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Sammanfattning: 

 

Studiens syfte är att undersöka hur barn framställs i förskolans fotodokumentation utifrån ett 

konstruvistiskt perspektiv på genus och identitet. En semiotisk bildanalys gjordes av bilder 

från Dagboken och Pärmarna, två dokumentationsformer som främst riktar sig till föräldrar. 

En enkät delades också ut till personalen på den studerade förskolan. Resultaten visar att 

pojkar avbildas oftare än flickor. Barnen framställs i hög utsträckning som aktiva, något som 

samtliga pedagoger också eftersträvar. Barnen avbildas sällan som omsorgsfulla. Flickor 

avbildades i högre grad som omsorgsfulla och oftare tillsammans med pedagoger och flera 

andra barn. Pojkarna är överrepresenterade som aktiva. Viktiga slutsatser är att skrivningar i 

läroplanen om barnet som aktivt och nyfiket har haft större genomslagskraft än de om ett 

aktivt arbete för att motverka traditionella könsroller, samt att det fokus som i läroplanen 

ligger på aktivitet starkt dominerar över omsorgsbegreppet. Studien uppmärksammar ett 

behov av fler studier om hur de vuxnas förväntningar på barnen bidrar till en könsstyrd 

dokumentation och tillåtna identiteter utefter kön. 
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1 INLEDNING 

”When we take a photograph of a child, we construct, rather than capture, reality: we do not 

photograph the child, we photograph our idea of the child.” (Parnell och Bartlett, 2012. s51) 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som rekommenderas i den reviderade läroplanen 

för förskolan (Lpfö -98/11). Pedagogisk dokumentation ska alltid utgå från verksamheten och 

förändringar av densamma och inte som bedömningar och måttstockar av individuella barn. 

Forskare (Lenz Taguchi: 1997, Dahlberg et al.: 2001, Bjervås: 2011, Wehner Godée: 2011)  

lyfter fram pedagogisk dokumentation som ett förhållningssätt i en föränderlig verksamhet, en 

möjlighet för barn och personal att ta makten över den egna praktiken. Samtidigt talar andra 

forskare (Hjörne och Säljö: 2007, Markström: 2011, Vallberg Roth: 2009) om hur 

dokumentationen leder till ett ökat klassificerande och kategoriserande som grund för 

bedömning och normaliseringsarbete utifrån enskilda barn. Det som sägs, och framför allt, det 

som skrivs om barnen beskrivs som speciellt viktigt för deras identitetsskapande (Palla, 

2011). Det får mig att fundera över den ökande mängden fotografier som används i förskolan. 

I denna studie vill jag därför undersöka hur de fotografier som används i förskolans 

dokumentation kan erbjuda/tilldela barnen olika identiteter. Ett antal forskare (Eidevald: 

2009, Tallberg Broman: 2002, Månsson: 2000) pekar i sina studier på hur förskolepersonalen 

har olika förväntningar på barnen utifrån deras kön. Detta skulle kunna betyda att 

identitetserbjudandena/tilldelningarna ser olika ut beroende på om barnet är en flicka eller en 

pojke. Hur tolkas läroplanens olika mål om dokumentation, utvärdering och jämställdhet 

utifrån sociala och historiska sammanhang och hur påverkar det barnens möjligheter och 

begränsningar i sitt identitetsskapande? Om detta varit ett större arbete skulle jag ha kunnat 

välja ett omfattande intersektionellt perspektiv på studien, men jag har nu valt att fokusera på 

variabeln kön eftersom den nästan alltid är en faktor i förskolan och i samhället. Mitt arbete 

kommer i första hand inrikta sig på hur barnen framställs på fotografier på förskolans väggar 

och i barnens pärmar. Bidrar bilderna till att fostra det ”önskvärda barnet” eller utmanar 

bilderna rådande diskurser, till exempel stereotypa könsmönster? Erbjuder bilderna multipla 

identiteter eller skapar de konforma individer? 

1.1 Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag, för att ge läsaren en förståelse för studiens generella giltighet, att 

beskriva förskolans uppdrag samt hur daghemmen har förändrats, fått en egen läroplan och 

blivit förskolor. Kapitlet kommer även att beskriva hur synen på barn förändrats under det 
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senaste århundradet samt hur olika förväntningar på flickor och pojkar i förskolan skulle 

kunna påverka barnens identitetsutveckling. Samtidigt vill jag försöka ge en mångfasetterad 

bild av vad pedagogisk dokumentation kan vara, samt vad den ökade dokumentation av 

barnen i förskolan kan innebära på sikt. Tankar kring vad bruket av fotografier och ny teknik 

kan spela för roll i arbetet med dokumentation av barnens lärande och utveckling utvecklas, 

och slutligen berör jag betydelsen av pedagogernas utbildning och erftarenhet. 

 

1.1.1 Förskolans uppdrag och styrdokument 

Från början kallades det som idag är förskola för barnkrubba och syftet var främst omsorg om 

barn vars föräldrar arbetade. Idag går nästan alla barn i Sverige i förskola, oavsett om 

föräldrarna arbetar eller inte, förskolan finns för barnens skull. År 2012 var 50% av alla 

ettåringar, 89% av alla tvååringar och 95% av alla femåringar inskrivna i förskolan 

(www.skolverket.se). Av den anledningen ser jag det som angeläget att dominerande 

arbetssätt i förskolan studeras och utvärderas. Barnkrubban skulle i sin utformning likna ett 

hem, ersätta ett hem som inte var tillgängligt under föräldrarnas arbetstid, det var en plats där 

barnet skulle få omsorg och trygghet. På det viset utformades barnomsorgen under flera 

decennier. Flera statliga utredningar kring verksamheten gjordes dock; 1968 kom 

Barnstugeutredningen och 1987 antogs Pedagogiskt program för förskolan. 1998 fick 

förskolan sin första läroplan;  Läroplan för förskolan och uppdraget förändrades från det 

dominerande omsorgsinslaget till en mer pedagogisk verksamhet samtidigt som ansvaret för 

förskoleverksamheten också flyttades från familjepolitiken till Utbildningsdepartementet 

(Lindgren, 2012). Forskare (Halldén: 2007, Smith: 2012) ser detta som resultatet av en kamp 

för att höja statusen på förskoleverksamheten, men att det också har givit barnen en förhöjd 

status. Tyngdpunkten i läroplanen idag ligger på lärande medan omsorgsverksamheten har en 

mer tillbakadragen roll, bland annat till följd av att barnen numer ses som kompetenta och 

kanske inte längre i behov av lika mycket omsorg utan mer utav utmaningar. Läroplanen 

reviderades 2011, och gavs ett än mer förtydligat uppdrag mot lärande. För att ytterligare 

betona lärandeuppdraget lyder nu Läroplan för förskolan  under Skollagen. Enligt den 

reviderade läroplanen ska förskolläraren ansvara för: 

•  att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt  

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att  

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och 

lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner. (Lpfö 98/11, Fritzes, 

2011. s14) 

http://www.skolverket.se/
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Flera forskare (Nordin-Hultman: 2008, Markström: 2011) menar att, trots Läroplanens (Lpfö -

98/11) tydliga intentioner om miljön som grund för barns lärande, så har den 

utvecklingspsykologiska traditionen och strävan att efterlikna hemmet levt kvar i förskolan i 

Sverige under hela 1900-talet. Detta oavsett de konstrutivistiska teorierna om det kompetenta 

och medskapande barnet. Även om det, enligt läroplanen, är verksamheten som ska 

dokumenteras, utvärderas och förändras, har det ofta i stället varit de enskilda barnen som 

blivit ställda under lupp. Detta sammantaget med att andra forskare (Vallberg-Roth: 2009, 

Eidevald: 2009) kan se hur läroplanen öppnar upp för att pedagoger från förskolor i olika 

kontexter, tolkar läroplanen på skilda sätt och därefter också utformar sitt arbete med barnen 

och med Individuella utvecklingsplaner (IUP) på helt olika sätt är också relevant för min 

studie av hur barnen konstrueras.  

 

Olika forskare (Smith: 2012, Lenz Taguchi: 1997) lyfter fram dagens fostran och utbildning 

av barn som ett demokratiskt arbete baserat på öppen kommunikation och förhandlingar 

mellan barn och vuxna. Pedagogisk dokumentation framhålls som ett förhållningssätt som kan 

hjälpa pedagoger och barn att ta makten över sin praktik, förändra och utveckla den. 

Samtidigt påpekas hur enskilda praktikers inarbetade handlingsmönster formar pedagoger 

med olika grundsyn så att de efter ett tag i praktiken faller in i mönstret och på så sätt 

fortsätter att reproducera gamla handlingsmönster. Det gör att den diskussion som Eidevald 

(2009) efterlyser, om vad olika arbetssätt kan få för konsekvenser för jämställdhetsarbetet 

som finns eslutat i styrdokumenten, blir viktig att ha i åtanke då den pedagogiska 

dokumentationens genusaspekter studeras, till exempel i denna studie.  

 

Att studera hur dokumentationen påverkar barnens identitetskonstruktion blir också intressant 

med tanke på att läroplanen (Lpfö 98/11) tydligt anger att verksamheten i förskolan ska 

dokumenteras, följas upp och utvecklas. Dokumentationsmålet gäller även för varje barns 

utveckling och lärande med syfte att kunna utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära. Detta kan, enligt läroplanen, ske genom att förskolan 

erbjuder en trygg lärandemiljö som samtidigt inspirerar och utmananar barnen till lek och 

nyfikenhet. Genom en god miljö ska barnen stimuleras att ta initiativ som utvecklar deras 

sociala och kommunikativa kompetens. Detta kallar Palla (2011) för en officiell 

dokumentationsdiskurs som tydliggjorts och förstärkts i och med att läroplanen reviderades 

2011. Förtydligandet i läroplanen syftar till att säkerställa att varje barn är sett och lyssnat på 
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varje dag på varje förskola (Lindgren, 2012). Vidare anger läroplanen att traditionella 

könsmönster och könsroller aktivt ska motverkas av de vuxna i förskolan. Flickor och pojkar 

ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Utgångspunkten för jämställdhetsarbetets 

framlyfta plats i läroplanen är, enligt Eidevald (2009), att traditionella könsroller innebär att 

flickor har lägre status och detta skapar ojämlika maktförhållanden. Hur arbetet konkret ska 

bedrivas är däremot inte formulerat i läroplanen och detta innebär, menar Eidevald, att det är 

öppet för olika kontextuella tolkningar. Den reviderade läroplanen tydliggör dock tydligt 

vems ansvar de olika uppgifterna på förskolan är; arbetslagets, förskollärarens eller 

förskolechefens. 

 

Den reviderade läroplanen (Lpfö 98/11) förtydligar också det lärandeuppdrag som förskolan 

har. Där anges att lärande och kunskapande ska ses som en process som förutsätter en aktiv 

interaktion mellan barn (Jonsdottir, 2007). Läroplansarbete kan, enligt Skolverket (2010), 

betraktas utifrån flera olika infallsvinklar; fokus kan vara på läroplanens intentioner eller den 

verkställda läroplanen, det som görs konkret i skolan/förskolan. Arbetet kan också utgå från 

den utvärderade läroplanen eller från det som barnen faktiskt har upplevt och lärt sig, den 

upplevda läroplanen. Med dessa infallsvinklar blir det tydligt att det inte är ett entydigt och 

enkelt uppdrag att arbeta efter läroplanen och att det inte alltid behöver se likadant ut. Min 

ambition i detta är att med ett konstruktivistiskt perspektiv på genus och identitet koppla 

fotodokumentationen till framför allt läroplanens intentioner. 

 

1.1.2 Barn och barndom 
 

Tidigare var det tydligt att det var de vuxna i skolan som hade kunskap och makt, barnen var 

där för att lära sig av och lyda de vuxna (Smith, 2012). Barn betraktades som personer som 

var på väg att bli vuxna, becomings (Skolverket, 2010:1202). Det kunde till exempel innebära 

att lärare arbetade med barn som ”tomma kärl” som skulle fyllas med kunskap, som skulle 

lära sig att bli fulländade, som vuxna. Barndomen hade egentligen inget eget värde utan var 

bara en transportsträcka mot vuxenlivet. Flera forskare (Dahlberg, Moss och Pence: 2001, 

Halldén: 2007, Smith: 2012) beskriver det nya barndomsparadigmet som praktiserandet av en 

konstruktivistisk syn på barnet som medkonstruktör av sina egna kunskaper och omvärlden. 

