dokumentationen. Då dokumentationen har blivit en diskurs som verkar normerande, ska 

barnen vilja vara en del av den (jfr. Eidevald 2009, s. 56). Dokumentationen kan därigenom bli en 

sanning för barnen och förskollärarna i verksamheten, i form av vad som får ta plats i den och hur 

barnen positioneras i relation till den (jfr. Bjervås 2011, s. 209). Därmed riskerar den som inte vill bli 

eller inte blir dokumenterad att marginaliseras och exkluderas (jfr. Nilfyr 2018, s. 9). Genom detta 

verkar dokumentationen som en maktproducent och en vänlig maktutövning (jfr. Dolk 2013, ss. 26, 

90), där barnen förväntas sträva mot att inneha de eftersträvansvärda egenskaperna som synliggörs i 

dokumentationerna. Därmed blir det en diskurs att barnen ska vilja delta i dokumentationerna och 

inneha de eftersträvansvärda egenskaperna som lyfts upp. 

 

Den pedagogiska dokumentationen kan även förstås i ett sammanhang där den kan producera men 

även synliggöra vilka förväntningar och normer som den är bärare av (jfr. Elfström 2013, s. 235). 

Därför kan den pedagogiska dokumentationen användas för att synliggöra och medvetandegöra 

förskollärarna om vilka diskurser och normer den upprätthåller i verksamheten (jfr. Dahlberg & 

Elfström 2014, s. 279). Då den pedagogiska dokumentationen kan skapa ny kunskap om de diskurser 

och normer som finns i den menar vi att den pedagogiska dokumentationen ses som en maktproducent 

(jfr. Dolk 2013, s. 26). Därför menar vi att det behövs ett tydliggörande i hur den pedagogiska 

dokumentationen ska utföras och användas, för att stärka kunskapen hos förskollärarna i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Vidare menar vi att ett etiskt förhållningssätt behövs för att möjliggöra 

barns perspektiv i arbetet med pedagogisk dokumentation vilket Lindgren och Sparrman belyste i sin 

artikel redan 2003 (Lindgren & Sparrman 2003, s. 59). På så sätt skulle den pedagogiska 

dokumentationen i större utsträckning kunna användas för att främja barns delaktighet och i större 

utsträckning kunna inta ett barns perspektiv (jfr. Paananen & Lipponen 2018, s. 85). 

 

I relation till Reggio Emilia-pedagogiken har vi observerat en motdiskurs om det kompetenta barnet. 

En aspekt som benämns är hur miljön, förskolläraren och verksamheten ger barnet möjlighet att bli 

kompetent, en annan aspekt är hur barnets kompetens ses som inneboende egenskaper (jfr. Emilson & 

Pramling Samuelsson 2012, s. 4; Månssons 2008, s. 24). Detta kan genom materialet tolkas som en 

kognitiv utvecklingsteoretisk diskurs som ses som motstridig till Reggio Emilias grundantaganden (jfr. 

Bjervås 2011, s. 217; Elfström 2013, s. 235; Dahlberg & Elfström 2014, s. 276). De aktiviteter som 

dokumenteras har ofta ett förutbestämt syfte (jfr. Nilfyr 2018, s. 78), och därmed finns en bild av vad 

barnen ska visa, förstå eller komma fram till, vilket i förlängningen skapar en normativ verksamhet där 

vissa saker utelämnas (jfr. Lindgren & Sparrman 2003, s. 62). En didaktisk konsekvens av den 

pedagogiska dokumentationen kan bli att den styr och reglerar barnens möjlighetsvillkor i 

verksamheten.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Vi vill genom vår studie belysa de etiska och didaktiska aspekter som uppstår i arbetet med 

pedagogisk dokumentation i relation till det kompetenta barnet. Vår studie visar att barns perspektiv 

osynliggörs i arbetet med pedagogisk dokumentation, och därmed positioneras barnen på sätt som de 

själva inte kan välja (jfr. Lenz Taguchi 2014, s. 91). Om barnen blir positionerade på ett sätt under en 

längre tid riskerar detta att bli en sanning för både barnen och förskollärarna, vilket kan begränsa 

barnens handlingsutrymme (Lenz Taguchi 2014, s. 91). Detta kan även relateras till studiens resultat 
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om det kompetenta barnet och vilka barn som ryms i den normen och därmed blir synliggjorda i 

dokumentationen. 

