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Sammanfattning
Detta arbete har undersökt pedagogisk dokumentation och har fokuserat på reflektion, då det är en del  
av vad som gör att dokumentationen blir pedagogisk. Syftet var att undersöka hur reflektion kunde gå 
till. Arbetet har utgått från ett posthumanistiskt perspektiv, vilket innebar att det inte enbart fokuserade  
på vad barnen gjorde och sa, utan även tingen omkring barnen. Tingen sågs som medkonstruktörer av  
kunskap, som barnen samhandlade med. 

Som metod användes videoobservationer, som användes för att samla material vid fem olika  
tillfällen. Det första tillfället var en skapande aktivitet, där barnen arbetade med lera. De fyra andra 
tillfällena var alla reflektionstillfällen, där reflektion skedde kring den skapande aktiviteten. Vid dessa  
fem videoobservationstillfällen  deltog  jag  själv,  fem barn,  en  pedagog och  en  student.  Resultatet 
delades  in  i  olika  typer  av  situationer;  uppgiftsstyrda,  fritt  skapande  och  utmanande  situationer. 
Deltagarna tittade på och reflekterade kring materialet. Utifrån reflektionerna behandlar arbetet vad 
det var som verkade vara meningsfullt och meningsskapande för barnen.

Nyckelord

Pedagogisk dokumentation, reflektion, meningsskapande, intra-aktioner.
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1 Inledning

När jag var ute på min verksamhetsförlagda utbildning under min förskollärarutbildning upplevde jag 
att förskolor som arbetar med pedagogisk dokumentation ofta stannar vid just dokumentationen i sitt  
sätt  att  hantera  verktyget  pedagogisk  dokumentation,  i  stället  för  att  även  reflektera  kring 
dokumentationen.

I  så  fall  riskerar  dokumentationen  att  aldrig  bli  pedagogisk.  Detta  blir  problematiskt,  då 
pedagogisk dokumentation är ett verktyg som är avsett att användas i syfte att utvärdera och utveckla 
verksamheten.  Många  pedagoger  som  jag  har  talat  med  om  varför  de  mest  ägnar  sig  åt  att 
dokumentera, inte att dessutom reflektera,  menar att det beror på tidbrist. Det framgår även av den 
aktuella läroplanen för förskolan att pedagogisk dokumentation är ett verktyg med ett särskilt syfte.  
Dokumenterandet är inget mål i sig, utan värdet av dokumentationen blir först till när det även sker 
reflektioner kring dokumentationen och att dessa reflektioner sedan appliceras på verksamheten. 

”Förskolans  kvalitet  ska  kontinuerligt  och  systematiskt  dokumenteras,  följas  upp,  
utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor  
för  lärande  behöver  barns  utveckling  och  lärande  följas,  dokumenteras  och  
analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje  
barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de  
olika målområdena.” (Skolverket 2010:14).

Enligt detta citat behöver pedagoger således arbeta med pedagogisk dokumentation på ett sätt som ger 
utrymme  för  såväl  dokumentation  som  reflekterande. Även Skolverket  skriver  om  reflektionens 
betydelse:  För  att  dokumentation  skall  kunna  bli  pedagogisk  krävs  det  reflektioner  kring 
dokumentationen, tillsammans med pedagogerna och med barnen. Detta är avgörande för att kunna 
utveckla verksamheten. Det är diskussionerna och dialogerna som gör dokumentationen pedagogisk 
(Palmer 2012:15).

2 Bakgrund

2.1 Från omsorg till lärande 
År 1998 fick  förskolan  sin  första  egna  läroplan.  Skolverket  blev  tillsynsmyndighet  till  förskolan. 
Läroplanen angav inte hur målen i  läroplanen skulle nås. Förskolan hade samma krav på sig som 
skolan, då verksamheten skulle utvecklas och utvärderas i förhållande till läroplanen. Den pedagogiska 
dokumentationen  skrevs  in  som  obligatorisk (Richardsson  2004:199  ff).  Före  1998  fungerade 
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förskolan  som  ett  komplement  till  hemmet,  där  fostran  och  omvårdnad  stod  i  centrum.  I  dag 
föreskriver läroplanen:

”Förskolan  ska  lägga  grunden  för  ett  livslångt  lärande  samt  erbjuda  en  god  
pedagogisk verksamhet där fostran och lärande bildar en helhet” (Skolinspektionen 

Den  första  juli  2011  trädde  den  nya  reviderade  läroplanen  i  kraft.  Syftet  var  att  förstärka  det  
pedagogiska uppdraget. Målen har blivit fler och fått en annan karaktär, som kan läsas i avsnitt 2.2  
utveckling  och  lärande.  Det  har  även  tillkommit  ett  nytt  kapitel  som  handlar  om  uppföljning, 
utvärdering och utveckling.  Där dokumentationen lyfts  fram för att  kunna se det  enskilda barnets  
kunnande och erfarenheter (Skolinspektionen 2011:11).

2.2 Vad är pedagogisk dokumentation?
Det  som  avgör  om  en  dokumentation  är  pedagogisk  eller  inte,  är  om  dokumentationen  för 
läroprocesserna framåt. I dokumentationen möts teori och praktik, då våra egna erfarenheter avspeglar  
hur vi ser på barnen (Åberg & Lenz Taguchi 2005:20).

”Pedagogisk  dokumentation  är  ett  förhållningssätt  och  en  kommunikation” (Lenz 
Taguchi 1997:34). 

Barnen  kommunicerar  sina  kunskaper,  erfarenheter  och  funderingar  till  omgivningen  och 
pedagogerna. Ofta genom skapande. Pedagogerna bemöter barnen genom att dokumentera det barnen 
kommunicerar till  dem.  Sedan kommunicerar pedagogerna tillbaka till  barnen genom att  visa  vad 
pedagogerna har dokumenterat. Här får barnen en chans att få syn på sina egna tankar. Därefter kan 
pedagogerna visa dokumentationen för föräldrarna och andra pedagoger, för att de skall kunna se hur  
barnen tänker kring olika frågor. Pedagogerna får även en möjlighet att fundera över sitt eget lärande 
utifrån det barnen uttryckt (Lenz Taguchi 1997:34-35).

En pedagogisk dokumentation består av en process och ett innehåll. Innehållet berättar för oss  
vad barnet gör och säger under ett arbete. Det går även att se pedagogens förhållningssätt. Materialet  
kan  se  ut  på  flera  olika  sätt,  allt  från  videofilmer,  anteckningar,  fotografier,  etcetera.  Materialet  
synliggör verksamheten. Processen förutsätter material som hjälpmedel, för att sedan kunna reflektera 
över arbetet, tillsammans med andra, med barnen och även med sig själv (Dahlberg, Moss & Pence, 
2002:220).

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kräver ett speciellt pedagogiskt tänkande. 
Det  handlar  mycket  om  att  lyssna  in barnen,  och  att  inte  ha  några  förutfattade  meningar. 
Reflektionerna  kring  dokumentationerna  gör  att  dokumentationerna  blir  pedagogiska. 
Dokumentationen  blir  en  aktiv  agent  som  skapar  relationer  mellan  barnen,  föräldrarna  och 
pedagogerna (Palmer 2012:15). 

2.3 Miljö
I mitt arbete fokuserade jag inte bara på vad barnen gjorde och sa utan även hur allt omkring varje 
barn kunde tänkas påverka situationen. Läroplanen lägger stor vikt vid förskoleverksamheternas miljö. 
Vilket går att se i följande citat: 
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"Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling  
och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska  
främja leken,  kreativiteten och det  lustfyllda lärandet  samt  ta till  vara och stärka  
barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheten, kunskaper och färdigheter." 
(Skolverket 2010:9).

Från detta citat kan man se att Skolverket anser att mening kan komma från miljön, och att de ting som 
finns kring barnet värderas högt för barnets lärande. 

Läroplanen menar att barnets utveckling och lärande sker i samspel med barnets omgivning. 
Det har gjorts mycket forskning om detta på senare tid. Palmer (2012:4 ff) skriver att att vi är själva en  
del  av  världen.  Barnen  skall  inte  ses  separat  från  verksamheten.  Barnet  skall  ses  i  relation  till  
verksamhetens möjligheter och begränsningar. Det går inte att skilja verksamheten från barnet eller  
barnet från verksamheten. Genom att dokumentera barnet i verksamheten kan vi få syn på barnets 
behov och frågeställningar. Genom dokumentationen går det att omforma barnets vardag på förskolan 
för att göra verksamheten så meningsfull som möjligt för barnet (Palmer 2012:4).

Det är viktigt att arbetet med pedagogisk dokumentation sker tillsammans med barnen för att  
få syn på nya saker. Saker som pedagogen kan se just för att de tittar tillsammans med barnen (Palmer 
2012:67 ff).  Den pedagogiska dokumentationen ger möjlighet att fånga upp intra-aktionerna mellan 
det barnen gör och säger och det materiella (Lenz Taguchi 2012:87 ff). 

3 Tidigare forskning och 
teoretiskt perspektiv

3.1 Pedagogisk dokumentation
Tidigare  har  förskolan  präglats  av  ett  utvecklingspsykologiskt  tänkande.  Barnen  ansågs  utvecklas 
psykologiskt  och  kognitivt  i  olika  stadier  (Lenz  Taguchi  2012:121).  Tänkandet  i  förskolan  har 
förändrats, från barnet som natur till en syn på barnet som kultur-kunskapsåterskapare (Lenz Taguchi 
1997:19). Inom pedagogisk dokumentation utgår vi nuförtiden inte från vad barnen kan, utan från vad 
barnen är intresserade av att veta (Åberg & Lenz Taguchi 2005:10). Sättet pedagogerna dokumenterar 
på berättar mycket om pedagogernas barnsyn och förhållningssätt till barnen, och även miljön visar  
hur pedagogerna ser på barnen (Lenz Taguchi 1997:19-20).

Palmer (2012:10) skriver att  lärandet  inte längre enbart ses som individfokuserat,  utan ses 
även  sammankopplat  med  miljön.  Läroplanen  tar  upp  vikten  av  dokumentation,  utvärdering  och 
utveckling av verksamheten. I dokumentationen går det att se om verksamheten lever upp till de mål 
som ställts. Åberg  och  Lenz  Taguchi  (2005:20)  skriver;  för  att  dokumentationen  skall  kunna  bli 
pedagogisk  krävs  det  reflektion  kring  dokumentationen.  Det  vill  säga  flera  olika  läsningsförsök. 
Reflektionerna utgör grunden för hur arbetet kan tänkas fortsätta framåt. I dokumentationen lär vi oss 
om barnens lärande och får se konsekvenserna av pedagogernas agerande. Utan reflektion går arbetet  
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inte framåt. Själva idén med pedagogisk dokumentation är att den är framåtsyftande (Åberg & Lenz 
Taguchi 2005:20).

Åberg och Lenz Taguchi  skriver att  barn ofta tänker annorlunda än vuxna,  det  blir  därför 
väldigt viktigt för pedagogerna att verkligen lyssna och förstå, med både ögon och öron. Det vill säga  
att öva upp sin hörstyrka. Det gäller att fokusera på barnens frågor för att göra arbetet meningsfullt  
(Åberg & Lenz Taguchi 2005:10). Pedagogisk dokumentation handlar om att  utgå från det barnen 
redan vet. Det är ett både demokratiskt och ett etiskt arbetssätt som ger signaler till barnen att de blir  
respekterade och att arbetets planering utgår från dem. Arbetet skall inte utgå från vad pedagogerna  
tycker är viktigt för barnen att lära sig utifrån sitt eget sammanhang eller vad som är meningsfullt  
endast för dem (Åberg & Lenz Taguchi 2005:94). Pedagogisk dokumentation skall ske tillsammans 
med  barnen  och  inte  appliceras  på barnen.  Det  är  därför  viktigt  att  barnen  får  vara  delaktiga  i 
dokumentationen  och  reflektionerna.  Det  är  barnen  som  skall  vara  motorn  i  arbetet  med  den 
pedagogiska dokumentationen. Det är barnens frågor som skall utgöra grunden för det fortsatta arbetet 
(Palmer 2012:15-16).

3.1.1 Observation

Det  är  väldigt  viktigt  att  pedagogisk dokumentation inte  blandas samman med barnobservationer.  
Barnobservationer utgår från en utvecklingspsykologisk teori som menar att barnet utvecklas i takt  
med barnets ålder.  Det  är  åldern som avgör vad barnen skall  klara av att  göra.  Barnobservationer 
inriktas på frågan om barnen följer normerna för vad ett barn skall klara av. Barnobservationer utgår 
från ett modernistiskt perspektiv där kunskap ses som något förutbestämt. Pedagogisk dokumentation 
handlar  om  att  se  vad  som  händer  utan  några  förutbestämda  normer.  Den  pedagogiska 
dokumentationen har sin utgångspunkt i postmodernismen, som menar att det inte finns några givna 
sanningar (Dahlberg et al. 2002:218-219).

3.1.2 Reflektion

För att  veta  hur  vi  skall  gå  vidare  med dokumentationen behöver  vi  tillsammans reflektera  kring 
dokumentationen, då vi inte är ute efter att  finna någon given eller förutbestämd sanning. Genom 
reflektion  blir  pedagogerna  medvetna  om barnens  lärande  och  hur  deras  eget  agerande  påverkar 
barnen. Alla har rätt att bli sedda från fler perspektiv än ett. Detta då vi inte är ute efter att finna någon 
sanning, då vi inte kan veta vem barnet är, bara vem barnet får bli i den situation barnet befinner sig 
(Åberg & Lenz Taguchi 2005:21).