Barnet benämns då som being (varande) snarare än becoming (projekt). Detta är ett perspektiv 

som lanserades i slutet av 1980-talet och innebär att barnet har rätt till sin egen barndom. 
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Begreppet ”det kompetenta barnet” medför en statusförändring på barnet, barnet blir en 

medspelare och synen på den vuxne som stabil och färdig har därmed spelat ut sin roll. 

Halldén pekar på att denna förhöjda status på barnet kan innebära en risk att förringa de 

olikheter, bland annat maktförhållanden, som finns mellan barn och vuxna. För min studie blir 

det en angelägen aspekt utifrån hur de vuxna använder sitt maktövertag i arbetet med 

dokumentation av barnen. Det kompetenta barnet tillskrivs egenskaper som: aktivt, 

meningsskapande, utforskande, socialt, medskapande, resursrikt, nyfiket, med egen kraft och 

lust att lära. Barnet förväntas vara en aktiv erövrare av omvärlden i samspel, kommunikation 

och samexistens med andra och i denna samexistens uppstår ett meningsskapande av normer, 

värderingar och individers identitet (SOU, 1997:157). Smith (2012) utvecklar begreppet ”the 

Athenian child” om barn som reflekterande och ansvarstagande individer som agerar 

självständigt och förvaltar sina egna liv på ett gott sätt i den avancerade, liberala staten. ”The 

Athenian child” har många likheter med det kompetenta barnet, men kopplas i högre grad till 

maktförhållanden i samhället i stort.  Begreppet snuddar också vid Foucaults ”entrepreneurial 

self”, som förväntas kunna planera och investera i sig själv som ett livslångt projekt. Precis 

som Smith ser Kampmann (2004) det praktiska i synen på barnet som kompetent i dagens 

individualistiska samhälle. Utan autonoma individer med kompetens och förmåga till lärande 

som samtidigt också är reflekterande och ansvarstagande, kritiska, medvetna och tar sin plats i 

demokratiska processer, skulle utvecklingen mot dagens förskola aldrig kunnat ta form, menar 

Kampmann. ”The Athenian child” beskrivs ur ett statligt ledningsperspektiv som ett 

självutvecklande subjekt med förmåga till självreglering. Jonsdottir (2007) visar i sin studie 

att de barn som definieras som populära vänner också är de som av de vuxna betraktas som 

mest kompetenta. Denna individualistiska syn på barnet, där sociokulturella aspekter förbises, 

problematiseras också av flera forskare (Nordin Hultman: 2008, Palla: 2011, Smith: 2012, 

Bjervås: 2011, Kampmann: 2004, Gitz Johansen: 2004). Barnet förväntas på egen hand klara 

av en massa saker, men det innebär också att orsaker och förklaringar till barns avvikande 

beteenden söks hos det enskilda barnet. Trots att den ena teorin efter den andra om barns 

lärande betonar samspelet, så riktar dagens praktiker med utvecklingssamtal och individuella 

utvecklingsplaner ännu starkare ljuset mot det enskilda barnet. Palla hänvisar till en studie 

gjord av Gar (2002) som också visar hur det oftast, och ibland med en polariserande effekt, är 

barnet som ses som avvikare. Flera forskare (Markström, 2011; Palla, 2011; Vallberg-Roth 

och Månsson, 2006; Eidevald, 2009) berättar om hur den utvecklingspsykologiska traditionen, 

som bygger på att alla barn utvecklas enligt ett visst mönster kopplat till ålder, starkt lever 

kvar i den svenska förskolan. Smith (2012) förklarar hur detta stämmer väl överens med 
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centrala begrepp i avancerad liberalism; tävling, val och upplevelse, som genomsyrar nutida 

strategier för att varje individ ska ”förvalta sitt eget uppträdande”, vara ett ”entreprenöriellt 

själv” som investerar i sig själv som livslångt projekt. Markström menar också att trots att det, 

enligt läroplanen, är verksamheten som ska dokumenteras, utvärderas och förändras, så är det 

ofta i stället de enskilda barnen som granskas. Hon såg i sin studie att barn under 

utvecklingssamtal framför allt diskuteras som ”becoming” ur ett ”has been”-perspektiv. Den 

pedagogiska dokumentation som ofta ligger till grund för samtalet visar hur barnet ”har varit” 

(has been) och under samtalet lyfts olika åtgärder som behövs från hemmet och förskolan för 

att ta barnet dit det ”borde kunna vara” (becoming). För min studie blir detta relevant när jag 

analyserar hur barnen framställs som förbättringsprojekt i den dokumentation som kommer att 

fungera som underlag för föräldrasamtal. 

 

Utökade rättigheter för barnen även innebär även ökade krav på barnet och vad som förväntas 

av barnet. Barnet förväntas själv kunna agera, kommunicera och veta vad som är bäst för sig 

själv (Kampmann: 2004, Bjervås: 2011, Smith: 2012). Den syn på den lärande människan i 

det livslånga lärandet med egenskaper som aktiv, kompetent, ansvarstagande, motiverad, 

samarbetsvillig, självständig mm inkludernar numer också barn, som inte bara ses som 

förpliktigade att forma sitt eget lärande utan också att ta ansvar för hur det utformas, de ska 

göra självständiga val. De barn som inte klarar av detta riskerar att bli exkluderade och 

marginaliserade. Med synen på barnet som en kompetent aktör, jämställd med vuxna, så blir 

exkluderingen barnets eget fel, resonerar Kampmann medan Bjervås beskriver det som att de 

individer som anpassar sig till de diskursiva idealen ses av samhället som ”önskvärda” och de 

som inte har förmågan eller viljan att anpassa sig hamnar i kategorien ”undesirable others”. 

Gitz-Johansen (2004) kallar det icke-kompetenta barn som inte förstår signalerna och därför 

agerar ”fel”, och Smith (2012) uttrycker att ”de gör olämpliga val”. Det kompetenta barnet 

ger automatiskt också det icke-kompetenta barnet, menar Gitz-Johansen. Smith väljer att kalla 

det ”oansvariga” barn och varnar för en stigmatisering av dessa barn som förstärker 

ojämlikheten i samhället. Även Jonsdottir (2007) konstaterar att diskursen om det kompetenta 

barnet inte gäller alla barn. Att studera hur barnen framställs på fotografier ger en signal om 

vad som är önskvärt och vilka barn som framställs som icke-kompetenta och får på så sätt 

bäring för min studies syfte. Viktigt för att förstå hur detta hänger samman är också Foucaults 

(1993) begrepp självreglering som förklarar hur det kompetenta barnet har möjlighet att 

korrigera sina egna avvikelser för att anpassa sig inom tillåtna ramar. I detta begrepp utgår 

Foucault från att olika samhällsinstitutioner som sjukhus, fabriker, skolor och förskolor är 
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betydande för hur människor formar sitt kunnande om sig själva och om andra människor. 

Genom normaliserande praktiker ges subjekten möjligheter att reflektera över sig själva, 

komma till insikt och genom självregleringstekniker producera eller reproducera bilden av sig 

själv. Det kan också förklaras som att barnet styrs att hålla sig till uttalade och outtalade regler 

samt tillägna sig ”konsten att gå i förskolan”. I den dokumentationsdiskurs som idag 

genomsyrar förskolans arbete blir detta intressant för min studie. Det innebär att tanken på 

barns delaktighet och kompetens i högre grad bidrar till att konstruera måttfulla, behärskade 

subjekt snarare än att utöka identidetserbjudandena för barn samtidigt som gränserna för det 

goda och normala förskolebarnet är flytande beroende på bland annat ålder, kön och kontext 

(Smith: 2012, Palla: 2011). Smith beskriver också de kontextuella skillnaderna i att det 

förhandlande, deltagande ”Athenian child”, eller det kompetenta barnet, är en vit, 

västerländsk, medelklassnorm. Oavsett vilken barnsyn som tillämpas, menar Smith, uppfattas 

barn från familjer med låga inkomster ofta som bristfälligt socialiserade, vilket de också 

själva bedöms bära ansvar för. Sociala förmågor, självständighet och att behärska kollektiva 

regler och rutiner är viktiga och önskvärda kompetenser för alla, menar Palla.  

 

Flera forskare (Eidevald: 2009, Lenz Taguchi: 2000) anser att det faktum att diskursen om det 

kompetenta barnet beskrivs som könsneutral är någonting som behöver utmanas. I vardagliga 

samspel mellan människor i sociala praktiker förväntas generellt sett alltid kvinnor/flickor 

skilja sig från män/pojkar på grundläggande sätt utan att detta på något sätt synliggörs eller 

problematiseras. Det innebär att det inte räcker med att se barn som kompetenta individer, vi 

måste se dem som individer som redan är inskrivna i diskurser till exempel antingen som 

flicka eller pojke. 

 

1.1.3  Identitetsskapande hos flickor och pojkar  
 

Förskolan är en samhällsinstitution och en social arena för barns lek och kunskapande 

samtidigt som den är en arena utveckling och identitetsskapande (Jonsdottir, 2007). Barn 

utvecklar i interaktion med andra barn kommunikativa färdigheter och empatisk 

handlingsförmåga samtidigt som deras självbild och självkänsla också utvecklas. Barnen blir 

trygga, känner samhörighet och tillhörighet samt lär sig lita på sin omgivning. Normalitet 

definieras enligt ett antal forskare (Bartholdsson: 2008, Markström: 2007) som ett 

handlingsutrymme utifrån föreställningar om hur det är, det genomsnittliga,  och/eller  hur det 

borde vara, det önskvärda. Det gör normalisering till en strävan efter att uppnå det som anses 

önskvärt genom att individerna ska förändras i något avseende. Förskolepersonalens uppgift 
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blir då, enligt Palla (2011), att stödja och vägleda barnet till att behärska praktiken och på så 

vis lära sig att bli självreglerande. I min studie funderar jag över om fotografierna i förskolans 

dokumentation kan användas för den vägledningen till att förändra barnen till det som anses 

önskvärt. Jag kan också se hur flera forskare (Jonsdottir: 2007, Dencik: 1995) ger uttryck för 

att barnen söker tillhörighet i gruppen för att utveckla gemenskap och självförtroende och hur 

gruppen utgör barnens främsta referensgrupp för hur de vill framstå. Då blir bilder som 

reflekteras och sätts på väggen också ”bevis” på hur det ska vara. Det som styr vad som 

betraktas som normalt är den rådande diskursen, barnsynen och kunskapssynen. Foucault 

(1993) beskriver diskurser som normaliserande eftersom de strävar efter att skilja på normal 

och onormalt. Bartholdsson ger exempel på hur det framkom i hennes studie att begreppet ”att 

vara sig själv” sammankopplades med att vara trevlig mot andra, positiv och ansvarstagande, 

begrepp som också associeras till ”det önskvärda barnet” (Markström,  2011). Elever som 

upplevdes ha en negativ inställning uppmanades att arbeta med sin attityd och sitt 

självförtroende för att kunna bli ”sig själva” och fungera i gruppen, beskriver Bartholdsson. 

Eidevald (2009) menar att barn ständigt positioneras inom ett antal diskurser, till exempel de 

om vad en flicka respektive en pojke är, och att eftersom vi oftast strävar efter att positionera 

oss i överensstämmelse med dominerande diskurser så innebär detta på sikt att vissa 

positioner uppfattas som vårt ”sanna jag”. Medan Jonsdottir (2007) pekar på att ett ökat 

självförtroende hos barnet också ökar dess  förutsättningar för lärande ser Bartholdsson en 

strävan efter det goda självförtroendet som en del av normaliseringsprocessen, ett sätt att lära 

sig att ”vara rätt”. Hon förklarar detta med att elever med gott självförtroende tål tillsägelser, 

blåser inte upp sig, vågar stå för vad de tycker utan att påverkas av grupptrycket. 

Självförtroendet gör alltså individen okänslig för påverkan från jämnåriga, men tillgänglig för 

att ta emot kritik från lärare/vuxna. 