  

På så sätt kan den pedagogiska dokumentationen bli en maktproducent i förskolan, då den producerar 

vissa normer och sanningar om verksamheten och de som deltar i den. När dokumentationen blir en 

maktfaktor för vad som kan synliggöras, blir ett etiskt perspektiv viktigt. Det etiska dilemmat som 

uppstår för de yrkesverksamma i förskolan är att både verksamheten och barnen ska dokumenteras 

vilket kan omöjliggöra barnens rätt till att avstå eller ge sitt samtycke till att delta. På så sätt blir det en 

utmaning att utgå från barns perspektiv i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

 

Genom denna studie har vi kommit fram till att det är av stor vikt att medvetandegöra sig själv om 

vilka beslut vi tar i namnet av ett barnperspektiv. Vidare blir det lika relevant att medvetandegöra sig 

om vad det kompetenta barnet innebär för sig själv och vilka didaktiska konsekvenser det kan 

medföra. 

Slutsatser 

I vårt material har vi sett en diskurs där vissa egenskaper anses mer önskvärda hos barnen, egenskaper 

som exempelvis kommunikativa, att vilja delta i dokumentationerna samt att ha viljan att lära (jfr. 

Nilfyr 2018, ss. 8–9). Om barnen inte lever upp till dessa outtalade egenskaper finns risken att de 

exkluderas, och i vårt material inte bli synliggjorda i dokumentationen. Detta kopplar vi dock inte till 

enskilda förskollärares ansvar, utan snarare ser vi det hänga samman med en större kontext. Vi ser det 

som ett etiskt dilemma att varje barn ska dokumenteras, då det omöjliggör barnens rätt till att avstå 

eftersom att det är förskollärarnas ansvar i verksamheten att kontinuerligt dokumentera varje barns 

utveckling och lärande (Lpfö98 2016, s. 14). Detta etiska dilemma uppstod också i vår studie, då vi i 

arbetet med analysen upptäckte att vi själva tagit oss rätten att ta del av dokumentationer utan att 

barnen, som visades upp genom dem, fått möjlighet till att avstå eller ge sitt samtycke. Detta gör att 

barns perspektiv glöms bort och att vi som författare till denna studie och förskollärarna som har 

deltagit, indirekt har bistått diskursen att vuxna har ett tolkningsföreträde gentemot barnen (jfr. 

Lindgren & Sparrman 2003, s. 59).  

 

I vårt material ser vi att det förväntas av barnen att vilja bli dokumenterade, och därför blir den 

pedagogiska dokumentationen en vänlig maktutövning (jfr. Dolk 2013, s. 90). Förskollärarna har 

kravet på sig att dokumentera varje barn vilket kan kopplas till en professionaliseringsdiskurs som i 

vårt material snarare benämnas som hög arbetsbelastning och krav på ökad dokumentation (jfr. Nilfyr 

2018, s. 75). I dagens förskola ser vi ökade krav på dokumentation, utvärdering och systematiskt 

kvalitetsarbete för att verka konkurrenskraftiga i ett internationellt utbildningspolitiskt sammanhang 

(Nilfyr 2018, s. 8). Därigenom kan förskolan och barnen verka som ett medel för att kunna konkurrera. 

Genom detta regleras vilka områden i förskolan som dokumenteras och därmed vilka egenskaper hos 

barnen som blir centrala att dokumentera. Det är därmed en faktor som påverkar såväl barnen, som 

förskollärarna, som VFU-studenter, att vilja visa en verksamhet som är så välfungerande som möjligt. 

Detta tolkar vi som att det kan osynliggöra barns perspektiv, vilket går emot Reggio Emilias essens 

där demokrati och delaktighet är grundpelare och istället återgår till grundantaganden om barns 
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utveckling som är kopplade till kognitiva utvecklingsteoretiska antaganden. Eller som en förskollärare 

sammanfattar det hela:  

 

- Är det någonting vi har glömt att fråga om eller något du vill ta upp?  

- Alltså, ni som ska komma fram till nåt, kom fram till nåt som är funktionellt, så att 

förskollärare inte brakar in i väggen. Kom fram till att man inte kan bara göra allt, 

dokumentera allt. Utan att det räcker att ha en dokumentation ihop med barnen som 

kanske inte dokumenteras i något synliggörande.  