Åberg och Lenz Taguchi (2005:10) skriver att barn och vuxna ofta tänker olika. Det är därför 
viktigt att försöka förstå hur barnen tänker, för att på så sätt kunna få syn på vad som är meningsfullt  
för barnen. Det blir då lättare att driva den pedagogiska processen framåt. Det blir därför viktigt för 
pedagogerna  att  verkligen lyssna,  för  att  förstå,  om det  skall  bli  möjligt  att  föra  de pedagogiska  
läroprocesserna framåt. Dokumentationen läses på olika sätt för att ge utrymme åt alla barn att skapa 
sin mening och för att göra arbetet så meningsfullt som möjligt för barnen (Åberg & Lenz Taguchi 
2005:94).

En observation kan få väldigt många läsningar, beroende på vem som ser på observationen. 
Åberg och Lenz Taguchi (2005:95) menar att barn lär sig tillsammans, det vill säga ett kooperativt  
lärande. Barn lyssnar på varandra för att själva förstå. Ur ett etiskt/demokratiskt perspektiv förstår alla  
barn sin omvärld på olika sätt. Då barnen förstår olika, uppmärksammar de troligen även olika saker 
kring samma fenomen. Genom att lyssna på hur andra tänker får barnen en möjlighet att bredda sina 
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kunskaper ytterligare. På samma sätt som barnens olikheter ses som tillgångar, ses även pedagogernas 
olikheter som tillgångar. Då vi alla är olika, intresserar vi oss för olika saker, och kan därför läsa av en  
och samma situation på olika sätt (Åberg & Lenz Taguchi 2005:95). Uteblir reflektionen, så att endast 
dokumentation sker, omöjliggörs läsningar. Framförallt omöjliggörs olika läsningar, det vill säga såväl 
barnens som pedagogernas. 

För att  en utveckling skall kunna ske av pedagogernas och barnens arbete krävs reflektion 
kring det som har skett. Utan reflektion sker ingen förändring och utvecklingen stannar upp (Lenz 
Taguchi 1997:15). Genom dokumentationen kan vi få syn på bakomliggande diskurser till vår syn på 
barnen och pedagogernas förhållningssätt. Dokumentation utmanar diskurserna och uppmanar till en 
kritisk  reflektion  angående  de  rådande  diskurserna  och  hur  vi  kan  utmana  dem (Dahlberg  et  al. 
2002:226). 

3.1.3 Utforskande lärandeprocesser och instrumentella arbetsmetoder 

Utforskande läroprocesser kan ge barn möjlighet att använda sin fantasi och en möjlighet att tänka 
själva. Syftet med kollaborativt utforskande är att fokusera på hur barn tänker och gör olika, för att 
sedan ta till vara barnens olikheter. Därefter kan man undersöka olika sätt att tänka och göra för att se 
vad det kan tänkas ha för konsekvenser (Lenz Taguchi 2012:88).

Instrumentella arbetsmodeller fokuserar likt utforskande läroprocesser på barns olikheter, men 
av en helt annan anledning. Syftet är att pedagogerna vill rikta barnens uppmärksamhet mot det som 
de anser vara rätt sätt att göra och tänka. Lenz Taguchi skriver att hon föredrar ett utforskande lärande  
men att  hon inte  är  emot  instrumentella arbetsmetoder.  Hon menar  att  det  är  bra med flera olika  
arbetssätt i förskolan. Samtidigt som barnen skall få utforska behöver barnen få möjlighet att även få 
upprepad träning inom konkret kunskap för att lära sig specifika lärande, till exempel läsning. Denna 
kunskap går sedan att kombinera tillsammans med det utforskande lärandet. (Lenz Taguchi 2012:88).

3.1.4 Kommunikation av strategisk karaktär
Pramling tar  upp ett  begrepp som hon kallar  för  en  kommunikation av strategisk karaktär. Vilket 
innebär att pedagoger vill att barn skall prestera ett visst resultat. Pedagogerna lotsar barnen mot sina 
egna föreställningar, som därför kan anses vara viktigare för pedagogerna än barnens. Det sker inga 
dialoger mellan barn och pedagoger i syfte att förstå barnens värld. Barn vet vad som förväntas av dem 
och försöker ofta leva upp till det. Pramling skriver (Emilson & Pramling Samuelsson 2012:14 ff) att  
om det  inte  förekommer  någon kommunikation i  dokumentationen blir  barnen objekt  i  stället  för 
subjekt.  Syftet  med  pedagogisk  dokumentation  är  att  lära  sig  om  barnens  lärande,  men  om 
pedagogerna inte intar barnens perspektiv när kommunikationen sker kan dokumentationen enbart ses 
som strategisk, vilket medför att barn blir objekt. Syftet med pedagogisk dokumentation är att den 
skall studera barnen och verksamhetens utveckling för att utveckla verksamhetens kvalitet. Barn skall 
få möjlighet att utveckla olika kunnande och förmågor (Emilson & Pramling Samuelsson 2012:14).

3.2 Perspektiv och agens
De  dominerande  teorierna  i  dag  inom  utbildnings-  och  samhällsvetenskaplig  forskning  är 
människocentrerade,  det  vill  säga  antropocentriska.  Människan  placeras  i  centrum  och  har  en  
överordnad position i världen. Enbart människor ses som agentiska, då agentskap traditionellt kopplats 
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samman med intentionalitet. Saker och ting har därför setts som passiva utan möjlighet att påverka 
människan (Hultman 2011:6).

3.2.1 Posthumanism

Posthumanistisk  teori  kan  delvis  ses  som  en  kombination  av  poststrukturalistiska  och 
socialkonstruktionistiska teoribildningar. Men den posthumanisktiska teorin ställer sig kritisk till att se 
världen som en social, kulturell eller språklig konstruktion. Enligt posthumanismen kan världen delvis 
ses som en konstruktion där allt skapas i de ständigt pågående varierande processerna. Aktörerna i  
världen ses  som betydligt  fler  än hur  forskning kring  poststrukturalism  och socialkonstruktionism 
menar finns. Posthumanismen skiljer sig på så sätt att även icke-människor ses som aktörer; som djur,  
ting, maskiner och så vidare. Posthumanismen menar att världen inte är antropocentrisk.

Posthumanistiska perspektiv ser på relationer mellan människor och icke-människor. Fokus 
hamnar inte enbart  på de mänskliga relationerna utan även på det  materiella.  Människan kan inte 
studeras  enskilt,  människan  samverkar  och  är  alltid  beroende  av  icke-mänskliga  materialiteter  
(Hultman 2011:9).

Det är inte bara människor som ses som aktörer, utan även icke-människor har agens. De kan 
göra skillnad och även materiella ting anses vara aktörer. Likt människan kan också materiella ting 
möjliggöra och förhindra olika företeelser. Människan och det materiella påverkar varandra. Allt som 
påverkar något annat kan ses som en aktör. Det posthumanistiska subjektet är alltså inte overksamt,  
inte utan agens. Vi kan däremot inte förstås som självstyrande då vi inte helt kan kontrollera hur vårt  
samarbete  blir  med  andra  aktörer.  Vi  måste  ständigt  förhålla  oss  till  dessa  agentiska  krafter  runt 
omkring oss. Detta kan ses som en ständig förhandling. Aktörer blir till genom kopplingar till andra 
aktörer. Det är ett ständigt nätverk (Hultman 2011:10).

Allt som inte betraktas som människor ingår i begreppet icke-mänsklig materialitet. Inom ett 
posthumanistiskt perspektiv är det inte önskvärt att dra en gräns mellan mänskliga och icke-mänskliga 
materialiteter, då de ses som sammansatta med varandra. De materialiteter vi har omkring oss påverkar 
hur vi agerar. Vi blir till tillsammans med vår omgivning. Hultman tar upp en linjal som ett exempel.  
Även linjalen påverkar hur vi agerar i dess möte, om det så bara är för en liten stund. Även om icke-
mänskliga materialiteter och människan beskrivs separat, skall dessa två ses som sammanflätade med 
varandra (Hultman 2011:20).

3.2.2 Intra-aktiv pedagogik

Lenz Taguchi (2012:66 ff) menar att allt omkring barnet spelar en stor roll för vem barnet får bli. Även 
den  pedagogiska  dokumentationen  ses  som  en  agent.  Allt  i  barnets  omgivning  interagerar  med 
varandra. Det går inte att se på barnet enskilt, som frånskilt alla dessa agenter. Vi kan aldrig säga vem 
ett barn är, bara vem ett barn blir med dess agenter omkring sig (Lenz Taguchi 2012:66).

Interaktioner  fokuserar  på samspelet  mellan minst  två  personer,  objekt/subjekt  och har  en 
ontologisk skiljelinje mellan dessa. Intra-aktioner har ett fokus där denna skiljelinje saknas och man 
ser till effekten som uppkommer från samspelet. Teorin kring intra-aktionerna fokuserar på beroendet 
mellan  varandet  och  kunskapsskapandet,  och  läran  kallas  för  onto-epistemologi.  (Lenz  Taguchi 
2012:14-17).

Lenz  Taguchi  (2012:16)  beskriver  intra-aktioner  genom exempel  på  sittande; där  stolen, 
golvet, rummet, med mera, styr hur sittandet sker och vad personen gör eller inte gör beroende på de 
olika materialen och personerna som omger oss. Lenz Taguchi (2012:16-17) skriver att dessa intra-
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aktioner därmed även kan omtalas som ett materiellt-diskursivt fenomen, där sittandet uppstår genom 
intra-aktionen mellan personen och de olika tingen som omger personen.

Ting  och  material  ses  inte  som  passiva,  utan  ses  som  aktiva,  medkonstruktörer  som  vi 
samhandlar med. Genom det skapas kunskap, som får kraft, tillsammans med andra organismer. Vi kan 
därför kalla dessa material  och ting för performativa agenter,  som ges kraft och förändras i  intra-
aktioner. Intra-aktioner uppstår i mötet mellan det materiella, ting och människor. Intra-aktioner är  
både materiella och diskursiva på en och samma gång (Lenz Taguchi 2012:15).

3.2.3 En materiell diskursiv praktik

Lenz Taguchi (2012:29 ff) menar att praktiken är både teoretisk och praktiskt samtidigt. För att en 
teori  skall  kunna formuleras behövs erfarenheter  från praktiken.  Samtidigt  är  den teoretiska delen 
beroende av hur man vill att verksamheten skall vara. Detta kallas för en materialiseringsprocess där  
man till slut inte vet vad som är teori och praktik. Dessa två går i stället samman. Även det materiella 
spelar en viktig roll kring hur man tänker, då tankar inte utgår från ingenting. Det är ofta i mötet med 
det materiella man börjar tänka. Det materiella har en lika stor inverkan på hur man tänker som det  
teoretiska (Lenz Taguchi 2012:29).

3.2.4 Diskursiv kunskapsapparat

Pedagogisk dokumentation kan ses som en materiell diskursiv kunskapsapparat. Då den är materiellt 
konstruerad av människor som befinner sig i en viss diskurs. Detta påverkar vilken typ av kunskap 
som  framkommer  genom  den  pedagogiska  dokumentationen.  Pedagogisk  dokumentation  som 
kunskapsapparat  skall  ses  som ett  verb  i  stället  för  ett  substantiv.  Anledningen  till  det  är  intra-
aktionerna mellan de medel observatören använder sig av, observatören själv och det observatören  
dokumenterar. Den pedagogiska dokumentationen ses som en aktiv agent, med en materiell kraft, som 
visar på vad som skett. Den pedagogiska dokumentationen ger möjlighet att fånga upp intra-aktionerna 
mellan det barnen gör och säger och det materiella (Lenz Taguchi 2012:59). 

3.2.5 Den pedagogiska dokumentationen som ett tunt snitt

Den pedagogiska dokumentationen kan endast ses som ett tunt snitt av verkligheten. Dokumentationen 
visar  de  möjligheter  och  begränsningar  som  fanns  vid  tillfället  då  dokumentenandet  ägde  rum. 
Dokumentationen visar inte någon verklighet, utan visar en tolkning av det som just dokumenterats. 

Enligt  intra-aktiv pedagogik går  det  inte  att  jämföra en dokumentation med en annan,  då 
förutsättningarna hela tiden förändras. Men för att vi skall kunna lära oss av den verklighet vi befunnit  
oss  i  behövs  dokumentationen.  Dokumentationen  skall  ses  som  pedagogisk,  det  vill  säga 
framåtsyftande. Det är viktigt att inte tänka sig detta framåtsyftande som något linjärt, utan något som 
påverkas av allt runt omkring oss (Lenz Taguchi 2012:90-91).
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4 Syfte och frågeställning

Om pedagogisk dokumentation används som verktyg för att utvärdera och utveckla verksamheten i  
förskolan, kan  vi  lära  oss  om  barnens  lärande  och  får  se  konsekvenserna  av  pedagogernas 
förhållningssätt  för  barnens  fortsatta  utveckling  och  lärande  och  för  utveckling  av  verksamheten 
(Åberg & Lenz Taguchi 2005:20; Palmer 2012:5).

Anna Palmer (2012:15 ff) menar att en förutsättning för att en dokumentation skall kunna bli  
pedagogisk, så att verktyget pedagogisk dokumentation används på det avsedda sättet, är att barn och 
pedagoger tillsammans diskuterar kring dokumentationen och reflektionen blir därför en förutsättning 
för att kunna utveckla verksamheten. Reflektion som möjliggör olika läsningar, där såväl barn som 
pedagoger får möjlighet att uttrycka sig, kan ta tillvara barns och vuxnas olika sätt att tänka och skapa 
mening, utvecklas och lära. Mitt syfte, att undersöka hur en reflektion kan gå till, leder till följande 
frågeställningar:

• Hur används pedagogisk dokumentation som verktyg i förskoleverksamheten? 