 

Flera forskare (Eidevald: 2009, Tallberg Broman: 2002, Lenz Taguchi: 2008, Hultman: 2008, 

Ohrlander: 2008) försöker i sina studier visa att det som vuxna i förskolan förväntar sig av 

flickor respektive pojkar skiljer sig. Flickor förväntas vara snälla, tysta, omhändertagande, 

sociala, verbala och ansvarstagande medan pojkar förväntas ta plats i tid och rum både i 

fysiska aktiviter och verbalt. Det har inom förskolan vuxit fram en syn på kön som essentiellt, 

samtidigt som genus underförstått beskrivs som socialt konstruerat. Enligt Eidevald bemöter 

förskolans personal idag snarare flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställningar om kön 

än att utmana dem. Han hävdar att jämställdhetsarbetet som görs i förskolan riskerar att 

förstärka de traditionella könsrollerna genom att de vuxna oreflekterat förstärker 
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könsordningen utifrån stereotypa föreställningar. I min studie intresserar jag mig för om 

fotografier motverkar eller förstärker traditionella könsroller. Förstärkning kan till exempel 

ske genom en kompensatorisk pedagogik som går ut på att ”träna” flickor och pojkar på 

områden där de, utifrån sitt kön, förväntas vara svaga. En annan modell som Eidevald 

beskriver är att först stärka barnens identiteter som flicka och pojke för att sedan utmana 

könsrollerna. Båda dessa arbetssätt utgår från att pojkar och flickor i grunden är olika – 

varandras motsatser. Om detta sedan synliggörs i dokumentationen får det också 

konsekvenser för föräldrarkommunikation och reflektioner i barngruppen och på det viset blir 

det av intresse för min studie. I sin avhandling studerar Eidevald vilka positioner hos pojkar 

och flickor som accepteras och vilka som möter motstånd i förskolan för att på så sätt 

analysera barns könsmässiga identitetsskapande kritiskt utifrån på vilka olika sätt det är 

möjligt att vara flicka och pojke. Det könsmässiga identitetsskapandet går att beskriva som 

mycket komplext, menar Eidevald och finner även att många studier är skrivna utifrån 

stereotypa föreställningar om att alla flickor/pojkar antingen är eller blir lika, att flickor och 

pojkar är två homogena (åtskilda) grupper som bemöts därefter.  

 

Vad som är normalt i ett sammanhang kan betraktas som avvikande i ett annat. Flera forskare 

(Johannisson: 2009, Markström: 2007, Bartholdsson: 2008) pekar på normalitetens koppling 

till kontext och hur det erbjuds en zon för acceptabelt uppträdande. Denna zons utsträckning 

begränsas olika utifrån faktorer som tid, klass, kön, ålder och etnicitet. För att upprätthålla 

normaliteten krävs kunskaper om var gränserna går och de relationer som förväntas i ett visst 

sammanhang. Det krävs också träning och anpassning för att vara, eller bli, som man är, eller 

”sig själv”. Genom att dagligen omges av bilder av vad som betraktas som normalt får barnen 

många möjligheter att förstå och anpassa sig till normen. Om inte dokumentationen och 

bilderna används för att visa upp det som är olikt och avvikande. Vad som är normalt för en 

flicka är inte alltid normalt för en pojke. Eidevald (2009) menar att vi accepterar och förväntar 

oss olika uppträdande och relationer av flickor respektive pojkar. De traditionella könsrollerna 

tillskriver flickor lägre status och detta i sig innebär ojämlika maktförhållanden. Vuxna, 

oberoende av kön, upprätthåller föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara och risken 

finns att det är det ojämställda som uppfattas som normalt, av både kvinnor och män.  

 

Nordin-Hultman (2008) konstaterar att alla pedagogiska verksamheter på något sätt innebär 

en dold styrning och krav på barns anpassning till det ”normala”. Detta utgör det som 

Foucault (1993) kallar den diskursiva makten, det som Markström (2011) kallar ”Soft 
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governance” och det som också går under benämningen immanent pedagogik; en inneboende, 

naturligt införlivad pedagogik som på så sätt också blir osynlig och svår att värja sig mot. 

Detta behöver inte vara någon medveten strategi utan de som utövar den är ofta själva 

omedvetna om grunderna till sitt pedagogiska handlande. Palla (2011) framhåller dock vikten 

av att reflektera över vad dessa begränsningar och utrymmen kan betyda för barns 

kontinuerliga identitetsskapande och tillblivelseprocesser. Det finns tecken på att utrymmet 

inom normalitetens gränser idag krymper, vilket Johannisson (2009) ser som en följd av att vi 

benämner alltmer av människors sårbarhet med medicinska namn (diagnoser). Att 

utvecklingen följer denna riktning skulle kunna vara en följd av tydligare krav på vad varje 

barn i förskolan har rätt till, en ökad arbetsbelastning för förskollärarna samtidigt som 

barngrupperna är konstant stora och andelen yngre barn på förskolan fortfarande ökar 

(Kihlbom et. al.: 2009, Jonsdottir; 2007, www.skolverket.se).  

 

Goffman (1973) visar genom sina studier hur normer och regler strukturerar vardagen på 

institutionen, hur de producerar konforma beteenden men också hur de skapar avvikande. Den 

som undviker föreskrivna aktiviteter eller utför dem på ett icke föreskrivet sätt bidrar till en 

smitning från sin tillåtna identitet. Institutionen bidrar således till att ange vad som anses som 

normalt handlingsmönster och begränsar alternativt handlande i olika situationer (Markström, 

2007). Flera forskare (Palla: 2011, Hultqvist: 1990) pekar på hur olika sätt att observera, 

kartlägga och dokumentera barnet kan bidra till att skapa identitetserbjudande och 

identitetstilldelande bilder av och för barnet i förhållande till idealbilden, och betonar den 

medvetna eller omedvetna maktutövning av de vuxna i förskolan detta innebär. Begreppet 

”det önskvärda barnet” beskrivs lite olika av olika forskare, men i stort sett skulle det kunna 

sammanfattas som ett barn som trivs i förskolan och har tillit till pedagogerna, det är ett 

omvårdande, demokratiskt och disciplinerat barn och samtidigt aktivt och meningsskapande 

(Markström: 2011, Bjervås: 2011, Jonsdottir: 2007). Palla tillägger att dessa önskvärda 

egenskaper förväntas öka i takt med barnets stigande ålder. Exempelvis blir det önskvärt att 

ett barn som skolförberedelse lär sig att behärska sin kropp och sitta stilla och lyssna. 

Eidevald (2009/2012) lyfter hur barnets köns påverkar vad vi önskar och tillåter från dem och 

visar på hur förskolepersonal använder dokumentationen för att på olika sätt visa för barn, 

föräldrar och personal vilka egenskaper som är ”tillåtna”. Palla ser i sin studie hur de vuxna i 

tal och text tilldelar eller erbjuder barnen olika identitets- och subjektspositioner och hur 

barnen, i de vuxnas konstruktioner av dem, också konstruerar sig själva. Författaren menar att 

det ibland ryms ett erbjudande i de identitetskapande bilderna av barnen, men ibland blir det 
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mer av en tilldelning. Jonsdottir framhåller att barnen måste tillskrivas de önskvärda 

egenskaperna för att inte konstrueras som icke-kompetent barn. Hon refererar till Dahlberg 

och Moss (2005) och argumenterar för att den socala konstruktionen av det kompetenta barnet 

har betydelse för hur personalen agerar och för hur de ser på barnets möjligheter att upprätta 

goda relationer, som i läroplanen (lpfö 98/11) beskrivs så viktiga för utveckling och lärande. 

Jag kan därmed se att min studie också kan få en större generell betydelse för arbetet med 

dokumentation i förskolan. 

 

Tideman (i Markström 2007) pekar på att ett synsätt som utgår från individuella brister leder 

till att ett normaliseringsarbete som går ut på att fostra, behandla eller korrigera och 

kompensera det onormala eller avvikande impliceras. Hjörne och Säljö (2007) menar att deras 

granskning visar att de individualiserande förklaringarna som förlägger problem hos enskilda 

barn är helt dominerande i skolan idag. Ofta handlar de vuxnas sätt att kategorisera barnens 

svårigheter om att barnen har svårt att anpassa sig till det dagliga livet i skolan, det vill säga 

institutionens normer. Detta är samma sätt att kategorisera ”besvärliga” barn i skolan som 

doktor Arnold Gesell anammade på 1920-talet (Rose, 1995). En viktig aspekt av institutioners 

verksamhet är att de är med och skapar identiteter. Dessa identiteter blir en del av hur 

människor uppfattar en person och hens förutsättningar och hur vi bemöter hen (Hjörne och 

Säljö). Det finns förväntningar på hur barnet ska agera i förskolan, olika förväntningar 

beroende på om barnet är en flicka eller en pojke (Eidevald, 2009). Den som avviker från 

förväntningarna får en identitet som avvikare.  

 

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv upprätthålls identiteten genom de berättelser som 

individen berättar om sig själv, eller får berättat om sig. Dessa berättelser formar individens 

syn på sig själv. Detta stämmer också väl överens med Hackings loopingeffekt; ”people 

spontaneously com to fit their categories” (Hacking, 1986 i Hjörne och Säljö, 2007). Flera 

forskare (Lenz Taguchi: 1997, Markström: 2011, Hjörne och Säljö: 2007, Palla: 2011) betonar 

hur viktigt det vi säger, och framför allt skriver, om barnet är för hur barnet kommer att se sig 

självt och bemötas av andra med utgångspunkt i de föreställningar om vad det vi sagt och 

skrivit innebär, vilken kategori vi placerat barnet i. Dessa tankar är essentiella för min studie 

och ligger till grund för hur jag tolkar fotografiets roll i identitetskonstruktionen. I detta finns 

också ett ofrånkomligt utrymme för pedagoger i förskolan att utöva makt och kontroll genom 

sitt inflytande över barnets identitetskonstruktion som de erhåller genom de klassificeringar 

och kategorier som används i arbetet med barnen. Den maktposition som de vuxna är 
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placerade i ingår i förskolans fostrande uppdrag (Dahlberg, Moss och Pence i Skolverket: 

2010, Hultqvist: 1990). Flera forskare (Hultqvist, Bartholdsson: 2008, Palla: 2011) beskriver 

makt som någonting som utövas, inte något som kan ägas. Makten utövas, medvetet eller 

omedvetet,  i de erbjudanden och begränsningar i barnens identitetsskapande som de vuxna i 

förskolan tillhandahåller varje dag och den verkar i de processer där barnet blir till som 

subjekt, vilka identitetserbjudanden och tilldelningar som ges i den styrning som finns. 

Bartholdsson menar att det finns en problematik i att makt ligger i det samhällsuppdrag som 

lärare har samtidigt som skolan/förskolan också har ett demokratiserande uppdrag.  

 

Ett antal studier (Skåreus: 2009, Hedmark och Omark: 2006, Johansson och Tanninen: 2007) 

visar hur såväl bilder som texter i skolans läroböcker, från årskurs ett och upp till 

lärarutbildningen skiljer sig beroende på om det är en kvinna eller en man det handlar om 

eller som visas på bilden. Även texter som används i skriftlig dokumentation av barn i 

förskolan skiljer sig då det handlar om flickor respektive pojkar (Andreasson, I., Pedagogiska 

magasinet, nr 1 2013). Texterna kring pojkar handlar ofta om förmågor och färdigheter medan 

texterna om flickor behandlar deras personliga egenskaper som trevlig, glad, flitig, ambitiös, 

mjuk och omtänksam. Andreasson frågar sig hur dessa socialt konstruerade skillnader 

påverkar identitetsbygget hos flickor och pojkar. Resultaten i Månssons (2000) studie av 

relationen mellan pedagogers föreställningar om genus och den observerade interaktionen 

mellan pedagoger och barn visade också på hur förskolepersonalens bekräftelse av barnens 

handlingar fostrade pojkar till individualister och flickor till kollektivister. Det fanns en 

diskrepans mellan de vuxnas intentioner och deras faktiska handlande. 

 

Eidevald (2009) menar att det saknas forskning om hur förskolans personal bemöter olika 

barn inom respektive könskategori, beroende på vilka positioner de tar och om vilka 

konsekvenser bemötandet kan få för flickor och pojkar. Eidevald (2011) framhåller att 

målsättningen hos de flesta förskollärare är att inte göra skillnad på barn utifrån kön, men att 

de själva är osäkra på om de kanske ändå (omedvetet) ställer olika krav på flickor och pojkar. 