Förskollärare 5 

 

Vidare forskning 

Vi hade för avsikt att undersöka hur genus samverkar med synen på det kompetenta barnet i 

pedagogisk dokumentation. Vi upplevde att det var svårt att formulera öppna frågor utan att färga dem 

i relation till vår egen förförståelse och föreställningar om ämnet. Samtidigt har vi i vår analys av 

materialet observerat att informanterna använde sig av ett könsneutralt språk vilket medförde att genus 

som begrepp var svårt att analysera i vår studie. Vidare forskning kan därför bli en studie om det 

kompetenta barnet i den könsneutrala förskolan med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik.  

 

I en studie som fokuserar på det kompetenta barnet i den könsneutrala förskolan kan metoden för 

konstruktion av materialet bli intervjuer tillsammans med observationer. Med hjälp av denna metod 

skulle en jämförelse mellan det som sägs i intervjuerna och det som synliggörs i observationerna 

kunna ge en vidare förståelse för hur begreppet det kompetenta barnet förstås av förskollärarna och 

därmed hur barnen positioneras i relation till det i den Reggio Emilia-inspirerade förskolan som idag 

framställs som könsneutral. En vidare aspekt av denna fortsatta studie kan även inkludera ett 

undersökande av hur barn ges delaktighet och inflytande i en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet i 

relation till det kompetenta barnet och den könsneutrala diskursen som verkar rådande i dessa 

verksamheter. 
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förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om hur barn synliggörs i pedagogisk dokumentation.  

Vi vill i vårt självständiga arbete undersöka hur föreställningar om genus och det kompetenta barnet 

påverkar hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation.  

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja genomföra intervjuer med förskollärare plats på er 

förskola. Intervjuerna kommer att ske enskilt och vara ungefär en timme långa vardera. Vi kommer 

under intervjuerna göra ljudupptagningar och anteckna.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

 
• Information om studiens syfte  

Vår studie kommer handla om hur barn synliggörs i pedagogisk dokumentation. Vi vill 

undersöka hur föreställningar om genus och det kompetenta barnet påverkar hur förskollärare 

arbetar med pedagogisk dokumentation.  

• Information om etik 

Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett 

examensarbete.  

För att samla in material till arbetet kommer vi att genomföra intervjuer med förskollärare, på 

plats på er förskola. Intervjuerna kommer att ske enskilt och vara ungefär en timme långa 

vardera. Vi kommer under intervjuerna göra ljudupptagningar och anteckna, om du godkänner 

ljudupptagning och anteckningar av det som sägs här. 

Det självständiga arbetet är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen 

(1998:204) samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. 

Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 

personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för 

vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i uppsatsen. Materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

All medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker du fortfarande till att 

delta studien? 

Önskar ni ytterligare information kan ni när som helst kontakta oss studenter eller vår 

handledare vid Stockholms universitet. 

• Bakgrundsfakta 

Vi har läst att 24% av Stockholms stads kommunala förskolor är Reggio Emiliainspirerade. 

Under utbildningen har vi läst mycket om pedagogisk dokumentation och därför vill vi få en 

större förståelse hur verktyget används i verksamhetens praktik. Vi är intresserade av att höra 

era åsikter och tankar kring verktyget. Vi vill genom detta bidra med en studie som 

problematiserar vad som framställs med hjälp av verktyget.  
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• Intervjufrågor     

Bakgrundsfrågor: 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Vad fick dig att söka just hit?  

Har du arbetat någon annanstans tidigare?  

 

Reggio Emilia:  

På vilket sätt arbetar ni med Reggio Emilia-inspirerad pedagogik? 

 

Pedagogisk dokumentation:  

Vad är pedagogisk dokumentation för dig?  

Vad dokumenterar ni? 

 

Berätta om dokumentationen som du har valt att ta med dig.  

Varför valde du den? 

   

 

Vilka situationer upplever du som viktiga att dokumentera? 

Har ni något uttalat specifikt förhållningssätt om vad som upplevs viktigt att dokumentera i 

arbetslaget?   

 

Vad upplever du för möjligheter med att arbeta med pedagogisk dokumentation? 

Vad upplever du för svårigheter med att arbeta med pedagogisk dokumentation?  

 

Har du någon gång upplevt att vissa barn får mer utrymme i situationer som dokumenteras? 

 

Eventuella följdfrågor 

Hur jobbar ni vidare efter en dokumentation? 

Har ni några strategier för att alla barn ska få vara med? 

Låter ni barnen själva dokumentera? 

Pratar ni om dokumentationerna och dokumentationsarbetet på APT? 
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