• Hur kan reflektioner bli meningsskapande för barnen? 

• Vilka intra-aktioner uppmärksammas vid reflektion kring pedagogisk dokumentation?

• Vilken betydelse kan dessa intra-aktioner få för barnens fortsätta utforskande och lärande?

5 Metod

5.1 Val av metod
Jag använde mig av videoobervationer och inspirerades av en etnografisk metod, vilket innebar att jag 
deltog  i  pedagogernas  och  barnens  vardag i  förskolan (Halvars-Franzén 2010:55).  En etnografisk 
forskningsansats  gjorde  det  möjligt  att  utforska  min  fråga  om  vilka  intra-aktioner  som 
uppmärksammades vid  reflektionen kring  den pedagogiska dokumentationen och vilken betydelse 
dessa intra-aktioner kunde få för barnens utforskande och lärande. En etnografisk ansats gjorde det  
möjligt att samla ett rikt material och fånga en helhet. Av en etnografisk metod krävs deltagande och 
noggrannhet. Med en etnografisk metod går det att  fånga en helhet, och genom det få syn på hur  
mening skapas. Etnografi undersöker processer och kontexter. I en etnografisk forskning är begreppet 
kontext centralt. Änggård (2005:31-32) menar att när människor agerar sker det alltid i en viss kontext 
som påverkar handlingarna och därför måste alltid människans handlingar tolkas i relation till  den 
kontext människan befinner sig. Jag fann därför denna metod väldigt användbar till mitt arbete, i och 
med att jag ville studera barnens meningsskapande med hjälp av en intra-aktiv pedagogik. Det vill  
säga; inte bara fokusera på vad barnen gjorde och sa, utan även hur tingen och materialen påverkade 
barnens meningsskapande. 
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Att använda sig av videokamera har många fördelar; materialet kan bli rikt, filmen går att se  
flera gånger, och den kan ses av flera olika personer, men det finns även en risk med ett stort material, 
då det kan vara svårt att slutföra analysen (Emilson 2008:57). Initialt föreställde jag mig att det bara 
skulle finnas fördelar med ett stort material, även om det kunde bli svårare att välja vad som skulle  
användas. Jag valde ut sekvenser som visade intra-aktioner som verkade meningsfulla för barnen. Jag 
upplevde att det var en stor fördel att jag kunde titta på samma material flera gånger tillsammans med  
barnen, pedagogen och studenten då vi alla uppmärksammade olika saker.

Videoobservationer kan inte ses som en neutral observationsmetod då det är forskaren bakom 
kameran som väljer vad den filmar och det är även viktigt att veta hur filmningen gick till, till exempel 
hur kameran var placerad (Emilson 2008:57-58). Jag valde att filma mobilt och med stativ. Barnen jag 
filmade var sedan tidigare vana vid att bli filmade, vilket var en stor fördel, då det inte var något helt  
nytt och spännande för dem. Barnen var vana vid att bli filmade med en digitalkamera, jag använde 
mig av en videokamera, vilka skiljer sig delvis i utseende. 

Det går inte att avskilja observatören från observationen, eller från det som framkommer när 
de medel observatören använder sig av, observatören själv och det den dokumenterar intra-agerar. I  
detta arbete ses den pedagogiska dokumentationen som en aktiv agent, med en materiell kraft, som 
visar vad som skett.  Kameran blir en del av etnografens identitet, vilket också påverkar hur barnen 
blir, där kameran också kan ses som en agent (Lenz Taguchi 2012:69-70).

5.2 Urval och avgränsning 
Jag valde att vara på en förskola som jag hade haft kontakt med tidigare. Detta för att komma i gång  
med mitt arbete så fort som möjligt. Jag valde sedan ut en barngrupp där barnen var tre år gamla. 
Anledningen till att jag valde just den barngruppen var att barnen där var vana med att bli filmade 
sedan tidigare. Det var väldigt viktigt för mig då Emilson (2008:57-58) och Lenz Taguchi (2012:69-
70) skriver  att videoobservationer inte kan ses som en neutral observationsform.  Jag ville fånga en 
situation  där  kameran  påverkade  så  lite  som möjligt.  Det  blev  därför  en  stor  fördel  att  filma  en  
barngrupp som redan var vana vid att bli filmade.

Jag valde att filma så få barn som möjligt, och att filma kortare sekvenser. Detta för att inte  
riskera att jag samlade på mig ett för stort material, vilket Emilsson (2008:57) tar upp som en risk med 
videofilm. Jag noterade egna reflektioner digitalt före och efter videoinspelningarna, så tätt inpå som 
möjligt,  så  kallade  etnografiska  fältanteckningar.  Dessa  har  fungerat  som  minnesstöd  och 
kompletterande material till videofilmerna. Därefter valde jag ut sekvenser som främst visade på intra-
aktioner  mellan  barnen  och  deras  omgivning  där  barnen  verkade  uppleva  intra-aktionen  som 
meningsfull.

5.3 Genomförande 
Jag började med att kontakta förskolan, jag blev sedan placerad på en avdelning med barn som redan 
var vana vid att bli filmade. Jag fick tillgång till en grupp om fem barn. Jag skickade ut brev till både 
barnens föräldrar och pedagogerna på förskolan där jag beskrev vad mitt arbete gick ut på, och de fick  
skriftligt samtycka till att medverka i arbetet (se Bilaga 1 för brevet som föräldrarna fick och se Bilaga  
2 för brevet som pedagogerna fick).  Jag besökte förskolan vid tre olika dagar och videoobserverade 

9



vid fem olika tillfällen; ett tillfälle med en skapande situation som jag kallade film ett, som resulterade  
i  en  33  minuter  lång  videoobservation,  samt  fyra  filmtillfällen  där  det  skedde  reflektion;  
reflektionstillfälle ett, med en videoobservation som blev 14 minuter lång (som jag kallade film två), 
reflektionstillfälle två med en videoobservation som blev åtta minuter lång (som jag kallade film tre), 
reflektionstillfälle tre som blev tre minuter lång (som jag kallade film fyra), och reflektionstillfälle fyra  
som blev åtta minuter lång (som jag kallade film fem). Alla tillfällen ägde rum inne i skapelserummet,  
det vill säga samma rum där den första skapande aktiviteten med barnen gjordes. Vid den skapande 
situationen fick barnen i uppgift av en pedagog och en gästande student att skapa ekorrar av lera. Den 
var initialt formad i olika geometriska former. Reflektionen skedde kring det första tillfället; genom att  
se på filmen där barnen skapade ekorrarna och samtala kring det.

Vid det första reflektionstillfället (film två) närvarade jag, pedagogen som var med då barnen 
skapade ekorrarna och alla fem barnen. Vi satt vid detta tillfället på golvet, och tittade på en dator som 
visade filmen. Datorn var placerad på en stol. Vid de två nästkommande reflektionstillfällena (film tre  
och film fyra) delade jag upp barnen i två grupper; en grupp med två av barnen och en grupp med tre  
av  barnen.  Detta  för  att  fokusera  på  de  olika  sekvenserna  där  barnen  var  med.  Vid  dessa  två 
reflektionstillfällen närvarade studenten, jag och barnen. Vi satt på stolar, och filmen visades på en  
dator som stod placerad på ett bord. Vid det sista reflektionstillfället (film fem) närvarade enbart jag  
och studenten, för att få syn på våra olika läsningar i materialet. Därefter valde jag ut de sekvenser från 
filmen som visade på intra-aktioner som verkade vara meningsfulla för barnen.

Vid det första tillfället då barnen skapade, filmade jag mobilt. Jag började med att filma mobilt  
då  Heikkilä  och  Sahlström (2003:37)  skriver att  en  risk  för  informationsbortfall  kan  finnas  för 
videofilmande med stativ när det gäller att fånga sådant barnen är intresserade av som ligger utanför 
kamerans fokus. Vid en sådan situation går det endast att se barnens mimik och kroppsrörelser, men 
eventuellt inte det de fokuserade på utanför bild. Jag valde därför att filma mobilt och försöka vara så  
mobil som möjligt. Det vill säga att jag rörde mig i rummet så mycket som möjligt för att kunna byta  
fokus när och om det behövdes. Därför hade jag heller inte stativ, vilket jag ansåg hade gjort mig 
rumsligt bunden och gjort det svårare att följa barn i olika aktiviteter.

Heikkilä  och  Sahlström (2003:37)  skriver  att  stativ  är  mer  lämpat  för  aktiviteter  som är 
rumsligt bundna och att det blir svårt att dokumentera rörliga aktiviteter. Jag fann därför att stativ var 
bättre till reflektionerna, som jag uppfattade vara mer rumsligt bundna aktiviteter än den skapande 
situationen. Barnen rörde sig mindre under dessa aktiviteter än under den första.

Jag valde att använda mig av kamerans inbyggda mikrofon för ljudupptagning, för att externa 
mikrofoner  kan  få  väldigt  mycket  uppmärksamhet  från  barnen,  enligt  Heikkilä  och  Sahlström 
(2003:38).

5.4 Databearbetning och analysmetod
Jag började med att samla in data genom videoobservationer, och noterade mina egna reflektioner före 
och efter de filmade tillfällena, samt påbörjade den primära tolkningen. Enligt Svensson är primära 
tolkningar en förutsättning för att kunna uppfatta och beskriva något alls av den verklighet vi upplever. 
Denna insamling kan mer anses som fakta än tolkningar (Svensson 2011:186). Därefter transkriberade 
jag materialet, efter att ha tittat på videofilmerna flera gånger. Det vill säga den sekundära tolkningen.

Jag valde främst valt ut delar där det skedde intra-aktioner som jag upplevde var meningsfulla 
för barnen. Jag transkriberade så noggrant jag bara kunde; jag fokuserade därför inte bara på vad som 
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sades och gjordes, utan även på omgivningen och materialen. Detta för att försöka presentera data så  
neutralt som möjligt.
 En sekundär tolkning är nödvändig för att vi skall kunna  uttrycka vad vi varit med om för 
andra. Om exempelvis en primär tolkning identifierat människor i grupp, så kan en sekundär tolkning  
identifiera folk på en rad vid en busshållplats, vilket kan kallas för en kö (Svensson 2011:186).  Jag 
använde mig av adjektiv som exempelvis stor och liten för att beskriva så noggrant som möjligt, i och 
med att  jag inspirerades  av en etnografisk metod.  Emilson (2008:65 ff)  skriver  att  en etnografisk 
metod kräver närvarande av forskaren och noggrannhet. Att välja ut sekvenser som sedan transkriberas 
är nödvändigt för tolkningsarbetet. Svårast är att tolka den icke-verbala kommunikationen, som kan 
vara svår att tolka och beskriva med text. Den icke-verbala kommunikationen är ändå viktig för att få  
en  förståelse  av  situationen  (Emilson  2008:65).  Då en  etnografisk  metod  krävde  närvarande  och 
noggrannhet valde jag att även beskriva den icke-verbala kommunikationen. 

Jag  kände  även  att  det  var  till  fördel  att  jag  själv  var  närvarande  vid  de  transkriberade 
tillfällena, det gjorde att det blev enklare att även tolka den icke-verbala kommunikationen. Men jag  
kunde givetvis inte till fullo förstå allt som kommunicerades, då jag inte kunde bli ett av barnen. Jag 
tänkte att allt inte enbart skedde inuti barnens huvuden, utan även att allt omkring barnen påverkade 
situationen. Hade jag besökt förskolan en annan dag hade det skett andra reflektioner. Därefter gjorde 
jag min analys, det vill  säga de teritära tolkningarna. Teritära tolkningar är mer explicita och mer 
uttalade, då syftet är att besvara forskarens frågor utifrån ett visst perspektiv (Svensson 2011:187). 

Som analysmetod använde jag bricolage, vilket handlar om att forskaren försöker skaffa sig en 
allmän uppfattning av materialet, och väljer därefter ut intressanta upptäckter. Det kan till exempel 
handla om attityder och ställningstaganden. Till en början kan materialet upplevas som ostrukturerat,  
men med hjälp av bricolage blir det lättare att få en överblick av materialet och det blir därmed lättare  
att finna mönster i insamlad data (Kvale & Brinkmann 2009:251). När jag strukturerade mitt material 
analytiskt fann jag i den skapande aktiviteten tre olika typer av situationer som skilde sig genom att de 
erbjöd olika möjligheter till intra-aktivitet; uppgiftsstyrda situationer, fritt skapande och situationer där 
barnen utmanade .

5.5 Tillförlitlighet och giltighet
Jag  var  delaktig  i  den  data  som jag  samlade  in,  och  deltog  själv,  vilket  berodde  på  att  det  var 
etnografiskt  inspirerat  och därmed giltigt  för  arbetet.  En etnografiskt  ansats gjorde det  möjligt  att 
samla ett rikt material och fånga en helhet, och genom det få syn på hur mening skapades . Jag försökte 
påverka barnen och de vuxna så lite som möjligt, genom att jag inte förväntade mig ett visst resultat. 