Flera forskare (Jonsdottir: 2007, Månsson: 2000) har sett hur barn socialiseras till traditionella 

könsmönster redan från ett och ett halvt års ålder. Tydligast framträdde könsskillnaderna i helt 

eller delvis vuxenledda situationer.  

 

Med ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt beskrivs individer som multipla subjekt som 

varken är eller blir det ena eller det andra utan görs på olika sätt i olika situationer utifrån 
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olika diskurser eller föreställningar (Eidevald: 2009, Nordin-Hultman: 2008, Palla: 2011). 

Barns identiteter är inte någonting fixerat, utan någonting som kontinuerligt formas och 

förhandlas i processer inom förskolans ramar. Denna ickeessentialistiska hållning i synen på 

individen som ett subjekt utan någon inre förutbestämd fast kärna av det som är ”jag”, är 

också den hållning jag vill inta när jag studerar det empiriska materialet i mitt arbete. 

 

1.1.4 Pedagogisk dokumentation  

Dokumentation kan inbegripa allt från portfolio, videofilm, fotografier, ljudupptagningar, 

intervjuer, anteckningar, loggbok till testprotokoll utan att ange hur det ska användas, 

reflekteras över eller tolkas. Flera forskare (Wehner-Godée: 2011, Sheridan et al.: 2012, 

Dahlberg et al.: 2001, Lenz Taguchi: 1997) beskriver begreppet ”pedagogisk dokumentation” 

som någonting som omfattar mycket mer; att det handlar om att använda dokumentationen 

som analysverktyg i pedagogiska sammanhang och utveckla verksamheten utefter de 

pedagogiska ställningstagande som dokumentationen föranleder. Den pedagogiska 

dokumentationens användning för utvecklingen av verksamheten på den enskilda förskolan 

framhålls och tillskrivs möjligheter att kunna utmana de dominerande diskurserna och 

överskrida och demokratisera förskolans verksamhet och på så sätt ge institutionerna 

möjlighet att vinna en ny legitimitet i samhället. – ”genom att ge förutsättningar för 

pedagoger och andra att engagera sig i dialog och förhandlingar när det gäller pedagogiskt 

arbete” (Skolverket, 2010. S 203). Arbetet med den pedagogiska dokumentationen skulle 

därmed kunna innebära ett förhållningssätt som kan förändra och förflytta makten över 

förskolepraktiken till lärare och barn. När den fungerar som bäst blir den navet i hjulet som 

sätter snurr på pedagogiska och didaktiska tankar i den egna barngruppen. Förutom detta 

menar forskarna att dokumentationen också kan användas som underlag för föräldrasamtal 

och bedömning av förskolans kvalitet. Dahlberg et al. beskriver hur den pedagogiska 

dokumentationen kan delas in i två besläktade företeelser, nämligen en process och ett 

innehåll, varav innehållet är material som redogör för vad barnen säger och gör; fotografier, 

teckningar mm, medan processen är användandet av materialet för reflektion över det 

pedagogiska arbetet. Reflektionen bör ske på ett ytterst noggrant, metodiskt och demokratiskt 

sätt. Processen sker, enligt Dahlberg et al., hos varje enskild pedagog, i grupper med fler 

pedagoger, tillsammans med barnen, deras föräldrar och med politiker. Parnell och Bartlett 

(2012) hänvisar till Malaguzzi (1998) som definierar själva tolkningen av dokumentationen 

som en avgörande del. I tolkningen skapas klarhet och dimmor skingras, enligt Malaguzzis 

klarhetskoncept. Den pedagogiska dokumentationen inom Reggio Emilia-pedagogiken anses 
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fylla flera funktioner, skriver McKenna (2003). Den ska involvera föräldrarna och göra dem 

uppmärksamma på sina barns upplevelser, den ska hjälpa förskollärarna att förstå barnen 

bättre, den ska bidra med underlag för att kunna utvärdera förskollärarnas arbete, för att 

underlätta kommunikation och utbyte av idéer mellan kollegor, att göra barnen medvetna om 

att deras ansträngningar värdesätts och för att skapa ett arkiv för skolan, barnen och lärarna. 

Skolverket (2010) beskriver den Reggio Emilia-inspirerade dokumentationen som en relativt 

oproblematiserad norm i den senare läroplanstraditionen. 

 

Skolverket (2012) beskriver vidare pedagogisk dokumentation som:  ” …ett arbetsverktyg 

som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Det handlar om att 

försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av 

förväntningar och normer. En utgångspunkt för arbetet med pedagogisk dokumentation är att 

”lyssna in” det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera 

det…//…Men – vilket är viktigt – det är inte bara de vuxna som dokumenterar barnens 

aktiviteter i förskolan. Barnen är också delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera 

kring det som samlas in” (Skolverket, 2012, 12.1276 s 15). Skolverket (2012) menar inte bara 

att barnen är delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation, de hävdar också att arbetet 

utgår från det som sker bland barnen; det som barnen är upptagna med här och nu och som 

intresserar dem i den dagliga verksamheten. Flera forskare (Lindgren: 2012, Smith: 2012, 

Svenning: 2011, Sheridan et al.: 2012) ställer sig dock frågande till om detta stämmer överens 

med hur det ser ut i verkligheten. De menar bland annat att fokus ofta ligger på 

förskollärarnas arbete och att det över huvud taget nämns väldigt lite om hur den ökade 

synligheten påverkar barnen och deras möjlighet att påverka/förändra verksamheten. Önskan 

om barns deltagande verkar ofta ligga på en politisk nivå, men att vad barns deltagande 

egentligen innebär i praktiken är mycket vagt formulerat. Artikel 12 i FNs konvention för 

barns rättigheter uttrycker: ” Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla 

frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och 

mognad.” (http://unicef.se/barnkonventionen). Begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv ofta likställs ofta med barns rättigheter och FNs barnkonvention, vilket i sig ger att 

vuxna utger sig för att veta vad som är bäst för barnen. Att pedagogisk dokumentation skulle 

vara ett sätt att se verksamheten ur barnens perspektiv, avfärdar Svenning med att vuxna 

aldrig kan ta ett barns perspektiv utan det blir ett barnperspektiv ur en vuxens perspektiv. 

Antagligen sker detta med barnets bästa för ögonen, men en vuxen kan aldrig placera sig inne 

i ett barns hjärna, resonerar Svenning. Barnen blir beroende av lärarens förhållningssätt och 

http://unicef.se/barnkonventionen
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utvecklingspsykologisk kunskap om barns utveckling, menar Eidevald (2009). Lindgren 

(2012) visar också genom sin studie av lärarstudenters nätdiskussionsforum, att den 

pedagogiska dokumentationen fick studenterna att använda begrepp som att arbetet ”öppnade 

upp barnens upplevelser” för ”oss” (lärare) så att ”vi” bättre kan förstå ”dem”. Det utformades 

med andra ord ett tydligt ”vi och dom”-perspektiv, där lärarna definierade sig som en grupp 

där barnen exkluderades. Barnens inkludering i dokumentation och utvärdering har i studier 

visats sig främst handla om emotionella perspektiv, huruvida barnen uppskattade aktiviteten 

eller inte (Siraj-Blatchford, 2006 enligt Sheridan et al.: 2012). För mitt syfte är det egentligen 

irrelevant hur barnens delaktighet ser ut, men det ligger ett intresse i hur dokumentationen 

används i verkligheten och vilka den exponeras för. 

 

Observationer och dokumentation av barn har använts i Sverige under hela 1900-talet 

(Skolverket, 2010). Enligt Rose (1995) har dokumentation till stor del använts för att 

frambringa en ”normalitetens hierarki”. Idag är syftet med dokumentation i den svenska 

förskolan i första hand att utvärdera pedagogisk praktik och för att synliggöra kompetenser 

och lärandeprocesser (Lenz-Taguchi, Skolverket 2010). Eidevald (2012) menar på 

www.forskoleforum.se att för detta ska vara möjligt och för att en dokumentation ska kunna 

utgå från läroplan och skollag måste flera kriterier uppfyllas; framförallt ska dokumentationen 

vara systematisk och vila på vetenskaplig grund. Eidevald framhåller också vikten av att 

dokumentationen inte har barns förmågor och kunskaper i fokus utan snarare 

verksamhetsutveckling för att kunna ge varje barn en optimal lärandemiljö 

(www.förskoleforum.se). I drygt tjugo år har personal i förskolan intresserat sig för 

pedagogisk dokumentation som arbetssätt (Skolverket, 2012). Flera forskare (Wehner-Godée: 

2011, Lindgren och Sparrman: 2003, Vallroth och Månsson: 2008, Lindgren: 2012) beskriver 

hur arbetsmetoden haft stor spridning till förskolor, högskolor och universitet i landet till följd 

av ett omfattande nätverksarbete och en uttryckt tydlig vilja i förskolans måldokument, samt 

som del av en transnationell trend. Trenden ser visserligen ser lite olika ut i olika länder, men 

har i stort sett samma syfte; en reglering av barnen på individnivå, menar Vallroth och 

Månsson. Ett antal forskare (Alnervik i Skolverket: 2010, Bjervås: 2011, Lindgren och 

Sparrman: 2003, Svenning: 2011) är överens om att det idag finns en förvirring kring 

begreppet pedagogisk dokumentation. Till följd av detta har förskolan har haft svårt att 

utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation då dokumentation förknippas med 

barnobservationer som idag ofta utvecklas till individuella utvecklingsplaner (IUP). 

Utvecklingstänkandet genomsyrar teorier och praktiker kring barn och är så självklart att det 

http://www.forskoleforum.se/
http://www.f�rskoleforum.se/
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är svårt för förskolepersonal att upptäcka det själva. Skolverket (2008) har också i sin 

granskning dragit slutsatsen att barns utveckling, prestationer och färdigheter kartläggs och 

bedöms i ökad omfattning med utgångspunkt från föreställningar om vad som kan förväntas 

av barn i en viss ålder. Det sker en sammanblandning av begreppen observation och 

dokumentation, men Svenning (2011) hävdar att diskussionen om barns inflytande och 

deltagande i dokumentationen är relevant oavsett hur dokumentationen går till eller vad vi 

väljer att kalla den. I sin egen studie väljer hon därför att inte  särskilt skilja ut pedagogisk 

dokumentation utan ser det istället som att välja en vid och öppen ram för vad dokumentation 

är. Det är också ett förhållningssätt som jag vill anamma då jag ur ett konstruvistiskt 

perspektiv vill analysera de bilder som publiceras på barnen på förskolan. Bilderna finns där, 

oavsett dokumentation är att betrakta som pedagogisk eller ej. 

 

Några forskare (Lindgren och Sparrman: 2003, Palla: 2011) saknar en kritisk diskussion kring 

det ökande dokumenterandet i förskolan och ifrågasätter också frivilligheten i 

dokumentationsprojekten, som påbörjas redan då barnen är ett år gamla. Barnen kan då inte 

själva ge sitt samtycke utan detta sker genom föräldrarnas godkännande, som oftast sker på 

förhand och utan att föräldrarna är medvetna om hur dokumentationen kommer att gå till, vem 

som ska använda den eller vem som kommer att utföra den. 