Eftersom att jag valde att fokusera på reflektionerna i mitt arbete samtalade jag tillsammans 
med undersökningspersonerna.  Jag  tänkte  att  ingen visste  bättre  vad som skett  än  barnen och  de 
vuxna, som var de som utförde det som dokumenterades. Jag var ute efter  att  finna vad som var  
meningsfullt  för barnen, vilket gjorde att  det kändes mest naturligt att  samtala med barnen för att  
säkerställa att min tolkning av materialet överensstämde med barnens. Emilson (2008:71-72) skriver 
att kommunikativ validitet är den trovärdighet materialet tillskrivs genom att samtala med andra för att 
finna en enighet om materialet. Det är även viktigt vem eller vilka forskaren väljer att samtala med om 
materialets giltighet. En möjlig dialogpartner som tas upp är undersökningspersonerna. 

Jag var så objektiv jag bara kunde, och reflekterade därför kring dokumentationen tillsammans  
med undersökningspersonerna;  för  att  få  flera  läsningar  av dokumentationen än  enbart  min  egen.  
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Emilson  (2008:72)  skriver  att  det  är  ett  nytt  fenomen  att  samtala  tillsammans  med 
undersökningspersonerna och att det ofta verkar finnas en bildningssträvan. Jag valde att samtala med  
undersökningspersonerna i och med att jag fokuserade på reflektionerna och det som verkade vara  
meningsfullt för barnen, inte vad som verkade vara meningsfullt för mig.

Vid den skapande situationen valde jag att använda mig av en mobil kamera. Fördelen med det 
var att jag kunde rikta kameran mot det jag ville filma. Jag blev heller inte lika rumsligt bunden. Men 
det var svårt att få med alla barnen samtidigt och jag valde därför vid reflektionstillfällena att använda  
mig av ett stativ. Detta blev extra viktigt då jag själv deltog under reflektionerna. 

Emilson  (2008:70-71)  beskriver  hantverksskicklighet  i  termer  om  att  granska  sitt  eget 
innehålls tolkningar och försöka att förhålla sig objektiv i dess framställning. Det har även en grund i  
hur videokameran användes med avseende på placering och vinkel. Information kan omedvetet eller 
medvetet väljas bort och därmed göra inspelningen mer subjektiv än vad som kan önskas med avsikten 
att beskriva situationen objektivt. Detta kan resultera i en tolkning av en situation som skiljer sig från  
hur den hade kunnat vara om exempelvis ett barns mimik, tal eller kroppsspråk faller bort.

I en artikel av Heikkilä och Sahlström (2003:38-39) anges att många faktorer avgör kvaliteten, 
och där med tillförlitligheten, av etnografisk forskning med video. Explicit anges sättet att hantera  
rollen som observatör av barn och vuxna som ett  exempel på något som påverkar.  Implicit  anges  
kvalitet hos insamlat material, och där med tillförlitligheten, vara påverkat av det sättet man väljer att  
spela in på och hur väl det fungerar tillsammans med det valda perspektivet, och huruvida det sker  
informationsbortfall som en konsekvens utifrån detta val. 

Jag  använde  mig  av  ett  posthumanistiskt  perspektiv  när  jag  analyserade  data.  Inom  det 
posthumanistiska perspektivet ses även icke-levande ting som aktörer. Jag har därför försökt fånga 
helheten av situationerna när jag transkriberat dessa. Jag har inte enbart fokuserat på vad barnen gör 
och säger, utan även på hur allt runt omkring barnen påverkade situationen. 

5.6 Etik
Det kan vara en fördel med en gatekeeper, det vill säga någon som barnen känner och litar på (Emilson 
2008:57-58). Detta var något jag kände av väldigt väl under arbetets gång, då jag aldrig tidigare hade 
träffat denna barngrupp. Det blev då otroligt viktigt att de vuxna barnen kände och litade på var med. 
Utan dem hade mitt arbete troligen inte fått samma utgång. Gatekeepers blev ett etiskt hänsynstagande 
till barnen.

Jag  följde  Vetenskapsrådets  etiska  principer  för  god  forskningssed  (Hermerén  2011). 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 
innebar  att  de  som deltar  får  information  om arbetets  syfte.  Jag  respekterade  informationskravet  
genom att jag delgav barnen och föräldrarna information om arbetet genom ett brev (se Bilaga 1). 
Samtyckeskravet innebar att barnen själva hade rätt att bestämma om de ville delta. Då dessa barn var  
under  18 år  var  även deras  vårdnadshavare  tvungna  att  samtycka.  Samtyckeskravet  respekterades 
genom att föräldrarna fick samtycka till huruvida deras barn fick delta genom att föräldrarna svarade 
och  skrev  under  brevet,  och  därmed  delgav  sitt  samtycke.  Konfidentialitetskravet  uppfylldes  och 
respekterades då alla som filmades förblev anonyma genom att jag transkriberade det som gjordes och 
sas.  Nyttjandekravet  innebar att  uppgifterna som samlats in endast  fick användas till  detta arbete.  
Filmerna tillhörde förskolan och kunde förstöras efter att examensarbetet var färdigt, alternativt nyttjas 
av förskolan då den ägde materialet.
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5.7 Informationssökning
För  att  hitta  relevant  litteratur  använde  jag  mig  av  gamla  referenslistor som  främst  behandlat 
pedagogisk dokumentation, och sedan sökte jag vidare på bland annat skolporten som är en databas för 
avhandlingar. Sökord som jag använde mig av på skolporten var etnografisk och förskola. Jag använde 
även tillgängliga databaser vid Stockholms universitetsbibliotek. Sökord som jag använde mig av där 
var posthumanistiska perspektiv. Jag har även använt mig av google, sökord som jag använde mig av 
var videoinspelning i fältarbete. Jag har även blivit rekommenderad litteratur av personliga kontakter, 
som jag sedan sökt fram via google. Sökord jag använde mig av var då Det önskvärda barnet.

6 Resultat

Jag besökte  en förskoleavdelning för  treåringar  för  att  studera  frågorna:  Hur  används pedagogisk 
dokumentation som verktyg i förskoleverksamheten? Hur kan reflektioner bli meningsskapande för 
barnen? Vilka intra-aktioner uppmärksammas vid reflektion kring pedagogisk dokumentation? Vilken 
betydelse kan dessa intra-aktioner få för barnens fortsätta utforskande och lärande?  Detta med en 
etnografiskt inspirerad ingång. 

I detta arbete deltog fem barn, en pedagog och en student. På avdelningen som jag besökte 
pågick det  ett  projektarbete om ekorrar  medan jag var där.  Detta för att  barnen uppgavs ha visat 
intresse  för  ekorrar.  På  förskolan  fanns  en  stor  ateljé.  I  ateljén  skedde  det  mesta  skapandet  på 
förskolan. På väggarna satt det teckningar, foton och andra verk som barnen hade skapat. Rummet var  
stort och öppet. Framför en av väggarna stod det tre stafflier. På hyllorna stod det skapande material;  
penslar, målarfärg, glitter och papper. En del material stod i sådan höjd att barnen kunde ta materialet  
själva, medan annat material var placerat högre upp. På golvet låg flera kartonger med lera. Många av  
verken handlar om arbetet kring ekorren. På ett av borden hade barnen skapat ett ekorrbo. På ett annat  
bord hade barnen skapat en julgran. Det fanns flera bord i rummet, några lite större och några lite 
mindre. Det var i ateljén, skapelserummet, barnen befann sig när jag filmade.

Vid det första av de fem videodokumenterade tillfällena filmade jag en skapande situation 
(film ett), där barnen hade fått i uppgift att forma ekorrar med hjälp av lera. Inför denna situation var 
leran som barnen skulle arbeta med formad i olika geometriska grundformer. Detta var en aktivitet  
som  pedagogen  och  studenten  själva  hade  valt  ut.  Studenten  läste  en  matematikkurs  och  hade 
tillsammans  med  pedagogen  kommit  fram  till  att  hon  skulle  arbeta  med  de  geometriska 
grundformernas  benämningar.  Pedagogen ville även få in barnens projektarbete  i  det  matematiska 
arbetet, och ville att barnen skulle bygga ekorrar av formerna. Vid de fyra senare tillfällena (film två, 
film tre, film fyra och film fem) reflekterade vi kring filmen där barnen skapade ekorrarna. Jag valde 
att  ha  fyra  reflektioner  tillsammans  med  barnen och  de  vuxna  (pedagogen och  studenten);  några 
pratade under dessa och några valde att tiga. Pedagogen sa innan det första reflektionstillfället att hon 
tänkte hålla sig i bakgrunden. Detta var något som pedagogen själv valde. Det var jag som anordnade 
dessa fyra reflektionstillfällen. Noteringar av reflektioner gjordes löpande och digitalt.
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6.1 Uppgiftsstyrda situationer
Uppgiftsstyrda situationer är situationer där barnen fick specifika uppgifter av de vuxna. Här nedan 
presenteras två sådana exempel från film ett.

6.1.1 Situation ett, presentation av materialet lera

Fem barn, en pedagog och en lärarstudent satt  runt ett  rektangelformat bord. Det satt  två barn på  
bordets respektive långsida, och ett barn satt på dess kortsida. Pedagogen och studenten satt på varsin  
långsida av bordet, bakom barnen. I mitten på bordet var ett rektangelformat fat placerat, med lera  
formad i olika geometriska grundformer; kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Leran var kavlad och 
formerna var platta. Barnen beskrev i denna situation hur de tyckte att de olika formerna såg ut efter  
att pedagogen frågat barnen vad det var för speciellt med leran. 

Oskar och Moa lutade sig över fatet på bordet och pekade på varsin bit. Moa sa: ”Den” och fortsatte att peka. 

Pedagogen frågade: ”Vad är det?”.
Moa tog bort sitt finger från fatet och utbrast: ”Leeeera”.

Oskar sa också: ”Leeeera”.
Pedagogen: ”Vad är det för speciellt med leran?”.

Stina lutade sig över bordet och plockade upp en rund bit och sa: ”Den här tycker jag ser ut som en hamburgare”. 
Hon kastade sedan tillbaka biten på bordet. 
Stina plockade sedan upp en rektangelformad bit, som fastnade i en rund bit, varpå Stina sa: ”Den här ser ut som en 
regnbåge, som har fastnat i en hamburgare”.

Studenten frågade: ”Vad har den för form Stina?”.
Stina svarade: ”Den har en form” och lade sedan ner biten på fatet igen. 

Pedagogen plockade upp en rektangelformad bit och sa: ”Vad har den här för form?”.
Stina tog biten från pedagogens hand och tittade på biten en stund och sa sedan: ”Eee en planka som man kan..”. 
Hon placerade sedan plankans ena ände på fatet och den andra änden på bordet och sa: ”Som man kan gå på”. Hon 
visade sedan med pekfingret och långfingret hur man kunde gå. 

Stina tog sedan bort  biten från fatet  men lade sedan tillbaka  den och sa:  ”Och åka på plankan,  wieee”. Hon 
placerade samtidigt pekfingret högst upp på plankan och lät pekfingret åka ner mot bordet. 
Pedagogen plockade upp en rund bit och frågade: ”Vad har den här för form?”.

Stina tog biten från pedagogens hand och sa: ”Eee ett godis”. Hon rullade biten i händerna och sa: ”som är runt”.
Pedagogen var tyst ett tag och sa sedan: ”Rund, mmm..” och vände sig mot Stina. 

Barnen använde sig inte av de geometriska grundformernas namn, utan refererade till föremål som de 
kände till  från sin vardag.  Pedagogen och studenten kommenterade inte  barnens beskrivningar  av 
föremålen förutom när ett föremål beskrevs som rund.

6.1.1.1 Reflektion 

Under detta reflektionstillfälle befann vi oss inne i ateljén. Barnen satt bredvid varandra på stolar och  
någon meter framför barnen stod ett  bord där en dator var placerad. På datorn visades filmen där  
barnen beskrev de olika geometriska formerna. Reflektionen fångades i film tre.

Stina tittade mot mig och sa: ”Hamburgare”.
Jag sa: ”Hamburgare?”.

Stina: ”Jag har ätit hamburgare en gång”.
Jag: ”Varför tycker du att den ser ut som en hamburgare?”.

14



Stina: ”Eee för jag tycker att den ser ut som en boll”.
Jag: ”Jaha, ser hamburgare ut som en boll?”.

Stina: ”För att jag tycker att den sen ut som en huvud”.

En ny sekvens påbörjas efter denna rad. Där beskriver Stina varför hon tyckte att en av de geometriska 
grundformerna såg ut som en planka. Reflektionen fångades i film tre.

Jag: ”Varför tycker du att den ser ut som en planka?”.
Moa: ”Jag tycker också att den ser ut som en planka”.

Stina: “Och åka på plankan som en rutschkanna. Hon tog upp båda händerna i luften och åka ner från stolen  
och sa ”Wiee”.
Moa tog också upp sina händer i luften och åkte ner för stolen.

Studenten: ”Kom och sätt er”.
Jag: ”Det gör inget, det är helt okej. Åker ni rutschkana?”.

Stina sa “Ja” och tog upp händerna i luften och åkte ner för stolen och sa: ”wiee”.

6.1.1.2 Mina tankar innan och efter reflektionen

Efter  att  jag  hade  samtalat  med  barnen  om  situationen  där  de  beskrev  formerna,  talade  barnen 
fortfarande  om olika  föremål  från  deras  vardag.  Jag  tänkte  därför  att  det  var  det  som blev  det 
meningsfulla i situationen för barnen. Barnen förstärkte även beskrivningarna av föremålen med hjälp 
av kroppen. Utformningen av reflektionen gjorde det möjligt att förvandla stolarna till rutschkanor.  
Detta  var  inte  något  jag  hade  tänkt  på  innan.  Detta  var  något  jag  och  studenten  tillsammans 
reflekterade kring. Reflektion från film fem presenteras nedan.

Jag sa: ”Vid det förra reflektionstillfället satt vi på golvet, och jag upplevde då att rummet blev väldigt inbjudande  
att röra sig i. Det var därför jag använder mig av stolar den här gången”.

Studenten: ”Ja, men nu rörde de sig också. Jag tänker att avståndet mellan stolarna och bordet gjorde att barnen  
rörde sig ändå. Vi hade ju kunnat flytta bordet. Men det tänkte vi inte på”.
Jag: ”Nej, det gjorde vi inte. Men i detta fall  tycker jag att avståndet blev till fördel för barnen då de fick en 
möjlighet att visa hur de åkte rutschkana. Fast det var inget jag hade tänkt ut innan”.

Anledningen  till  att  barnen  satt  på  stolar  under  detta  reflektionstillfälle  var  att  vid  ett  tidigare  
reflektionstillfälle hade vi suttit på golvet, vilket då medförde att flera av barnen började röra sig. Jag 
tänkte att stolarna skulle göra barnen mindre rörliga. Inte i den bemärkelsen att barnen inte fick röra 
sig alls, utan  att fokus mer skulle hamna på filmen än på rummet. Jag tänkte inte på att avståndet  
mellan bordet och stolarna skulle medföra att barnen skulle röra sig. Men i detta fall tyckte jag att  
stolarna blev en positiv möjlighet för barnen att visa de föremål som de beskrev. Även studenten som 
jag samtalade med ansåg att barnen beskrev formerna genom föremål de kände till från sin vardag. 

6.1.2 Situation två, presentation av dagens uppgift 

Pedagogen  presenterade  dagens  uppgift  för  barnen.  Den  var  att,  med  hjälp  av  de  geometriska 
grundformade lerbitarna, skapa en ekorre. Pedagogen hade en bild med sig på en ekorre, för att barnen 
skulle veta hur en ekorre såg ut.

Pedagogen plockade fram en bild på en ekorre som tidigare stått intill bordet där barnen satt. Pedagogen höll i  
bilden och sa: ”Har ni sett den här ekorren, har den några former?”.

Oskar  och Stina lutade sig nära  bilden som föreställde en ekorre  och tittade,  de skakade  på huvudet  och sa:  
”Neeeej!”.
Oskar pekade på ekorrens öga på bilden och sa: ”Den har sån här ögon”.
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Stina pekade på ekorrens svans och sa: ”Den har en sån här platt formsvans, som är mjuk och den älskar jag”.
Oskar, tittade på bilden och frågade: ”Men var är kritorna?”.

Pedagogen tittade på Stina och log: ”Älskar du formsvansen?”.
Stina svarade: ”Ja”.

Pedagogen tittade mot studenten, hon log och sa: ”Dagens uppgift är att försöka forma en sån här ekorre”. 
Pedagogen pekade på bilden och sa: ”Av de här formerna”. 
Pedagogen sa: ”Kolla vad det finns för former på den här ekorren” och pekade på bilden. 
Pedagogen ställde sedan fotot på ekorren på en hylla bredvid bordet.

Pedagogen pekade på leran och ekorren och sa: ”Finns det några former här som man kan bygga?”
Oskar tittade på leran och sa: ”Neeeeej” och skakade på huvudet., han sa sedan: ”Bara såna här lite platta”. Han  
plockade upp en lerbit som är formad som en kvadrat.

Moa tog en lerbit och bankade på den och sa: ”Jag gör en platt ekorre”.
Stina tog en massa lerformer och knådade samman dem till en stor klump och sa: ”Nu degar jag”.

Pedagogen frågade: ”Stina hur kan man göra så att den här leran”. Pedagogen pekade på Stinas lera och sa: ”Ser ut 
som den här ekorren?”, hon pekade på bilden av ekorren.

Innan jag hade samtalat med någon annan kring dokumentationen tyckte jag att både Stina och Oskar 
visade  och  sa  att  de  inte  tyckte  att  formerna  överensstämde  med  ekorrens.  Jag  tänkte  att  dessa  
reflektioner under arbetets gång var minst lika viktiga som de reflektioner som skedde efter uppgiften. 

6.1.2.1 Reflektion

Vid detta reflektionstillfället var jag, Lisa, Stina, Moa, Oskar och pedagogen närvarande. Vi satt på 
golvet i ateljén och tittade på filmen då barnen skapade ekorrar. Reflektionen fångades i film två.

Oskar tryckte sig bakåt på golvet med hjälp av armarna, för att sedan hoppa fram igen.

Jag: ”Vad tycker ni att man behöver för att göra en ekorre?”.

Carl kröp sedan också i väg till andra sidan av rummet och hoppade sedan tillbaka igen. 
Stina: ”Först svans, sen ögon, sen mage, sen ögon, sen näsan, sen svansen.”

6.1.2.2 Mina tankar innan och efter reflektionen 

Både Oskar och Stina sa, efter att de hade tittat på bilden av ekorren, att de inte tyckte att bitarna 
överensstämde med ekorren. De beskrev ekorrens delar som de såg på fotot, men refererade inte till de  
geometriska grundformerna. Det var väldigt intressant att de vuxna använde sig av ett tredimensionellt 
material  (lera)  på ett  tvådimensionellt  sätt  genom att  kavla  ut  leran.  Även bilden  på  ekorren var 
tvådimensionell,  fast  en  riktig  ekorre  inte  är  tvådimensionell.  Jag  tänkte  därför  att  det  kunde  bli 
konstigt  för barnen.  Jag trodde även att  detta kunde vara anledningen till  att  barnen gjorde platta 
ekorrar och pannkakor. Barnen försökte att göra de vuxna nöjda. Ett annat tecken på att barnen inte  
tyckte att lerans former överensstämde med ekorrens var att de formade om leran, för att sedan börja  
att skapa en ekorre. Pedagogen upprepade då uppgiften och pekade på bilden av ekorren. 

Efter att ha samtalat med barnen om vad de tyckte att man behövde för att skapa en ekorre  
svarade Stina; svans, ögon, mage, näsa och svans. Svansen verkade vara extra viktig för Stina då hon 
nämnde den två gånger, och att det var den som nämndes först.

Jag tänkte även att det gick att reflektera kring själva reflektionen och dess utformning. Då vi 
satt på golvet i ateljén, som är ett stort rum med många öppna ytor, började Oskar och Carl att röra på  
sig. Barnen blev mer intresserade av rummet än av filmen. Jag tänkte att rummets storlek och öppna 
ytor inbjöd barnen till att röra sig. När barnen satt på golvet blev barnen väldigt fria att röra sig. 
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6.1.3 Reflektion som nästan missades

Under det första reflektionstillfället valde pedagogen att vara tyst för det mesta. Jag hade inte sagt åt 
henne att vara tyst, utan det var något hon själv valde. 

Efter  första  reflektionstillfället,  precis när jag skulle gå hem, kom pedagogen fram till  mig och sa:  ”Jag och  
studenten pratade lite med varandra efter att barnen fått skapa ekorrar, och vi kom fram till att vi skulle ha avbrutit 
aktiviteten  när  den  spårade  ur.  Efter  ett  tag  tröttnade  barnen  på  att  göra  ekorrar  och  där  skulle  vi  ha  
avbrutit, för sedan började barnen skapa andra saker än ekorrar”. 

När jag var tillbaka den tredje gången på förskolan berättade studenten för mig att hon och pedagogen  
hade gjort  om samma aktivitet  som  tidigare  med  leran  med  barnen,  men  de  hade  använt  sig  av 
pappersfigurer den senaste gången. Detta motiverades med att de båda kände att leran var för lätt att 
forma om.

6.1.3.1 Mina tankar

Pedagogen hade ett väldigt precist syfte med uppgiften, och det var att barnen skulle forma ekorrar  
med hjälp av geometriska grundformer. Inga av barnen använde sig av de ursprungliga geometriska  
grundformerna, och alla valde inte ens att  göra ekorrar. Enligt pedagogen  spårade det hela ur när 
barnen gjorde andra skapelser än ekorrar. Jag tänkte att det just var de andra skapelserna som var det 
som blev mest meningsfullt för barnen. 

Efter samtalet med studenten, där det framgick att de gjort om aktiviteten, sattes många tankar  
i gång i mitt huvud. Efter att ha tittat på filmen vid det första reflektionstillfället uppfattade jag det  
som att barnen inte tyckte att de geometriska grundformerna stämde överens med hur de tyckte att  
ekorren såg ut. Vid detta första reflektionstillfället var inte studenten med. Men pedagogen hade varit 
med och sett  filmen,  och hört  vad barnen sagt  om det  hela.  Ändå  valde pedagogen att  skapa en 
aktivitet som på ett sätt blev än mera styrande än den första, så att det inte skulle bli möjligt för barnen 
att omforma pappersfigurerna lika lätt som leran.

Jag  var  dessvärre  inte  med  vid  detta tillfälle  då  materialet  lera  byttes  ut  mot  det  mindre 
lättformade papperet,  vilket  gjorde att  jag inte visste  vad som hände då.  Uppgiften och resultatet 
kändes  här  viktigare,  än  vad  som faktiskt  verkade  vara  mest  meningsfullt  för  barnen.  Uppgiften 
omformades så att pedagogen och studenten skulle få det resultat de ville ha, i stället för att de såg till  
föregående  aktivitet  och  genom  reflektion  över  det  tillfället kunde  se  vad  barnen  faktiskt  var 
intresserade av. Jag upplevde också att de vuxna hade reflekterat själva, utan barnen. Barnen hade 
glömts bort.

6.2 Fritt skapande situationer
Fritt skapande situationer är situationer där barnen helt på egen hand bestämmer vad de skall göra med 
det material som finns tillgängligt. Nedan presenteras ett exempel som fångades i film ett.

6.2.1 Situation tre, eget skapande

Efter uppgiften att skapa en ekorre gick tre av barnen och tvättade händerna, medan två valde att  
stanna kvar och fortsätta arbeta med leran. Pedagogen var inte med vid detta tillfälle. Jag var själv med  
barnen.  Lisa  och Carl  satt  bredvid varandra på samma sida av bordet.  De arbetade på ett  varsitt  
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underlägg. Lisa hade två degbitar på sitt underlägg; en platt och en lerhög. Carl hade en lerbit på sitt  
underlägg. 

Lisa: ”Ska jag hjälpa dig med den här?”. Hon pekade samtidigt på lerhögen som låg på hennes underlägg.
Carl tittade på Lisa och sa: ”Ja”. 

Lisa: ”Okej” och började att banka på lerhögen. 

Carl tittade på.
Lisa tittade upp mot mig och sa: ”Jag hjälper Carl”.
Jag: ”Vad hjälper du med?”.
Lisa pekade på sin andra platta bit och sa: ”Han ska bli lika platt som jag”.

Jag: ”Jaha, så platt”.
Lisa fortsatte att banka på sin lera. Sedan lyfte hon upp biten och tittade på Carl och sa: ”Så, nu har den blivit lika 
stor”. Hon gav sedan biten till Carl.

Lisa lyfte upp sin egen bit och sa: ”Ska vi mäta?”.
Carl: ”Ja”. Carl lade sedan sin lerbit på Lisas lerbit.

Lisa pekade på ett område av leran som inte hade täcks av den andra lerbiten och sa:  ”Nej, där måste det också 
vara” och pekade på den delen av lerbiten som satt i underkant.
Carl pekade upptill på lerbiten och sa: ”Och där”.

Carl tog sedan lera från sitt underlägg och satte lera upptill på det ställe där det saknades lera. 
Lisa tog också mer lera och satte nedtill på lerbiten. 

Carl tog sedan bort sin lerbit från Lisas och sa: ”Nej, nu ska jag göra ännu större”.
Lisa började banka på sin bit och sa: ”Jag ska också göra ännu större”.

Carl började att banka på sin bit och sa: ”Jag ska göra ännu större”.
Lisa sa: ”Jag med”.

Carl sa då: ”Då blir vi kompisar”.
Lisa sa: ”Man blir kompisar när de är lika stora”.

Barnen fortsatte sedan att skapa till att Carl sa: ”Nu är vi färdiga”.
Carl och Lisa reste sig upp och tog med sig sina lerskulpturer.

Jag frågade: ”Vill ni spara?”.
Carl och Lisa svarade båda: ”Ja”.

Jag frågade: ”Var brukar ni ställa era saker?”.
Pedagogen kom in i skapanderummet och sa: ”Vi sparar inte våra saker. Ni får lägga tillbaka leran”. 

Lisa och Carl lade från sig sina tårtor och sprang i väg och tvättade händerna.

När barnen ansåg att de var klara frågade jag av vana om de ville spara sina lerskulpturer. Barnen  
svarade att det ville de. Men pedagogen kom då in och sa att de inte sparade leran. Jag tänkte att  
pedagogen förminskade värdet av barnens fria skapande. 

6.2.1.1 Reflektion

Vid detta reflektionstillfälle deltog jag, Carl, Lisa och studenten. Carl och Lisa hade som avsikt att 
mäta om deras lerbitar var lika tjocka, men de upptäckte att bitarna även var olika stora. Här nedan, i  
dialogen med barnen, försökte jag få barnen att berätta vad de upptäckt. Reflektionen fångades i film 
fyra.

Jag: ”Vad måste det vara där för någonting?”.

Lisa och Carl tittade ner mot mig och log.
Lisa: ”Lera”.
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Jag: ”Varför måste det vara lera där?”.
Lisa: ”Carls är inte samma”.