 

Enligt Svenning (2011) är den pedagogiska dokumentationens viktigaste uppgift i Reggio 

Emilia att synliggöra alla barn som rikt utrustade, kompetenta och aktivt kunskapsskapande 

subjekt och att på så sätt skapa ett underlag för barnens fortsatta utforskande och 

kunskapsskapande. Det är också en bild av barnet som Malaguzzi (i Parnell och Bartlett, 

2012) förespråkar. Malaguzzi menar att den som vill ge en bild av barnet som sårbart, 

inkomplett eller svagt alltid har något att tjäna på detta för egen del. Detta lägger grund för 

dokumentation som en normaliserande praktik i vilken barnen ser sig själva och sina kamrater 

och då påminns om hur de förväntas uppträda för att vara ”goda barn” i förskollärarnas, 

föräldrarnas och andras ögon (Lindgren och Sparrman, 2003). Det är också utifrån det kritiska 

perspektivet jag vill analysera de identitetserbjudanden som avhängigt kön framställs i 

förskolan. Det finns nämligen en osäkerhet hos förskolepersonalen om hur de bemöter/ställer 

krav med avseende på barnets kön. Detta, menar Eidevald (2009),  riskerar att få 

konsekvenser för hur flickor respektive pojkar framställs i dokumentationen. I arbetet med att 

försöka ställa samma krav på barnen följer en strävan att i dokumentationen inte göra skillnad 

på flickor och pojkar, till exempel att försöka se till att det finns lika många bilder av flickor 
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som av pojkar på väggarna i förskolan. Detta är det som författaren beskriver som en strävan 

att göra dokumentationen neutral. Vidare beskriver Eidevald (2011) hur andra arbetslag 

återkommer till en kompensatorisk tankegång, där dokumentationen syftar till att öka pojkars 

empatiska förmåga och få flickor att ta för sig mer. De kompensatoriska arbetslagen berättar 

om hur de dokumenterar könsöverskridanden som till exempel hjälpsamma pojkar och starka 

flickor för att ge barn, personal och föräldrar nya bilder av vad som är tillåtet. Jag utgår från 

att den osäkerhet som råder, dels kring dokumentationen, dels kring bemötandet, gör att 

tolkningarna av förskolans uppdrag kan se mycket olika ut på olika ställen. Hur barnen 

framställs blir viktigt då Jonsdottirs (2007) i sin studie visar att de egenskaper och färdigheter 

som de vuxna i förskolan tillskriver barnen också har betydelse för deras förmåga att utveckla 

goda relationer med andra barn. 

 

Skolverket (2010) beskriver hur gränsen mellan styrning och produktion av ”tillfälliga 

sanningsanspråk” genom dokumentation, kan beskrivas genom begreppet documentality. 

Dokumenterandet är visserligen inbäddat i maktrelationer och sociala konventioner, men det 

har också möjligheten att synliggöra det oförutsedda i dessa maktrelationer. Enligt Skolverket 

(2010) kan det ”bli möjligt att uttrycka vad som är otänkbart, befriande, outsagt, okänt eller 

absurt. Så med andra ord kan documentality inrymma en möjlig paradox – 

dokumentaterandet kan bemyndiga och förstärka barn, lärare och föräldrar, men det kan 

också försvaga och begränsa dem.” (Skolverket, 2010. s13) Andra som vill se arbetet med 

pedagogisk dokumentation som ett sätt att revolutionera förskoleverksamheten och öppna 

institutioner för barn som forum där det erbjuds tillfällen för vuxna och barn att komma 

samman och engageras, är Dahlberg, Moss och Pence (2001). Författarna menar att detta 

skulle kunna ge institutionerna en särskild betydelse, som en gemenskap som synliggör 

barnens liv och arbete. Vidare menar de att den pedagogiska dokumentationen kan ge varje 

barn, varje pedagog och varje institution en offentlig röst och en synlig identitet. Bjervås 

(2011) hävdar dock att det idag råder brist på empiriska studier gällande 

dokumentationsverktyget och hon uppmanar lärare och pedagoger till ett kritiskt tänkande 

kring bedömningens praktik i förskolan. Samtidigt ser hon en möjlighetet för verktyget att 

kunna ersätta handlingsplaner och individuella utvecklingsplaner. Det är i detta sammanhang 

jag vill bidra till ökad empirisk erfarenhet av hur dokumentationen kan användas, uppfattas 

och uppnå läroplanens intentioner. 
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1.1.4.1 Att synas 
 

Foucault (1993) benämner individualiteten som någonting som länge tillhörde alla människor, 

men som inte beskrevs. Endast de priviligierade, de rika, nobla och heliga fick synas, bli 

uppmärksammade, beskrivna och dokumenterade i detalj. Under 1800-talet förändrades detta 

och blicken vändes mot de som fanns vid maktrelationernas andra sida, i botten (Rose, 1995). 

Rose menar att barn snabbt kom att utgöra favoriseringsobjekt och måltavlor för dessa 

individualiseringsprogram. Enligt Foucault var det viljan till kunskap, vetande och sanning 

som frammanade en viss blick och observerbara och klassificerbara objekt. Med detta hävdar 

Foucault vidare att dokumentation används som kontrollmedel och underkuvningsmetod. 

Rose beskriver institutioner som vetenskapliga instrument som etablerar en synlighetsregim 

där de observerade distribueras på ett gemensamt siktplan. Idag, på 2010-talet, blir kraven på 

transparens allt större. Media hjälper hela tiden till att flytta gränserna för vad som anses 

privat och ”syns man inte så finns man inte” (Patrik Hall i Pedagogiska Magasinet nr 1, 2013, 

Svenning: 2011). 

 

Den nya synligheten beskrivs och bekräftas av flera forskare (Nordin-Hultman: 2008, 

Vallberg Roth: 2009, Bjervås: 2011). De uttrycker sig bland annat som att ”barn idag 

synliggörs, bedöms och beskrivs som individer på ett mer genomgripande sätt än någonsin 

tidigare” eller som att ”barnen placeras på en synlighetsarena”. Barnen växer upp som 

individer som näst intill ständigt är föremål för synliggörande genom granskning, värdering 

och dokumentation. Den granskande blicken som skiljer ut individer innebär i viss mån ett 

objektifierande och ett underordnande av barnet i förhållande till den normaliserande 

praktiken, menar Palla (2011) och refererar till Rose (1995) som uttrycker att ”målet att alstra 

goda medborgare skall sammanfalla med den personliga målsättningen om ett gott liv” (s50). 

Andra forskare (Lindgren och Sparrman: 2010, Svenning: 2011) ifrågasätter om det kan vara 

enbart positivt för barnen att bli synliggjorda och reflekterade över på förskolans väggar och 

om all slags dokumentation är bra för alla barn och hur vet vi när den inte är det. Det är inte 

bara de utbildade förskollärarna som betraktar och utvärderar barnen på bilderna, utan barnen 

betraktar och utvärderar även varandra och får finna sig i att bli utvärderade av sina kamrater 

och kanske även av deras föräldrar. Barnen synliggörs och fokuseras som förbättringsprojekt, 

där de själva deltar som självreflekterande, motiverade, oberoende och ansvarstagande 

individer i arbetet med att bedöma bilderna och sig själva, menar Markström (2011). Detta är 

en praktik där något behöver förbättras och det behövs kunskap för att kunna verkställa detta. 
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Smith (2012) lyfter fram det entreprenöriella självet som hela tiden strävar efter 

självmaximering. Lindgren och Sparrman (2003) framhåller att barnen på detta sätt blir 

påminda om hur de förväntas uppträda och vara ”goda barn” i förskollärares, kamraters och 

andras blickar. Flera forskare (Lindgren och Sparrman: 2010, Palla: 2011, Smith: 2012, 

Jonsdottir: 2007) menar att dokumentationen på väggarna leder till att barn kommenterar 

varandra på olika sätt av en rad olika anledningar och syften. Förskolepersonal har sett hur 

barnen i dokumentationen kontrollerar och bedömer varandra och dessa reflektioner öppnar 

upp för mätningar och jämförelser mellan barnen. Detta uppmuntras och godkänns som ett 

önskat beteende hos barnen i förskoleverksamheten och konsekvenserna kan bli att de 

kompetenta barnen bekräftas i sin kompetens av såväl andra barn som av vuxna. I 

förlängningen kan detta bidra till att de blir ännu mer kompetenta och det skulle kunna 

betraktas som positivt eftersom de då kan utgöra förebilder för sina kamrater, men det kan 

också utgöra en grund för utvecklandet av en hierarkisk maktstruktur. Enligt Dencik (1995) 

kräver de postmodernistiska livsomständigheterna att vi skärper vår förmåga att kritiskt 

granska och reflektera över oss själva, men Jonsdottir (2007) menar att detta också kräver 

pedagogisk och yrkeskunnig personal som kan se varje enskilt barns unika kompetenser som 

en resurs för hela barngruppen. Det är också de vuxna i förskolan som, enligt läroplanen 

(Lpfö 98/11), ska fungera som viktiga förebilder för barnen i förskolan för att de ska kunn 

utveckla förståelse och respekt för rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle.  

 

Markström (2011) hänvisar till Foucault (1991) och menar att den här typen av osynlig 

maktutövning, där barnen alltid är de som blir betraktade och bedömda/jämförda, också är den 

mest verkningsfulla. Lindgren och Sparrman (2003) visar också på hur de vuxna väljer att 

tilldela barnen positioner som betraktade och betraktare i förhållande till varandra, men endast 

positionen betraktade i förhållande till de vuxna eftersom de ofta klipper bort sig själva på 

bilderna som sätts upp på väggarna. Detta förstärker synen på barn som en social kategori 

samt upprätthåller kategorins låga status. Författarna menar att betraktande i sig producerar 

dominansförhållanden där den som blir betraktad alltid intar en svagare position. Alltmedan 

de som underordnar sig makten (barnen) blir allt synligare, så blir själva maktutövningen mer 

osynlig. Synliggörandet av barnen gör makten verksam (Palla, 2011). Det presenteras för barn 

och föräldrar som en rättighet för dem, men samtidigt verkar det vara en ofrånkomlighet. 

Palla funderar över om det finns några reella valmöjligheter att undanbe sig denna granskning 

och vad detta i sådana fall skulle kunna innebära. 
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1.1.4.2 Fotografier i den pedagogiska dokumentationen 
 

Alla har ett album med foton utav mer eller mindre viktiga händelser i livet. För dagens barn 

börjar det redan med bilder på dem som foster i livmodern. Lindgren och Sparrman (2010) 

menar att barn idag är vana vid att bli fotograferade och filmade av olika personer, på olika 

platser och för olika syften. En vanligt dokumentationsform som infördes i förskolan under 

1980-talet var en pärm för varje barn som till exempel kunde benämnas ”Boken om mig” 

(Skolverket, 2010). Dessa pärmar finns fortfarande kvar på många förskolor med lite olika 

användning och syften. Brodin och Hylander (1997) hävdar att barnets identitetsutveckling 

påverkas positivt utav att vi delger dem dess individuella livshistoria med hjälp av fotografier 

och saker som barnet själv sagt, på grund av att barnet på så vis får höra om sig själv från 

utsidan. Författarna anser vidare att det är ett bra sätt för barnen att få en distinkt uppfattning 

om vem de själva är genom att uppmärksamma barnen på varandra genom att till exempel 

beskriva vad de gjort eller vad de vill. McKenna (2003) beskriver Reggio Emilia-tanken att ge 

barnen ett konkret, synligt minne av vad de sagt och gjort för att kunna ta ett kliv från en 

upptäckt/förståelse till att skapa nya ämnen att utforska. Barnen blir mer intresserade, nyfikna 

och självsäkra när de kan se vad de uppnått, menar McKenna. Statliga utredningar och 

styrdokument pekar också ensidigt på de positiva sidorna av bilddokumentation (Lindgren 

och Sparrman, 2010). I SOU 1997:157 sägs det bland annat att dokumentation synliggör 

lärande, samspel, kunskaper och idéer som annars hade förblivit osynliga. Barnen får en 

”synlig identitet och en synlig historia”. Att vara synlig är viktigt såväl för individen som 

samhället. Att inte vilja bli synliggjord framstår, enligt Lindgren och Sparrman (2003) som 

liktydigt med att vara eller vilja vara osedd och osynlig och därmed sakna såväl subjekt som 

identitet och historia.  

 

Syftet med bilddokumentation är enligt förskollärarna i Lindgren och Sparrmans studie (2010) 

samarbete, lärande, reflektion och sist men inte minst, att se sig själv genom andras ögon. 

Denna möjlighet att om och om igen gå tillbaka och minnas en händelse genom 

dokumentation och när den på olika sätt kan delas med kollegor/föräldrar/barn, möjliggör, 

enligt Parnell och Bartlett (2012), en större och mer ingående delaktighet för alla parter. 