Jag: ”Är det inte samma?”.
Lisa: ”Min är lite större och Carls är lite mindre”.

Jag: ”Jaha, och de ska vara samma?”.
Lisa: ”Ja”.

En ny sekvens,  från film två,  påbörjas efter  denna rad.  Vid detta tillfälle deltog alla fem barnen,  
pedagogen och jag. Pedagogen frågade här barnen om att det är så att man blir kompisar när deras 
lerbitar är lika stora.

Pedagogen sa: ”Är det så Lisa; att man blir kompisar när de är lika stora?”.

Lisa nickade och sa: ”Ja det är vi”.
Pedagogen sa: ”Hur vet ni att de är lika stora?”.

Lisa sa: ”För att jag har vuxit så bra”.
Pedagogen sa: ”Jaha, det är för att du har vuxit så bra som du vet att de är lika stora?”.

Lisa sa: ”Ja”.

6.2.1.2 Mina tankar innan och efter reflektionen

Efter att ha tittat ett flertal gånger på videoobservationen där Lisa och Carl skapade tillsammans med  
materialet lera, förstod jag situationen som så att barnen inte hade som avsikt att mäta lerans area. Jag 
förstod det som att syftet med att mäta var att mäta bitarnas olika tjocklekar. Jag trodde inte heller att  
barnen hade några begrepp för det de just upptäckt (area), då de inte använde några begrepp. Efter att  
jag hade samtalat med barnen fick jag syn på att barnen visst hade begrepp för sin upptäckt. Ord som 
användes av barnen för att beskriva för mig vad de upptäckt var; större, mindre, inte samma och lika  
stor. När lerbitarna var lika stora, blev barnen kompisar enligt dem själva. 

Jag tänkte även att pedagogen förminskade barnens egna skapande när barnen inte fick spara 
sina lerfigurer. Jag undrade om pedagogen hade tänkt annorlunda om det var ekorrar barnen hade velat 
spara, hade de fått spara dem då? Processen är viktigare än resultatet, men om barnen ville spara;  
varför fick de då inte spara? Vad sände pedagogen ut för budskap om barnens skapande när hon sa att 
de inte fick spara? Barnens skapande fick i detta avseende inget värde.

6.3 Utmanande situationer
Utmanande situationer är situationer där barnen utmanar de vuxna genom att inte göra som de vuxna 
har tänkt sig. Det är även situationer där de vuxna har möjlighet att lära utav barnen. Här nedan följer  
två sådana exempel från film ett. 

6.3.1 Situation fyra, barnen skapar med hjälp av leran 

Barnen fick i uppgift att skapa ekorrar med hjälp av leran som var formad i geometriska grundformer.  
Under  skapandet  valde  ett  av  barnen  att  sätta  glasögon  på  sin  ekorre.  Pedagogen frågade  varför 
ekorren hade glasögon. Ett annat barn valde att skapa pannkakor till ekorren. Pedagogen frågade då 
vad ekorren åt. Ett annat barn valde att skapa ett föremål som inte var en ekorre. 

Pedagogen pekade på Oskars lerbit och frågade: ”Vad har du börjat med?”.
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Stina svarade: ”Jag börjar med huvudet”. Hon placerade sedan en degbit på bordet och bankade den platt med hjälp 
av sin knytnäve.
När hon bankat färdigt sa hon ”så” och tog litet mer lera från en lerhög på bordet. Hon sa: ”Sen börjar jag med 
ögonen”.

Stina rullade en liten degbit mellan fingrarna, till en rund boll, och tryckte sedan fast ögat på huvudet. Hon sa: ” Så 
nu är ögat på”. Hon tog sedan mer lera från lerhögen och sa: ”Nu tar jag ett till öga” och tryckte fast det bredvid det 
andra ögat. 
Stina tog sedan mer lera, log och sa: ”Nu ska jag sätta på glasögonen på ekorren”. Hon började att banka till en 
lerbit med hjälp av sina knytnävar.

Pedagogen frågade: ”Var ser du glasögon på ekorren?”.
Stina svarade: ”Ja”.

Oskar hade två platta lerbitar framför sig på bordet och sa: ”Pannkaka till ekorren”.
Pedagogen frågade: ”Vad äter ekorren?” och tittade mot Oskar.

Stina svarade: ”Kottar, nötter”.
Pedagogen tittade mot Stina och frågade: ”Något mer?”.

Stina fortsatte att arbeta med sina glasögon och sa: ”Flånbär, eee vet inte”. 

Under  denna  sekvens  gjorde  Stina  glasögon  till  ekorren.  Pedagogen  frågade  Stina  var  hon  såg 
glasögon på ekorren, och fick bara till svar ett ”ja”. Oskar gjorde pannkakor till ekorren, något som 
pedagogen ifrågasatte genom att fråga vad ekorren äter.

6.3.1.1 Reflektion

Vid detta reflektionstillfälle var alla fem barnen närvarande, pedagogen och jag. Vi satt på golvet och  
tittade på datorn som var placerad på en stol.  Vid detta reflektionstillfälle berättade Stina mer om 
ekorren hon skapade och dess glasögon. Reflektionen fångades i film två.

Efter att vi har tittat färdigt på en sekvens där Stina gjorde glasögon till sin ekorre frågade jag barnen vad de gjorde 
där?
Stina sa: ”Eee, jag sa att ekorrarna också har glasögon, så satte jag på det. Glasögonen.”.

Jag sa: ”Jaha, vad var det för glasögon?”
Stina sa: ”Röda”.

Jag sa: ”Röda glasögon”.
Stina sa: ”För hon var en flicka”.

Jag sa: ”Jaha, det var en flicka och då har den röda glasögon?”.
Stina nickade.

Jag sa: ”Mmmhm, har du sett några ekorrar med glasögon?”.
Oskar sa: ”Jag har sett”.

Stina sa: ”Jag har också sett i skogen en gång”.
Jag sa: ”Hur såg den ut?”.

Stina sa: ”Den var brun med en vit mage, men inte glasögon. Det har jag sett på promenaden en gång när vi skulle 
gå”.
Jag sa: ”Mhm.”

Oskar sa: ”Jag gjorde pannkaka till ekorren!”.
Jag sa: ”Ja, det gjorde du. Vad var det för pannkaka?”.

Oskar sa: ”Jordgubbspannkaka”.
Jag svarade: ”Mhm..”.
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6.3.1.2 Mina tankar innan och efter reflektionen

Efter att ha samtalat med barnen, kom det fram att Stina inte sett någon ekorre med glasögon, och att 
hennes ekorre var en tjej för den har röda glasögon. Detta visar hur annorlunda vuxna och barn kan 
tänka. Stina visste att  ekorren inte har glasögon, men valde att  ändå göra ett  par glasögon till  sin  
ekorre. Det som verkade vara mest meningsfullt för Stina med att skapa en ekorre var att hon fick 
använda sin fantasi och ge ekorren glasögon, fast hon visste att ekorrar egentligen inte har glasögon. 
Vetskapen om att  ekorrar inte har glasögon verkade vara det  som gjorde det  roligt att  ge ekorren 
glasögon. 

Oskar hade bakat  pannkaka till  ekorren och pedagogen frågade då vad ekorren äter.  Stina  
svarade då ”nötter, kottar och andra saker”. Jag tänkte att detta nästan blir som en markering till Oskar 
att ekorren inte äter pannkakor, även om pedagogen inte sa det rakt ut. När jag sedan pratade med  
Oskar ville han ändå prata om sina pannkakor och sa att det var jordgubbspannkakor.

6.3.2 Situation fem, ekorrens formsvans

Vid detta tillfälle frågade pedagogen barnen om de såg några former på en bild som föreställde en 
ekorre.

Pedagogen plockade fram en bild på en ekorre som tidigare stått intill bordet där barnen satt. Pedagogen höll i  
bilden och sa: ”Har ni sett den här ekorren, har den några former?”.

Oskar  och Stina lutade sig nära  bilden som föreställde en ekorre  och tittade,  de skakade  på huvudet  och sa:  
”Neeeej!”.
Oskar pekade på ekorrens öga på bilden och sa: ”Den har sån här ögon”.

Stina pekade på ekorrens svans och sa: ”Den har en sån här platt formsvans, som är mjuk och den älskar jag”.
Pedagogen tittade på Stina och log: ”Älskar du formsvansen?”.

Stina svarade: ”Ja”.
Pedagogen tittade mot studenten, hon log.

Pedagogen  diskuterade  inte  vidare  om formsvansen  med  Stina.  Ekorrens  svans  består  av  två  s-fomer,  som 
kombination av runda formelement,  och kan därför anses som en mer avancerad form  än de geometriska 
grundformerna. Stina var alltså inne på en högre nivå av matematik än vad de vuxna var vid detta tillfälle. Stina 
utmanade de vuxna och fick en reaktion från pedagogen genom att hon log och upprepade det som Stina sa men  
hon valde inte att diskutera vidare om form svansen. 

6.3.2.1 Reflektion

Vid detta reflektionstillfället var jag, Lisa, Stina, Moa, Oskar, Carl och pedagogen närvarande. Vi satt 
på golvet i ateljén och tittade på filmen då barnen skapade ekorrar. Reflektionen fångades i film två.

Jag: ”Vad tycker ni att man behöver för att göra en ekorre?”.

Stina: ”Först svans, sen ögon, sen mage, sen ögon, sen näsan, sen svansen”.

6.3.2.2 Mina tankar innan och efter reflektionen

Efter att ha samtalat med barnen om vad de tyckte att man behövde för att skapa en ekorre svarade 
Stina; svans, ögon, mage, näsa och svans. Svansen verkade vara extra viktig för Stina då hon nämnde 
den två gånger, och att det var den som nämndes först. De vuxna hade här haft en möjlighet att arbeta  
med formen formsvans, då det verkade vara det som intresserade Stina mest.
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7 Analys av resultat

7.1 Uppgiftsstyrda situationer
Lenz Taguchi (2012:15) skriver att intra-aktioner uppstår i mötet mellan ting och människor. Barnen 
verkade inte tycka att de platta geometriska grundformerna överensstämde med deras bild av hur en 
riktig ekorre såg ut. Uppgiften blev väldigt svår och den tillplattade leran blev nästintill ett hinder; en 
riktig ekorre är tredimensionell, inte platt. Det observerades få intra-aktioner som upplevdes visa att  
det var meningsfullt för barnen under de uppgiftsstyrda situationerna.

De vuxna hade i  stället  kunnat  ha haft  med sig en tredimensionell  ekorre,  exempelvis ett  
gosedjur. De hade även kunnat ha använt leran på ett tredimensionellt vis, i stället för att platta ut  
leran. Själva vitsen med materialet lera är att det är tredimensionellt, annars hade de lika väl ha använt 
sig  av kritor,  som ett  av barnen till  och med frågade efter.  De vuxna hade kunnat  forma leran i  
tredimensionella former, till exempel en kub i stället för en kvadrat. 

Pramling  (Emilson  &  Pramling  Samuelsson  2012:14)  skriver  om  att  barn  vet  vad  som 
förväntas av dem och försöker leva upp till det. Under en situation när ett barn använder begreppet 
form är det troligtvis just för att hon visste att det är det pedagogen och studenten ville höra. Därefter 
började även pedagogen att plocka upp de olika geometriska formerna och frågade vad de hade för 
form. Pramling (Emilson & Pramling Samuelsson 2012:14) skriver om begreppet lotsing, som främst 
förekommer i skolan, men som även förekommer i förskolan.

Vid  ett  tillfälle  när  ett  barn  säger  att  han  har  gjort  en  pannkaka  till  ekorren  ifrågasätter  
pedagogen barnet och undrar vad ekorrar egentligen äter. Pramling tar upp ett begrepp som hon kallar 
för en kommunikation av strategisk karaktär. Pedagogen ville att barnen skulle prestera något speciellt. 
Det  pedagogen  gjorde  och  sa  visar  på  just  detta.  Pedagogen  lotsar  barnen  mot  sina  egna 
föreställningar, som därför kan anses vara viktigare för pedagogen än barnens. Det fördes ingen dialog 
mellan  barnen  och  pedagogen  i  syfte  att  förstå  barnens  värld  (Emilson  & Pramling  Samuelsson 
2012:14). All kommunikation var, i stort sett, inriktad på att få barnen att använda de geometriska  
grundformeras namn och att forma ekorrar. Pedagogen verkade inte heller reflektera kring varför så  
många av barnen valde att göra platta föremål, och verkade därför inte förstå vad barnen gjorde eller  
varför. Pedagogen stoppade där pojkens tankegång. 

Pedagogisk dokumentation skall utgå från barnen. Jag upplevde det som att de vuxna utgick 
mer från ett modernistiskt perspektiv, än ett postmodernt, då jag upplevde det som att de vuxna hela 
tiden  ville  överföra  den  sanna  kunskapen till  barnen.  Enligt  Dahlberg  et  al.  (2002:218-219)  ses 
kunskap  inom  ett  modernistiskt  perspektiv  som något  förutbestämt,  medan  ett  postmodernistiskt  
perspektiv menar att att det inte finns några självklara sanningar.

I de uppgiftsstyrda situationerna upplevdes det ske det färre intra-aktioner mellan barnen och 
leran som visade att ett uppgiften framstod som meningsfull för barnen. Detta kan ha berott på att de 
vuxna i förväg hade bestämt vad som skulle göras och sägas, genom att de vuxna hade bestämt att 
leran skulle vara kavlad och formad som de geometriska grundformerna. De hade även bestämt att det 
var ekorrar som skulle skapas. Barnen fick då små möjligheter att att utforska leran själva, och det 
gjorde nog att det förekom färre intra-aktioner där uppgiften framstod som meningsfull för barnen.  
Barnen  var  mindre  benägna  att  tala  under  reflektionstillfällena  när  uppgiftsstyrda  situationer 
presenterades. Detta tyder på att de situationerna inte var särskilt meningsfulla eller meningsskapande 
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för barnen. Under ett reflektionstillfälle, film två, rörde sig två av barnen när de tittade på en sekvens 
med en uppgiftsstyrd situation. Även om dessa barn inte sa något under detta reflektionstillfälle, blev 
det en viktig reflektion kring själva reflektionen och dess utformning. 

Inom det posthumanistiska perspektivet är det inte bara människor som ses som aktörer. Utan 
även  tingen.  (Hultman  2011:9  ff).  Det  vill  säga  att  även  rummet  vi  befann  oss  i  under 
reflektionstillfället  kan ses som en aktör.  Aktörerna ses som performativa agenter som förändras i  
intra-aktioner. Intra-aktioner uppstår i mötet mellan människan och tingen och är föränderliga (Lenz 
Taguchi 2012:15 ff). Pojkarna och rummet kan enligt detta ses som performativa agenter som blev till 
i mötet med varandra, det vill säga intra-aktionerna. Ateljén var ett stort rum med öppna ytor. Vilket  
för pojkarna kan ha setts som ett utmärkt tillfälle att röra på sig. Om barnen hade befunnit sig i något  
annat sammanhang hade barnen kanske agerat annorlunda, beroende på vilka intra-aktioner som skulle 
kunna tänkas uppstå. 

7.2 Fritt skapande situationer
Fritt skapande situationer uppkom oftast från en uppgiftsstyrd situation, där barnen valde att inte göra 
det pedagogen ville att de skulle göra. Ett av barnen beskrev en av formerna som en planka, under  
reflektionen beskrev barnet samma planka som en degplanka. Plankan hade skapats av barnet genom 
intra-aktioner mellan formen och barnets tidigare erfarenheter av plankor. Leran stod lutad mot fatet 
på bordet och kunde inspirera henne till denna tankegång och kan ha varit en bidragande orsak i den 
intra-aktion som skedde,  för  barnet  hade inte bestämt  vad som skulle  ske innan,  utan det  skedde 
genom intra-aktioner mellan flickan och de olika föremålen. Under ett annat reflektionstillfälle, då vi 
samtalade om plankan, skedde det även intra-aktioner mellan flickan och stolen; som förvandlades till  
en rutschkana. Lerans form förvandlas till  en planka,  plankan förvandlas sedan till  en rutschkana.  
Stolen flickan satt på under reflektionen förvandlas sedan till rutschkana. Detta kunde ske då det var  
ett  mellanrum mellan stolarna och bordet  och flickans bild av vad plankan skulle föreställa.  Lenz 
Taguchi menar att det ofta är i mötet med det materiella vi börjar tänka. Det materiella har en lika stor  
inverkan på hur vi tänker som det teoretiska (Lenz Taguchi 2012:29). Dessa material och ting kan 
därför  kallas  för  performativa agenter,  som ges  kraft  och förändras  i  intra-aktioner.  Intra-aktioner  
uppstår i mötet mellan det materiella, ting och människor (Lenz Taguchi 2012:15).

När  barnen  skapade  fritt  och  utmanande  fick  de  en  chans  att  utforska  tillsammans  med 
materialet och då skedde det fler intra-aktioner som framstod som meningsfulla för barnen. Två av 
barnen upptäckte area som följd av att de undersökte tjocklek med lera. Barnens bitar hade olika area, 
vilket de upptäckte när de placerade bitarna på varandra, de lärde sig tillsammans när de utforskade 
det. Åberg och Lenz Taguchi (2005:95 ff)  skriver att ett kooperativt lärande innebär att barn lär sig 
genom att lyssna på varandra för att själva kunna förstå. Ur ett etiskt demokratiskt perspektiv upplever 
barn omvärlden på olika sätt.  Barn kan därför uppmärksamma olika saker kring samma fenomen. 
Genom att lyssna på varandra breddas barnens kunskapssyn (Åberg & Lenz Taguchi 2005:95). Ett 
barn uppmärksammade att  lerbitarna inte hade samma area, och genom det gjorde även det andra  
barnet det. Barnen plattade till leran så att den blev platt, och placerade sedan bitarna på varandra för  
att mäta om bitarna var lika tjocka. Enligt posthumanismen är det inte bara människor som ses som 
aktörer, utan även icke-människor. De olika aktörerna blir agentiska i intra-aktioner, det vill säga i  
mötet mellan människan och icke-människor (Hultman 2011:20). Leran fick, i denna sekvens, barnen 
att upptäcka nya fenomen, vilket upplevdes vara meningsfullt och meningsskapande för barnen. Syftet 
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var att undersöka tjockleken, men leran gjorde det möjligt att synliggöra area. Leran kunde i detta fall  
ses som en medkonstruktör av kunskap, som var med och tillsammans med barnen skapade kunskap.

Under både den skapande aktiviteten och under reflektionerna uttryckte barnen, flera gånger, 
att de inte tyckte att de geometriska formerna överensstämde med ekorrens former. De både sa det, och 
visade det, genom att inte använda sig av de geometriska formerna.

Inom posthumanism blir vi till genom intra-aktioner till den kontext vi befinner oss i, dessa 
kan ständigt förändras (Lenz Taguchi 2012:15). Flera intra-aktioner som verkade vara meningsfulla för 
barnen skedde mellan barnen och tingen under denna typ av situation, där barnen gavs möjlighet att  
utforska tillsammans med materialet i ett fritt skapande.

Under ett reflektionstillfälle, tillsammans med Lisa och Carl, satt båda barnen helt stilla på  
sina stolar och tittade på filmen. När vi talade om filmen ville barnen gärna berätta vad de hade gjort. 
Detta var nästan motsatsen till hur de agerade under ett tidigare reflektionstillfälle när vi satt på golvet,  
då rörde sig Carl väldigt mycket. Det gjorde han inte vid detta reflektionstillfället. Det kan ha berott på 
att vid det tidigare reflektionstillfället så visades en sekvens från en uppgiftsstyrd situation, till skillnad 
från den senare situationen, då vi tittade på en sekvens från ett fritt skapande. Lenz Taguchi (2012:66 
ff)  menar att  allt omkring barnet spelar en stor roll  för vem barnet får bli. Även den pedagogiska 
dokumentationen ses som en agent. Allt i barnets omgivning interagerar med varandra. Det går inte att 
se på barnet enskilt, som frånskilt alla dessa agenter. Vi kan aldrig säga vem ett barn är, bara vem ett  
barn blir med dess agenter omkring sig (Lenz Taguchi 2012:66). 

Under den uppgiftsstyrda situationen skedde det få intra-aktioner men filmen som påvisade att  
uppgiften i  dess styrda form var meningsfull  för barnen, men det skedde intra-aktioner med och i 
rummet  där  reflektionen ägde rum.  Den fritt  skapande situationen visade på många intra-aktioner 
mellan barnen och leran där barnen upplevdes finna mening i intra-aktionerna. Det skulle kunna vara 
så  att  det  var  dessa  intra-aktioner  som  gjorde  det  meningsfullt  för  barnen  som  då  kunde 
uppmärksammas under reflektionen, och att de därför hade större lust att titta på sekvensen från det  
fria  skapandet.  Lenz  Taguchi  (2012:16)  beskriver  intra-aktioner  genom exempel  på  sittande; där 
stolen, golvet, rummet med mera styr hur sittandet sker och vad personen gör eller inte gör beroende 
på de olika materialen och personerna som omger oss.

7.3 Utmanande situationer
Ett av barnen valde att göra glasögon till sin ekorre. Det meningsfulla med ekorren verkade vara att  
den fick glasögon. Åberg och Lenz Taguchi (2005:94) skriver att barn och vuxna ofta tänker olika. Det  
var därför viktigt för de vuxna att försöka förstå vad som var meningsfullt för barnen. Om de vuxna 
utgår från det barnen intresserar sig för blir det mycket lättare att föra de pedagogiska läroprocesserna 
framåt (Åberg & Lenz Taguchi 2005:94). När jag under reflektionstillfället frågade flickan varför hon 
gjorde glasögon till sin ekorre, fick jag veta att hon visste att ekorrar inte alls hade glasögon, men att  
hennes ändå hade det. Det var röda glasögon för det var en tjej. Det kan ha varit vetskapen om att  
ekorrar inte har glasögon som gjorde det roligt för barnet att ge ekorren glasögon. Ett annat tänkbart  
scenario skulle även kunna ha varit att flickan inte tänkte på en realistisk ekorre. I filmen Alvin and the 
Chipmunks: The Squeakquel. (Thomas 2009) finns det ekorrtjej som har glasögon, det var kanske den 
filmen som hon utgick från.  Den skapande aktiviteten får  möjligtvis  därför  en annan mening för 
flickan än för personalen. 
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Vid ett tillfälle bad de vuxna barnen att beskriva ekorrens former samtidigt som de visade en  
bild av en ekorre. Ett av barnen talade om att svansen var mjuk, och om ekorrens formsvans; en form 
som är mycket mer avancerad än en rektangelformad form, som de vuxna ansåg att  barnen skulle  
använda som svans. De vuxna hade då en chans att lära sig något utifrån flickan och att arbeta vidare  
med begreppet  formsvans,  men de gjorde inte det  vid detta tillfället.  Om de vuxna i  stället  hade 
plockat upp en av utmaningarna, till exempel hur kan man göra en formsvans till ekorren, hade det 
kunnat blivit en utmaning för såväl barnen som för de vuxna. 

Under de två reflektionstillfällena sa de vuxna ingenting, varken om glasögonen eller svansen. 
Trots att flickan mer än gärna berättade om ekorrens glasögon och svans. I stället för att reflektera  
tillsammans med barnen reflekterade de vuxna efter att de gemensamma reflektionerna hade ägt rum. 
Palmer (2012:15) skriver för att en dokumentationen skall kunna bli pedagogisk så krävs det dialoger 
och diskussioner där barn och pedagoger reflekterar tillsammans kring dokumentationen. Detta blir 
extra viktigt  då barn och vuxna tänker olika.  För att  sedan kunna utveckla verksamheten  (Palmer 
2012:15).

När barnen själva utmanade de vuxna skedde ett skapande, ett meningsskapande för barnen.  
Där de med hjälp av materialet och miljön, med vilka intra-aktioner skedde, kunde utforska och skapa 
mening.

7.4 Konklusion
Reflektionstillfällena  möjliggjorde  att  barnen  och  de  vuxna  tillsammans  kunde  reflektera  kring 
dokumentationen och de vuxna hade en möjlighet att se konsekvenserna av sitt handlande. För att en 
reflektion skulle kunna ske krävdes en dialog mellan barnen och de vuxna. Pedagogen och studenten  
var dock till största del tysta under reflektionerna. Det blev därför ingen dialog mellan barnen och de 
vuxna.  Palmer  (2012:15  ff)  skriver  att  det  är  diskussionerna  och  dialogerna  som  gör  att 
dokumentationen blir pedagogisk. Barnen reflekterade och berättade vad de gjorde på filmen. Det var 
intressant att de flesta reflektionerna handlade om när en uppgiftsstyrd situation hade blivit till ett fritt 
skapande eller en utmanande situation. Detta kan ha berott på att barnen inte var intresserade av att  
lära  sig  det  de  vuxna  ville  att  de  skulle  lära  sig,  utan  barnen  var  kanske  intresserade  av  andra  
upptäckter. De uppgiftsstyrda situationerna upplevdes som mindre meningsfulla för barnen då det var 
få intra-aktioner som kunde upplevas som meningsfulla för barnen, detta berodde förmodligen på att 
de vuxna redan hade bestämt vad som skulle ske. Under reflektionerna talade barnen betydligt mer om 
vad som skedde på filmen när vissa intra-aktioner syntes, vilket upplevdes som att barnen upplevde de 
situationerna som meningsfulla eller meningsskapande. Däremot reflekterade gärna de vuxna med mig 
och  varandra  efter  reflektionstillfällerna.  Åberg  och  Lenz  Taguchi  (2005:95)  skriver  att  om 
reflektioner uteblir kring dokumentationen så omöjliggörs även olika läsningar av dokumentationen. 

Utforskande läroprocesser bygger på att ge barnen en möjlighet att använda sin fantasi och 
utgå från det som verkar meningsfullt för barnen. Barnens olikheter skall tas till vara och ses som 
positiva.  Till  skillnad  från  instrumentella  arbetsmetoder,  där  fokus  fortfarande  ligger  på  barns 
olikheter, men av ett helt annat syfte: att rikta barnens uppmärksamhet mot det som den vuxne anser  
vara rätt (Lenz Taguchi 2012:88). När barnen befann sig i en uppgiftsstyrd situation var syftet att alla 
skulle producera samma sak.  När barnen i stället övergick till det fria skapandet eller det utmanande 
skapade  barnen  olika.  Det  är  barnens  frågeställningar  som  skulle  ha  legat  till  grund  för  den 
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pedagogiska dokumentationen. Det är i olikheterna de hade möjlighet att lära sig något nytt och då 
skulle situationerna kunna ha blivit utmanande.