Lindgren (2012) anser dock att detta framställer de vuxna som personer som känner till ”den 

andres” perspektiv i stället för att bjuda in (barnen) till dialog.  
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Bjervås (2011) resonerar kring användandet av dokumentationsbilder som fokuserar på 

händelser och där individerna inte tydligt kan identifieras. Hon menar att dessa bilder kan ge 

barnen anonymitet, men samtidigt konstaterar lärare i hennes studie att barnen visar mindre 

intresse för dokumentationer med sådana bilder och att dokumentationen då inte på samma 

sätt kan användas som stöd för barnens utveckling och lärande. Det blir svårare för barnen att 

identifiera sig med aktören/aktörerna på bilderna, menar Bjervås och uppgiften att se barnen 

som subjekt försvåras då barnen svårligen känns igen. 

 

Wallsten (2011) menar att vi i många sammanhang har behov av att påstå saker med 

fotografier. Inte bara hur som helst utan till och med bevisa. Fotografiet tänks vara en bild av 

verkligheten, sanningen. Fototekniken blev stor inom dokumentationssammanhang när man 

under 1800-talet ville finna visualiseringsverktyg för att kunna avskilja de ”onormala” från 

massan på olika institutioner i samhället. Fotografierna gjorde individerna synliga och läsbara 

för det tränade ögat, de användes som verktyg för att kunna hantera mänsklig olikhet och 

bemästra de omständigheter som föranledde upptäckten av dessa olikheter (Rose, 1995). 

Innan fotografier började användas i dokumentationer och observationer av barn ansågs barn 

vara ett nyckfullt material för vetenskapen, menar Rose, då det behövdes stora lokaler, många 

barn och lång tid för att kunna studera dem. Den som först började analysera barns utveckling 

genom fotografier var Gesell som delade in sina bilder i till exempel; ”representativa”, 

”typiska”, ”märkliga”, ”ovanliga” och ”atypiska”.  

 

Flera av de postmoderna teorierna har dock dissekerat uppfattningarna om fotografiets 

avbildningsförmåga (Wallsten, 2011). Uppfattningar som tagits för givna, däribland de om 

sanning och objektivitet har blivit ifrågasatta, inte minst med tanke på hur fotografisk teknik 

utvecklats. Trots detta, finns enligt Wallsten, en eftersläpning eller tröghet i systemet. I stor 

utsträckning jobbar många på som förut med fotografi. Det finns en viss medvetenhet om 

frågor kring fotografisk teknik och sanning, men de flesta litar fortfarande, rätt ograverat, 

mycket på bilden. 

 

1.1.4.3 Ny tekniks betydelse för dokumentation  
 

Forskare (Lindgren: 2012, Parnell och Bartlett: 2012) beskriver hur den tekniska utvecklingen 

har förändrat förutsättningarna för pedagogisk dokumentation i förskolan. Förskollärare och 

barnskötare kan i dag ta hundratals foton, videofilma och reflektera över materialet 
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tillsammans med barnen. Utvecklingen har givit oss flera nya möjligheter att snabbt producera 

mängder av dokumentationsmaterial, och det har också blivit enkelt att dela dokumentation 

med andra, till exempel kollegor och föräldrar, via USB-minnen, interaktiva whiteboards och 

webkameror. En smartphone kan användas för att filma eller fotografera barnen och sedan 

kan materialet snabbt laddas upp på ett lösenordsskyddat konto, som kan delas av barnen, 

lärarkollegorna och föräldrar. Via smartphonen kan läraren också efter varje aktivitet eller 

dag, skapa en kort bloggtext. När barnen är lite större kan de själva använda smartphonen och 

söka fakta på internet. Det är i ljuset av denna snabba utveckling och produktion av tusentals 

bilder som jag fattat intresse för bildernas innebörd och påverkan på barnens 

identitetsutveckling. Samtidigt pekar Dencik (1995) på hur vi trots förändrings- och 

utvecklingstakten, väljer att fortsätta fixera oss vid specifika företeelser, urskilja mönster och 

fastlägga förhållanden som varande giltiga sanningar. Dencik framhåller tanken att när vi 

fäster blicken vid en viss företeelse förbiser vi samtidigt en hel massa andra saker som vi inte 

vet om de är av vikt. 

 

Det finns forskare (Sheridan et al.: 2012, Parnell och Bartlett: 2012) som ser positivt på den 

nya teknikens möjligheter. De menar bland annat att den har skapat vägar för barnen att göra 

sina röster hörda, och detta kan bidra till att höja barnens status som medkonstruktörer av 

verksamheten och sitt eget lärande. Barnen kan själva enkelt använda kameror och apparatur 

för dokumentation och reflektion. Samtidigt frågar sig Nordin-Hultman (2008) vad det 

innebär för barn att regelbundet, från tidig ålder, granska sig själva med en kritisk blick samt 

tala om sina starka och svaga sidor, mot bakgrund att de alltid kan bli bättre på något än vad 

de är just nu. Parnell och Bartlett menar dock att barnens självbild påverkas positivt av att 

deras lärande dokumenteras, att lärare genom att dokumentera barnen bekräftar dem som 

värdefulla medlemmar i gemenskapen. Barnen blir varse att det de säger är viktigt när det 

uppmärksammas, menar författarna. 

 

Visuell dokumentation förekommer frekvent varje dag, med hjälp av den nya tekniken, 

däremot ser flera forskare (Sheridan et al.: 2012, Bjervås: 2011) brister då det gäller 

reflektions och utvärderingsarbete till följd av utförd dokumentation. Ofta sker utvärdering 

och summering främst i slutet av ett temaarbete eller en termin och lärarna möts, enligt en 

granskning av Skolverket 2004, sällan i gemensamma reflektioner. Planering, observationer 

och utvärderingar kopplas av förskollärarna till specifika situationer och reflektion och analys 

betraktas som synonymer. År 2008 såg det något bättre ut. I 56% av landets kommuner gavs 
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utbildning i pedagogisk dokumentation som kompetensutveckling (Skolverket 2008). Parnell 

och Bartlett (2012) hävdar att med bärbara, multifunktionella apparater, som dessutom har 

tillgång till internet, så ökar lärarnas möjligheter att dokumentera, reflektera och dela barnens 

lärande. Det spar också planeringstid och menar att ”the more we are behind the lens, the 

more the lens becomes part of our being present in the moment”. (s.55) 

 

I Dahlberg, Moss och Pence (2001) studie berättas om en förskollärare som tar hem sin 

dokumentation varje kväll och analyserar och Lindgren (2012) beskriver en förskollärare som 

glömt kameran och därför använder sin egen mobiltelefon för att dokumentera. Parnell och 

Bartlett (2012) menar också att den nya tekniken i början är tidskrävande och att det behövs 

ett starkt engagemang och öppenhet för att ta den till sig. Författarna menar att några av de 

största hindren är teknikfientlighet, att vissa lärare inte är tillåtna att använda mobiltelefon i 

arbetet och att barnen ibland har svårt att fokusera på lärandet och istället blir intresserade av 

tekniken. Hur som helst, menar Parnell och Bartlett att fördelarna med den nya tekniken starkt 

övervinner nackdelarna, främst möjligheten att ha en blogg där interaktioner mellan barn, 

lärare och föräldrar ger en närhet kring lärandets utveckling. Att dela dokumentationen hjälper 

alla att förstå barnens utveckling och lärande och hur det kan underlättas, hävdar författarna. 

 

1.1.5 Pedagogens roll 
 

”Vi ser aldrig världen med naket öga. Det vi upptäcker när vi ser är tecken i redan etablerade 

mönster.” Lars Dencik, s87 

Dokumentation är alltid lärarens subjektiva tolkning av barnet och barngruppen, klargör 

Parnell och Bartlett (2012). För att göra ett bra arbete med dokumentationen i förskolan 

behövs kunniga och reflekterande pedagoger, det är flera forskare överens om (Eidevald 

(www.förskoleforum.se: 2012, Sheridan et al.: 2012, Palla: 2011, Svenning: 2011, Bjervås: 

2011, Dahlberg et al.: 2001) Det krävs både utbildning och stora kunskaper om skollagens 

och läroplanernas formuleringar och intentioner. Det därför är naturligt att det är 

förskollärarna med högskoleexamen som ansvarar för detta arbete. Dagens vuxna saknar 

många av de erfarenheter som dagens barn får som en naturlig del av sin uppväxt och detta 

ställer extra krav på hur de vuxna arbetar och förhåller sig till dokumentation i förskolan. 

Pedagogisk dokumentation är ett av de områden som det behövs mest kompetensutbildning 

kring just nu i förskolan, menar Eidevald (2012). Han visade dock i sin studie (2009) att det i 

frågan om hur utbildade förskollärare och barnskötare utan högskoleutbildning till exempel 

http://www.f�rskoleforum.se/
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bemötte flickor och pojkar, inte fanns någon skillnad. Lenz Taguchi (1997) hävdar vidare att 

den enskilda praktikens diskurs kan vara så stark att pedagogens grundläggande synsätt (och 

utbildning) blir av mindre betydelse för det praktiska arbetet.  

 

Dahlberg, Moss och Pence (2001) poängterar att arbetet med pedagogisk dokumentation 

förutsätter att de som ska använda sig av den kan organisera sitt arbete för att både förbereda 

dokumentationen och skapa tid för reflektionsprocesser. Det är, enligt författarna, inte en 

resursfråga utan handlar om att ge utrymme åt den pedagogiska dokumentationen eftersom 

den uppfattas ha en dominerande betydelse. Författarna beskriver bland annat ett fall där en 

engagerad pedagog tar med sig material hem och reflekterar varje kväll. 

 

Skolverket (2012) skriver att formuleringarna i läroplanen (lpfö 98/11) kräver att arbetslagen i 

förskolan noggrant undersöker sin verksamhet och det egna arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Det är av vikt att gå igenom varför arbetet med pedagogisk dokumentation 

sker och hur det går ihop med intentionerna i läroplanen. Forskare (Palla: 2011, Eidevald: 

2009) lyfter vikten av ett kritiskt förhållningssätt till det egna arbetet. Syften och följder av 

dokumentationen bör ägnas exta betänketid när det handlar om specialpedagogiska 

sammanhang. Det är också viktigt att uppfattade ”naturliga kunskaper” ses som del av en 

konstruerad diskursiv mening, och att makt finns inbäddad i de olika diskursiva förståelser 

som finns att tillgå.  

 

Alla som arbetar i förskolan, skolan och i fritidshemmet behöver ha kunskaper om 

vilka makt- och inflytandeförhållanden som formar och utvecklar flickors och 

pojkars/kvinnor och mäns perspektiv – och hur könsroller är kopplade till dessa. 

(SOU, 1997:21)  

 

Några forskare (Bjervås: 2011, Svenning: 2011, Dencik: 1995) vill särskilt poängtera den 

makt det innebär när förskollärare väljer att dokumentera vad som händer och vilken 

betydelse det får för vad som blir, och kan bli, synligt, eftersom det både gör att någonting 

utelämnas och att någonting tillförs. Samtidigt beskriver andra forskare (Dahlberg et. al.:2001, 

Jonsdottir: 2007) pedagogisk dokumentation som något som inte gör anspråk på att vara en 

sann berättelse utan snarare en social konstruktion som aldrig är objektiv eller neutral. De 

menar att alla förväntningar och skattningar av barnen som görs av de vuxna i förskolan är 

subjektiva och färgade av personalens egna erfarenheter, attityder och intryck. Det krävs dock 
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en del insikt för att kunna förhålla sig på det sättet och Lindgren (2012) ser i sin studie att 

lärarstudenter har en oproblematisk syn på pedagogisk dokumentation som ett sätt att förse sig 

med ren och sann kunskap om barnen. Jonsdottir framhåller vikten av att förskolans personal 

reflekterar över vilka synliga och dolda förväntningar och förpliktelser de anser finns på den 

egna avdelningen och huruvida dessa är förenliga med läroplanens intentioner och förskolans 

mål och uppdrag som en av de viktigaste pedagogiska konsekvenserna av sin studie. 

 

Sheridan et al. (2012) berättar om en lärare som framhåller vikten av att pedagogen använder 

sin kompetens för att avgöra vilken typ av dokumentation som är lämplig vid vilket tillfälle. 

Samma lärare menar också att dokumentationen måste göras på en nivå som barnet kan förstå, 

vilket kan kräva såväl närvaro som kreativitet av pedagogen. Detta för tankarna till Bath´s 

(2012) studie kring barns deltagande i dokumentationen där en vuxen frågar ett barn om vad 

som händer i en dokumentation av barnet och barnet svarar: I can´t read it. I don´t know. Palla 

(2011) visar i sin studie att dokumentationen av förskollärare upplevs som en garanti för 

förskolans lärande- och utvecklingsuppdrag samtidigt som, menar Palla, dokumentation utan 

vetenskaplig förankring i stället kan medverka till att rikta blicken mot barnet utifrån 

förenklade föreställningar om den vanliga, normala, eftersträvansvärda utvecklingen. Detta är 

av vikt om vi i enlighet med den konstruvistiska ansatsen tror att dokumentationen påverkar 

barnens identitetsutveckling.. Det framkommer också i i flera studier (Sheridan et al.: 2012, 

Palla: 2011, Bowne et al.: 2010) att trots att de flesta förskollärare omtalar dokumentation 

som ett bra verktyg, så är det inte många som kan utveckla hur dokumentationen har hjälpt 

dem att stödja barnen i sina enskilda läroprocesser eller hur den hjälpt dem själva att öka sin 

yrkeskompetens. Förskollärarna har inte fullt ut kunnat sätta sig in i betydelsen av hela 

dokumentionsprocessen, vilket har lett till en rad missförstånd i arbetet. Många som arbetar i 

förskolan känner sig dessutom osäkra på hur, vad och varför olika sorters dokumentation ska 

brukas i förskolan. Palla efterfrågar ett ifrågasättande av vilken eller vilka kunskaps- och 

människosyner som dokumentationen i sig förmedlar och påtalar riskerna för att 

dokumentationen annars kan verka begränsande för barns utrymme att vara, göra och kunna 

olika. 

 

En av de viktigaste faktorerna för hur vi ser på oss själva och på andra är, enligt Eidevald 

(2009), de djupt rotade föreställningar om genus som kommer till uttryck i ord och handling. 

Föreställningarna ger genom vårt bemötande en social acceptans för vissa beteenden utifrån 

vilket kön subjektet har. I nästa steg påverkar det hur flickor och pojkar bemöts, erbjuds 
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och/eller begränsas i förskolan. Dencik (1995) beskriver det som, oavsett det gäller genus 

eller andra föreställningar vi vuxna bär med oss, att blicken konstruerar sitt objekt och på så 

vis konstruerar den vuxnes blick också barnet. Barnet är/blir det vi ser det som. Eidevald ser 

dock hur föreställningarna kan omförhandlas och förändras genom att ifrågasätta vad som 

uppfattas som feminint respektive maskulint och på så sätt få nya innebörder och ge 

människor möjligheter till ett mer rikt och varierat liv med färre begränsningar. Dencik oroar 

sig dock över att ett nytt tänk upplevs som ett hot mot den etablerade ordningen och att det är 

svårt att bortse från de föreställningar vi redan har. Han ser de gamla föreställningarna som en 

tratt, vilken nya tankar ska silas genom. Enligt Dencik ses därför förändringar som problem 

eftersom de inte kan låsas in med hjälp av redan fixerade begrepp. ”den som fångar fågeln, 

fångar inte dess flykt” (s.89). Om en sådan förändring dock skulle komma till stånd 

omöjliggör den en enkel och generell beskrivning av flickor och pojkars identitets- eller 

subjektskapande, resonerar Eidevald. Lenz Taguchi (2000) framhåller pedagogisk 

dokumentation som en möjlig länk mellan teori och praktik och en möjlig väg till förändring. 

Pedagogisk dokumentation skulle således kunna användas för att tillgodose läroplanens mål 

om att motarbeta stereotypa könsmönster.  

 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som rekommenderas av Skolverket och anammas 

alltmer i den svenska och västerländska förskolan. Ett medvetet bruk av pedagogisk 

dokumentation kan ge förskolepersonal och barn en öppnare dialog, en offentlig röst och ett 

större inflytande över sin egen verksamhet. I dag råder dock osäkerhet om hur pedagogisk 

dokumentation bäst brukas och fokus ligger ofta på det enskilda barnets utveckling, i stället 

för i enlighet med läroplanens intentioner, fundera över hur miljön och verksamheten kan 

stödja och utveckla varje barn. Den pedagogiska dokumentationen bör för att nå sina syften, 

alltid vila på vetenskaplig grund och det krävs utbildning och stora kunskaper om skollagens 

och läroplanernas formuleringar och intentioner för att arbeta med den. Idag sätts bilder på 

barnen upp till allmän beskådning på förskolan samt används som underlag för 

föräldrakommunikation och blir på så sätt betydelsefulla för barnens självbild och 

identitetsutveckling. Ofta arbetar all personal med dokumentationen och de vuxnas 

erfarenheter, barnsyn och utbildning spelar på så viss roll för vilka bilder av barnen som 

publiceras. Med anledning av detta blir det intressant att undersöka vilka barn som avbildas, 

hur de avbildas och vilka identiteter som på detta sätts erbjuds/tilldelas barnen i förskolan. 
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Syfte: att undersöka på vilket sätt barns identitetsutveckling konstrueras i de bilder som tas av 

barnet och sätts upp på förskolan och/eller i barnets pärm. Vilka identiteter erbjuds/tilldelas 

de? Detta vill jag undersöka genom att studera två förskoleavdelningars pedagogiska 

bilddokumentation samt göra en bildanalys av bilderna. 

 

Frågeställningar:  

 Vilka barn fotodokumenteras på väggarna/dagboken i hallen? 

 Hur dokumenteras barnen på fotografierna?  

 Dokumenteras flickor och pojkar olika?  

 Dokumenteras de som ”önskvärda barn” – blir fotografierna en påminnelse för barnen 

om hur de ”borde vara”? 

 Vilken betydelse har de vuxnas inställning och utbildning? 

 Vilka identitetserbjudanden eller identitetstilldelningar formuleras inom praktikens 

diskursiva ramar? 

2 METOD 

Jag kommer att i detta kapitel beskriva  hur jag gått tillväga när jag gjort mitt urval, hur jag 

har samlat in mina data och hur jag i detta arbete tog hänsyn till etiska rådets riktlinjer för 

forskningsarbete. Avsnittet kommer också att beskriva forskningsproceduren steg för steg 

samt redogöra för vilka analysmetoder jag använt mig av. I slutet gör jag också en bedömning 

av reabilitet oh validitet i studien. 

2.1 Urval 

 

Jag har utfört min studie på två olika förskoleavdelningar på en kommunal förskola med fyra 

avdelningar i en medelstor kommun i Mellansverige. Jag har valt en förskola som jag känner 

till och som jag betecknar som en väletablerad, relativt populär förskola i kommunens största 

tätort. Den är byggd som förskola för ca 25 år sedan och ingår i en förskoleenhet med tre 

andra förskolor i tätorten. Många barn på förskolan bor i närområdet, men det finns också 

familjer som bor på landsbygden och kör in sina barn till förskolan. Andelen barn med 

utländsk bakgrund är relativt låg, dock ej obefintlig. Kommunens förskolor har under flera år 

arbetat med pedagogisk dokumentation och har under tiden för studiens utförande en ansvarig 

projektledare som vidareutvecklar personalens kompetens på området.  
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Studien av den så kallade ”Dagboken”, ett A4-ark med bilder och kortfattad text som 

beskriver aktiviteter under dagen som sätts upp i hallen, främst avsett för barnens föräldrar, 

gjordes på förskolans småbarnsavdelning med barn mellan 1 – 2 år. Sammanlagt ingår 18 

barn som befann sig på den avdelningen under de fem månader som ”dagboken” samlades in, 

tio pojkar och åtta flickor. 

 

Studien av barnens pärmar valde jag att utföra på storbarnsavdelningen med barn som var 5 – 

6 år vid studietillfället. Detta för att de äldsta barnen antagligen också är de barn som har mest 

material i sina pärmar, men också för att dessa barn under sin förskoletid har blivit 

dokumenterade av flera olika vuxna på olika avdelningar på förskolan. Det var för mig också 

intressant att se om barnen avbildas olika till följd av stigande ålder. Förändras de könsstyrda 

förväntningarna på barnen då de blir äldre? Jag studerade sex pärmar, tre som tillhörde pojkar 

och tre som tillhörde flickor. 

 

Jag har valt att använda mig av just Dagboken och Pärmarna eftersom de sällan innehåller de 

anonymiserade bilderna av händelser som Bjervås (2011) beskriver. I min analys används 

bara bilder där barnen tydligt går att känna igen. Dagboken och Pärmarna är också 

dokumentation som i stort sett vänder sig till föräldrar, besökare och barnen själva och i 

mindre utsträckning för personalens reflektion. Svenning (2011) beskriver hur dokumentation 

med målgrupp Föräldrar, tenderar att präglas av goda historier och få dilemman. Bilderna 

skiljer sig antagligen från de bilder som personalen använder för reflektion tillsammans med 

barnen, men samtidigt är detta bilder som visas upp och därmed har bäring på mitt syfte. 

 

En enkät med frågor med fasta svarsalternativ delades ut till samtlig personal som på något 

sätt deltog i fotodokumentation av barnen på förskolan. Sheridan et al. (2012) påpekar att all 

personal på förskolan verkar vara involverad i det systematiska kvalitetsarbete som de menar 

att dokumentationen är en del av. Flera författare (Eidevald:2012, Palla:2011, Jonsdottir:2007 

m fl) poängterar vikten av de vuxnas kompetens vid pedagogisk dokumentation och till följd 

av detta blir det intressant för min studie att undersöka vilken utbildning, erfarenhet och syn 

på arbetet med pedagogisk dokumentation de anställda vid undersökt förskola har. 

 

De forskningsetiska principernas fyra huvudkrav beaktades genom att rektor, personal och 

föräldrar informerades via brev där jag förklarade syftet med min studie och hur den skulle gå 
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till (Johansson och Svedner, 2006). Föräldrarna fick via en talong ge sitt samtycke att bilder 

av deras barn analyserades. De flesta föräldrar har skriftligen godkänt att bilder som tagits på 

deras barn i förskoleverksamheten får användas för analys, några har givit sitt muntliga 

godkännande. Ingen har motsatt sig att bilder på barnet används i studien. Alla deltagande 

informerades också i brevet om att de när som helst har rätt att avbryta sin delaktighet i 

studien och att det insamlade materialet endast kommer att användas för ändamålet (Ibid). Av 

breven framgick också att råmaterialet kommer att sparas på Högskolan i Gävle i ett år. Inga 

barn framstår som enskild individ i arbetet utan endast en indelning efter kön och ålder går att 

utläsa i det färdiga arbetet. Förskollärare och barnskötare som besvarade enkäten och 

förskolan som studeras i studien avidentifieras så att de är anonyma i det färdiga arbetet. 

Studien redovisar inga namn på barnen eller förskolan, barnen identifieras endast genom kön 

och till viss del ålder. Det framgår också av studien om barnen är barn som ofta förekommer i 

dokumentationen eller om de förekommer mer sällan. För att utföra studien har jag inte haft 

någon anledning att träffa barnen, eftersom jag endast analyserat bilder. Det som har varit lite 

känsligt är att bilderna av barnen plockats ut från förskolan och förvarats i mitt hem under 

analystiden. Jag har dock varit noga med att förvara bilderna undanstoppade så att ingen 

obehörig haft tillgång till dem. Alla bilder som använts i studien är bilder som hade funnits 

och publicerats på barnen även om studien inte hade utförts. De vuxna som fotograferat och 

valt ut vilka bilder av barnen som ska användas i dagboken och pärmarna har varit mina 

”verktyg”. Personalen kommer att, på egen begäran, få studien presenterad för sig som en 

grund för reflektion och kvalitetsarbete. 

 

Jag har försökt att göra analysen så objektiv som möjligt, men jag är givetvis också färgad av 

de diskurser som är tillgängliga i förskolan och inom forskningen idag. Det är en av 

anledningarna till att jag anser att det vid en större studie kanske borde vara två personer som 

tolkar varje bild utifrån samma bedömningsgrunder. 