Pramling  (2012:14)  skriver  att  om  det  inte  förekommer  någon  kommunikation  i 
dokumentationen blir barnen objekt i stället för subjekt. Syftet är att lära sig om barnens lärande, man  
intar inte barnens perspektiv när kommunikationen som sker enbart är strategisk. Vilket medför att  
barnen  blir  objekt.  Syftet  med  pedagogisk  dokumentation  är  att  den  skall  studera  barnen  och 
verksamhetens utveckling, för att utveckla verksamhetens kvalitet. Barn skall utveckla olika kunnande 
och förmågor (Emilson & Pramling Samuelsson 2012:14).  De vuxna omöjliggjorde för barnen att 
utveckla olika kunskaper, då de vuxna ville att barnen skulle lära sig samma sanna kunskap. De vuxna 
plockade inte upp det barnen gjorde och hindrade därför verksamheten från att utvecklas. Barnen och 
de vuxna gjorde två helt olika saker; det barnen gjorde kunde de vuxna ha lärt sig av, och barnen hade 
en möjlighet att arbeta vidare med något som intresserade dem. Lärande handlar just om att förändra 
det befintliga kunnandet.  Om arbetet skulle ha stannat vid att vara uppgiftsstyrt så skulle det aldrig 
kunna ha blivit  utmanande,  då  det  redan var förutbestämt  vad barnen skulle lära sig.  Pedagogisk 
dokumentation har sin utgångspunkt i postmodernismen, som menar att det inte finns några sanningar. 
Till skillnad från ett modernistiskt perspektiv där kunskap ses som något förutbestämt (Dahlberg et al. 
2002:218-219).

En  cirkel,  som  vidgas  i  tre,  är  en  god  analogi  för  grupperingen  av  de  situationer  som 
observerades; uppgiftsstyrda, fria och utmanande situationer. Det var svårt att observera intra-aktioner  
som visade att barnen tyckte att de uppgiftsstyrda situationerna var meningsfulla. Barnen gjorde inte 
alltid det de vuxna ville att de skulle göra, då blev den tidigare styrda uppgiften i stället fri, för vilka 
det  gick  att  observera  fler  intra-aktioner  som upplevdes  vara  meningsfulla.  I  det  fria  skapandet  
presenterades även en möjlighet att utmana såväl de vuxna som sig själva. Det som var meningsfullt 
för de vuxna verkade inte vara meningsfullt för barnen, och det som verkade vara meningsfullt för 
barnen verkade inte vara meningsfullt  för de vuxna. Jag tror att  de vuxna inte förstod vad barnen  
gjorde. Åberg och Lenz Taguchi (2005:10) skriver att en pedagogisk dokumentation skall utgå från 
vad som är meningsfullt för barnen. Det är därför viktigt för de vuxna att öva upp sin hörstyrka för att 
förstå vad som är meningsfullt med arbetet för barnen (Åberg & Lenz Taguchi, 2005:10). Utmanande 
situationer upplevdes relatera mer till fritt skapande än uppgiftsstyrda. Dessa tre situationer, som kan 
ses som cirklar, var alla relaterade till varandra.  När det skedde intra-aktioner under den skapande 
situationen, som inte verkade vara meningsfulla för barnen, uppmärksammades de heller inte under  
reflektionen i någon större utsträckning. För att reflektionen skulle kunna bli meningsfull för barnen,  
behövde även materialet  som de reflekterade kring visa en situation som verkade visa något  som 
upplevdes som meningsfullt för barnen.

8 Diskussion

8.1 Metoddiskussion 
För att en etnografisk studie skall räknas som tillförlitlig krävs noggrannhet och närvarande (Änggård 
2005:31-32). Detta är något jag har beaktat genom att  ha många exempel som är väldigt utförligt 
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beskrivna i resultatdelen. Jag har även med många reflektioner kring dokumentationen, vilket har gjort  
det möjligt att diskutera kring samma dokumentation flera gånger. Då mitt arbete har varit väldigt  
tidbegränsat har jag gjort ett försök inom den snäva tidperiod som arbetet har haft. Jag har besökt 
förskolan vid tre olika tillfällen. Jag har närvarat vid alla videotillfällen och varit delaktig. Detta var  
något jag även tänkte på vid det första filmtillfället, då jag stod bakom kameran. Jag har anordnat alla  
reflektionstillfällen och därför varit högst delaktig.

Jag kände att det fanns fördelar både när jag filmade mobilt och när jag filmade med stativ. 
Heikkilä och Sahlström (2003:37) skriver att stativ är mer lämpade för aktiviteter som är rumsligt 
bundna. Det blir svårt att dokumentera rörliga aktiviteter. Jag valde därför att använda mig av en mobil 
kamera vid den skapande aktiviteten och av stativ vid reflektionerna.

 När jag filmade mobilt kunde jag rikta kamerans fokus mot det jag ville, och byta fokus när  
jag ville. En annan fördel med en mobil kamera var att jag inte behövde vara lika rumsligt bunden,  
utan jag kunde följa barnen även om de rörde på sig. Jag känner att detta var ett bra sätt att filma den 
skapande aktiviteten. När jag sedan skulle filma reflektionerna kände jag att det skulle bli bättre att  
använda stativ, då barnen skulle titta på en film och därför skulle vara stilla. Det var även jag som  
skulle hålla i dessa reflektioner och det hade blivit onaturligt om jag hela tiden hade talat från bakom 
kameran. Jag känner därför att det var bra att jag använde mig av stativ vid reflektionerna. 

Jag valde att använda mig av kamerans inbyggda mikrofon för ljudupptagning, detta för att  
externa  mikrofoner  kan  få  väldigt  mycket  uppmärksamhet  från  barnen  (Heikkilä  &  Sahlström 
2003:37-39). Jag upplevde inga problem med att använda mig att kamerans inbyggda mikrofon. Jag 
hörde vad barnen och de vuxna sa. Jag upplevde att det fungerade bra. För att jag kunde hela tiden 
vara väldigt nära barnen. Om jag hade valt att filma på längre avstånd hade inte kamerans inbyggda 
mikrofon varit tillräcklig.

8.2 Resultatdiskussion
Hur pedagogisk dokumentation användes utgjorde grunden för resultatet  och var det  material  som 
användes  vid  reflektionerna.  Palmer  menar  att  det  är  diskussionerna  och  dialogerna  som  gör 
dokumentationen  pedagogisk (Palmer  2012:15). De  vuxna  valde  att  oftast  vara  tysta  under  de 
gemensamma  reflektionerna.  Genom  reflektioner  kunde  meningsskapande  situationer  upptäckas. 
Genom reflektion hade de vuxna möjlighet att bli medvetna om barnens lärande och hur deras eget 
agerande påverkar barnen. Alla har rätt att bli sedda från fler perspektiv än ett. Detta då vi inte är ute 
efter att finna någon sanning då vi inte kan veta vem barnet är, bara vem barnet får bli i den situation  
barnet  befinner  sig (Åberg  &  Lenz  Taguchi  2005:21).  Reflektionerna  gjorde  att  de  vuxna  fick 
möjlighet att utveckla sin pedagogik och lärande på ett sätt som inte var möjligt utan dokumentation. 
Om de vuxna blev medvetna om hur de deltog i  läroprocesser och hur barnen intra-agerade med 
miljön hade de möjlighet att skapa meningsfulla och meningsskapande situationer för barnen. Sättet de 
vuxna dokumenterar på berättar mycket om de vuxnas barnsyn och förhållningssätt till barnen, och 
även miljön visar hur de vuxna ser på barnen (Lenz Taguchi 1997:19-20). En inblick i hur pedagogen 
använder dokumentation och hur hon förmedlade eller möjliggjorde kunskap presenterades, samtidigt 
som  de  vuxnas  förhållande  till  reflektion  och  dess  utformning  klargjordes. Inom  pedagogisk 
dokumentation utgår vi nuförtiden inte från vad de vuxna kan, utan från vad barnen är intresserade av 
att veta (Åberg & Lenz Taguchi 2005:10).
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Att endast återupprepa kunskap vi redan vet, i ett kontext som gör att barnen inte upplever 
situationen  som meningsfull,  gör  att  det  kanske  inte  sker  lärande  i  en  omfattning  som om detta  
förbehåll skulle utmanas. Att våga utmana och skapa förutsättningar för utmanande blir möjligtvis ett  
måste, för att kunna skapa situationer där meningsskapande ofta förekommer. Uppmärksammande av 
intra-aktioner kan där vara en hjälp för att tyda vad barnen uppfattar som meningsfullt, och kunna 
arbeta vidare med de sammanhang och material som gör att intra-aktioner av meningsfull karaktär  
uppkommer i större omfattning.

Intra-aktionerna som uppmärksammades vid reflektionstillfällena hade ofta kommit från att en 
uppgiftsstyrd situation hade ändrats till att vara annan än hur den initialt var planerad.  Intra-aktioner 
uppstår  i  mötet  mellan  det  materiella,  ting  och  människor.  Intra-aktioner  är  både  materiella  och 
diskursiva på en och samma gång (Lenz Taguchi 2012:15).  Resultatet åskådliggjorde vilka typer av 
situationer  som  det  förekom  flest  intra-aktioner  som  upplevdes  som  meningsfulla  eller 
meningsskapande för barnen, och vad som kunde antas vara orsaken till att de uppkom. Det är ofta i 
mötet med det materiella vi börjar tänka. Det materiella har en lika stor inverkan på hur vi tänker som 
det  teoretiska (Lenz Taguchi  2012:29).  Intra-aktionerna som uppmärksammades vid reflektionerna 
hade endast möjlighet att påverka barnens lärande om de blev sedda och använda av de som satte  
gränserna för  barnen;  de vuxna.  Resultatet  visade vilket  förhållningssätt  de  vuxna hade till  intra-
aktionerna i olika situationer och därmed presenterades även vilken betydelse de kunde få för barnens 
utforskande och lärande.  Pedagogisk dokumentation handlar om att  se vad som händer utan några 
förutbestämda normer. Den pedagogiska dokumentationen har sin utgångspunkt i postmodernismen, 
som menar att det inte finns några givna sanningar (Dahlberg et al. 2002:218-219).

Lenz Taguchi (2012:90 ff) menar att den pedagogiska dokumentationen endast kan ses som ett 
tunt snitt av verkligheten. Dokumentationen visar förutsättningar och begränsningar som fanns där då, 
just  vid  det  tillfället  dokumentationen  ägde  rum.  Dokumentationen  är  inte  en  verklighet  utan  en 
tolkning av dokumentationen (Lenz Taguchi 2012:90-91). Precis som för all dokumentation; kan min 
dokumentation bara ses som ett tunt snitt. Om jag hade varit där en annan dag hade andra reflektioner 
ägt rum. Jag vet heller inte vad förskolan gjorde med dokumentationen efter att jag var där. Detta var  
enbart det som hände vid det tillfället jag var där. 

9 Slutord 
Ett förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka relationerna mellan, uppgiftsstyrda 
aktiviteter, fritt skapande aktiviteter och utmanande aktiviteter mer grundligt.
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Bilaga 1
Hej!

Mitt namn är Emelie. Jag läser nu min sista termin på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. I enlighet med de 
forskningsetiska principer som gäller för oss; vill jag med detta brev delge er information. Jag har nyligen påbörjat mitt 
examensarbete. Syftet med arbetet är att studera barns meningsskapande och lärande. 

Jag vill därför filma en situation i den dagliga verksamheten och där efter se på sekvenser från filmen tillsammans med 
barnen och . Jag föreställer mig att vi alla kommer att få syn på olika saker när vi tittar på filmen, vilket är syftet med att vi 
tittar och reflekterar tillsammans.

Jag kommer att fråga några barn vars föräldrar samtycker till detta. Barnen har hela tiden rätt att dra sig ur om de inte längre 
vill vara med. Alla som blir filmade kommer att vara anonyma i mitt examensarbete. Då jag kommer att transkribera det som 
görs och händer i situationen. Filmen kommer att tillhöra förskolan och kan förstöras när examensarbetet är färdigt. 

Vänligen svara med underskrift om ni samtycker till detta.

Jag samtycker att mitt barn deltar i examensarbetet med detta syfte:

Namn och underskrift Datum

_________________________________________________________________

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig

Emelie Holmstedt Broström. 0762172774

Om ni önskar kan ni även kontakta min handledare 
Torgunn Finnset torgunn.finnset@buv.su.se 

Med vänlig hälsning/ Emelie Holmstedt Broström
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Bilaga 2
Hej!

Mitt namn är Emelie. Jag läser nu min sista termin på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet. I enlighet med de 
forskningsetiska principer som gäller för oss; vill jag med detta brev delge er information. Jag har nyligen påbörjat mitt 
examensarbete. Syftet med arbetet är att studera barns meningsskapande och lärande. 

Jag vill därför filma en situation i den dagliga verksamheten och där efter se på sekvenser från filmen tillsammans med 
barnen och . Jag föreställer mig att vi alla kommer att få syn på olika saker när vi tittar på filmen, vilket är syftet med att vi 
tittar och reflekterar tillsammans.

Om ni samtycker till att vara med har ni hela tiden rätt till att dra er ur. Alla som blir filmade kommer att vara anonyma i mitt 
examensarbete. Då jag kommer att transkribera det som görs och händer i situationen. Filmen kommer att tillhöra förskolan 
och kan förstöras när examensarbetet är färdigt. 

Vänligen svara med underskrift om ni samtycker till detta.

Jag samtycker till att delta i examensarbetet med detta syfte:

Namn och underskrift Datum

_________________________________________________________________

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig
Emelie Holmstedt Broström. 0762172774

Om ni önskar kan ni även kontakta min handledare 
Torgunn Finnset torgunn.finnset@buv.su.se 
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