 

Jag bedömer att validiteten för den denotativa delen av undersökningen är hög då den utgår 

från exakt vad som syns på bilderna. Den konnotativa delen bygger i större utsträckning på 

subjektiva tolkningar av bilderna och blir därför av något lägre validitet. Bildanalysen 

utfördes på två av fyra avdelningar av den undersökta förskolan och jag bedömer därmed att 

reliabiliteten är hög för just den undersökta förskolan. Studien kan bli ett viktigt verktyg för 

förskolechef, förskollärare och barnskötare vid densamma. Jag tror också att resultaten 

kommer att kunna generaliseras för andra kommunala förskolor som arbetar med pedagogisk 
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dokumentation, åtminstone inom denna kommun och kanske även för andra mellanstora, 

svenska tätortsförskolor. Om inte annat skulle studien kunna inspirera personalen på andra 

förskolor att undersöka hur dokumentationen ser ut på deras förskola. Är dokumentationen ett 

stöd och en hjälp för arbetet med läroplansmålen, har den ingen funktion eller motarbetar den 

i själva verket den pedagogiska strävan arbetslagen har?  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ bildanalys av bilder på barn som används i den så kallade 

Dagboken, vars främsta syfte är föräldrakommunikation, samt bilder som samlas i barnens 

pärmar och dokumenterar hela deras sammanlagda vistelse på förskolan. Pärmarna är avsedda 

för barnen själva, men finns också till stor del till för att inviga föräldrarna i sitt barns 

förskolevistelse och används ofta som underlag vid barnens utvecklingssamtal. Kontexten 

påverkar den tolkning som kommer att göras av bilderna som används och tolkningen i sig 

styrs av den förförståelse uttolkaren har. Sändaren av bilderna är förskolepersonalen och de 

har liten möjlighet att kunna förutsäga hur olika budskap tas emot, eller hur någon kommer att 

tolka dennes tecken (Waern, 2004). Även den tolkning jag gjort färgas av den förförståelse 

och de diskurser jag bär med mig, som förskollärare, som förälder och som kvinna bland 

annat. Jag har analyserat bilderna med avseende på kön och normaliseringsarbete. Avbildas 

det önskvärda barnet och skiljer sig förväntningarna på flickor och pojkar? Bidrar förskolans 

fotodokumentation till att konservera stereotypa könsroller eller öppnar dokumentationen upp 

för fler möjliga identiteter för flickor och pojkar? Bilderna samlas in och tolkas enligt 

semiotisk bildanalys. 

 

I samband med bildanalysen har jag också delat ut  en enkät i syfte att ta reda på dels hur 

personalen ser på dokumentationsarbetet och dess användningsområden, dels vilken 

utbildning, kunskap och erfarenhet personalen som arbetar med dokumentationen har. 

2.3 Procedur 

2.3.1 Bildanalysen 

2.3.1.1 Dagboken 

Jag valde att samla ihop den så kallade ”Dagboken” som består av ett A4papper med bilder 

och kortfattad text som hängs upp i hallen i stort sett dagligen för att bl a informera föräldrar 

om vad som hänt på förskolan under dagen. Detta gjordes från och med den 26 september 



 31 

2012 och den 20 februari 2013. Sammanlagt blev det 58 A4ark under denna tid. Jag har vid 

studier av ”Dagboken” nedtecknat resultat för varje enskild pojke och varje enskild flicka för 

sig för att på så sätt kunna skilja ut om det är vissa barn som står för olikheterna i resultaten. 

Bilderna som publiceras i ”Dagboken” fotograferas under förmiddagen, mellan 9.00-11.00, en 

tid då de flesta inskrivna barn vistas på förskolan. Detta gör att den rapport 

(http://sverigesradio.se/) som nyligen släpptes om att pojkar har längre vistelsetid i förskolan 

än flickor blir av ringa betydelse för resultaten. 

 

Mitt arbete med bilderna började med att jag räknade hur många gånger varje barn förekom 

på bild i dagboken samt hur många pojkar respektive flickor som visades på bild varje dag. 

Efter det gick jag in på den denotativa delen av bildanalysen och beskrev vad jag såg på 

bilderna, om barnen var aktiva, om de var i fokus på bilden, om det fanns pedagoger med på 

bilden, om barnen log etc. (se resultatkapitlet). När jag ansåg att jag sett allt konkret som 

fanns att se på bilderna fortsatte jag med den konnotativa delen av analysen; vad vill bilderna 

förmedla? Jag studerade utifrån olika påståenden om hur det ”önskvärda” förskolebarnet 

borde vara om bilderna framställde det ”önskvärda” barnet i det postmoderna samhället. 

Frågorna var om respektive barn framställdes som kompetent, ansvarstagande, omsorgsfullt, 

reflekterande etc. (se resultatkapitlet). Jag noterade likheter och skillnader mellan pojkar och 

flickor, men också mellan enskilda barn. Jag försökte också utröna huruvida bilderna gav 

uttryck för ett kompensatoriskt könsöverskridande eller könsneutralt arbetssätt hos 

förskollärare och barnskötare på förskolan. 

 

2.3.1.2 Barnens pärmar 

Jag lånade sex pärmar, från tre flickor och tre pojkar, på avdelningen för de äldsta barnen. Jag 

jämförde det totala antalet bilder i varje pärm, antalet bilder som barnen själva var med på och 

sedan efter samma kriterier som dagboken. Med hjälp av pärmarna studerade jag även 

skillnader som gick att se utifrån barnens ålder. Jag delade in barnens pärmar i tre 

ålderskategorier; 1 – 2 år, 3 år och 4 – 6 år. Är det så att det är de önskvärda barnen som 

dokumenteras är det ju möjligt att förväntningarna på barnen förändras med ålder. Palla 

(2011) menar att ålder är en stark faktor beträffande vad vi önskar av barnen i förskolan. Det 

visade sig dock att två av ”flickpärmarna” kom från flickor som var ett år yngre än de andra 

barnen och hade väldigt lite bilder från den äldsta ålderskategorien. Detta påverkade analysen 

http://sverigesradio.se/
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i vissa bitar, vilket jag kommer att beröra mer under avsnitten Resultat och Diskussion - 

Analys. 

 

2.3.1.3 Sammanställning 

När jag räknat samtliga bilder och fört in resultaten i tabeller räknade jag ut procentsatser på 

hur ofta olika egenskaper eller attribut förekom. På det viset blev det lättare att jämföra varje 

barns resultat utifrån deras egna siffror, men det blev också lätt att ta fram medelvärden och se 

om några värden stack ut. Jag kunde till exempel både se hur ofta varje enskilt barn 

framställdes som aktivt på de bilder som just det barnet förekom på, samtidigt kunde jag se 

om detta skilde sig mellan pojkar och flickor samt exakt hur stor andel av samtliga bilder som 

föreställde aktiva pojkar till exempel. Detta gjordes på i stort sett samma sätt vad det gäller 

dagboken och pärmarna förutom att det i pärmarna bara behandlade det enskilda barnet som 

pärmen tillhörde. Totalsummorna användes främst för att konstatera att det fanns skillnader på 

hur ofta olika barn framställdes, men jag kunde också utröna om det fanns skillnader på hur 

barnen framställdes med bäring på om de ofta syntes i dagboken eller hade många bilder i sin 

pärm eller  om de var ”sällanbarn”. Alla tydliga och otydliga mönster, samt avvikelser, har 

legat till grund för reflektion och analys. 

 

Efter att analys av såväl dagbok som pärmar var gjord ville jag jämföra om barnen 

framställdes på liknande sätt i pärmarna som i dagboken. Jag jämförde då dagbokens siffror 

med såväl det totala innehållet i pärmarna som med de delar av pärmarna som visade barn i 

åldern 1-2 år, det vill säga samma ålder som de barn som visades i dagboken. På detta vis 

ville jag se såväl skillnader beroende på ålder som avhängigt dokumentationsform. 

 

2.3.2 Enkät till personalen 

Jag utformade en enkel enkät med fasta svarsalternativ som delades ut till samtlig personal 

som arbetade på förskolan, även på de två avdelningar där jag inte använde några bilder för 

bildanalys. Detta gjorde jag bland annat för att personalen varje år roterar och alla kommer på 

så sätt att arbeta med och dokumentera nästan alla barn. Enkäten (Bilaga 1) innehöll främst 

frågor om personalens bakgrund, utbildning och syn på vad pedagogisk dokumentation 

används till. Litteraturen beskriver på många ställen hur viktig pedagogens roll och inställning 

är för att den pedagogiska dokumentationen ska kunna bli ett användbart och kraftfullt 

verktyg i en utvecklande verksamhet. Av den anledningen kändes det viktigt att veta hur 
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personalen som arbetade just med den bilddokumentationen jag analyserade tänkte kring 

arbetet. 

2.4 Analysmetoder 

 

2.4.1 Semiotisk bildanalys 

Jag har valt att använda mig av en semiotisk bildanalys. Semiotik brukar definieras som 

”läran om tecken och teckensystem” (Waern, 2004). Semiotiken är inriktad på att analysera 

symboler och tecken i vardagen och på så sätt avslöja den dolda mening. Semiotisk analys 

innefattar bildens innehåll, och bilden betraktas som ett tecken eller en symbol (Waern, 2004). 

En svaghet med semiotiska analyser kan vara en känsla av godtycklighet, men detta kan vara 

svårt att bortse från även vid val av annan analysmetod. Å andra sidan hävdar Pettersson 

(2003) att den semiotiska analysen är en metodblandning, vilket även kan vara en styrka som 

ger ett mer objektivt resultat. 

 

Den semiotiska bildanalysen delar in en bild i två betydelsenivåer; en denotativ och en 

konnotativ (Waern, 2004). Den denotativa betydelsen av bilden ska försöka likna verkligheten 

och bör vara så saklig och objektiv som möjligt. Den konnotativa betydelsen bygger på 

associationer och det blir då av vikt vilka erfarenheter och vilken kulturell tillhörighet 

mottagaren av bilden har (Johansson och Tanninen, 2007). Jag har i min studie utgått från att 

sändaren av bilderna framför allt är förskolepersonalen medan mottagare är barn, föräldrar 

och andra närstående till barnet i första hand, men även annan personal på förskolan. 

 

Hedmark och Omark (2006) lägger i sin C-uppsats upp ett upplägg av semiotisk bildanalys 

som jag anammat. De ställer ett antal frågor per betydelsenivå kring varje bild. Jag har valt att 

ställa ett antal frågor per nivå som jag plockat ihop ur bakgrundslitteraturen till arbetet. 

 

Denotativ nivå 

 Blick – tittar barnet i kameran? (www.malmo.se/konsument). Min tanke är att barnet 

som tittar in i kameran är ett objekt för fotografering. 

 Ansiktsuttryck. (www.malmo.se/konsument). Malmö stad använder leende respektive 

bestämt ansiktsuttryck då de analyserar reklambilder av kvinnor och män. I den här 

studien har jag undersökt huruvida barnen avbildas leende. Jag har främst använt detta 

uttryck som ett objektsuttryck, men det har också kunnat förmedla trygghet och tillit. 
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 Aktivitet. Aktivitet framhålls som grundläggande i dagens barnsyn och lyfts också 

fram i läroplanen (Lpfö 98/11). Hedmark och Omark (2006) använder i sin analys av 

skolböcker för årskurs åtta, med avseende på genus egenskaperna aktiv och passiv. 

Där framkom att män/pojkar oftare skildrades som aktiva.  

 Vem är central på bilden? Här har jag dels tittat på om barnet avbildas ensam, som 

centralfigur för fotografiets syfte eller om barnet förekommer i en grupp av andra 

barn, och mer har rollen av en bifigur. Jag har gjort avgränsningen ”tillsammans med 

minst tre andra barn” för att bestämma att barnet inte är centralfigur på fotografiet 

(Eidevald, 2009). Hedmark och Omark (2006) visade också i sin studie att pojkar/män 

oftare hade huvudrollen i texter i läroböcker för årskurs åtta. 

 Vem behöver tas om hand? Vem är föremål för omsorgsdiskursen? Detta är ett attribut 

som jag bygger på kontrasten mellan aktivitet/kompetens och behov av omsorg; en 

äldre och en modernare barnsyn. Detta undersöker jag genom att se hur ofta barnen 

avbildas tillsammans med en pedagog.  

 Vem ser på vem? (www.malmo.se/konsument) En annan aspekt på om barnet är i 

fokus på bilden är om barnet blir betraktad av andra (barn eller vuxna) eller om barnet 

själv är betraktare. Detta är begrepp som alltid anger statusförhållanden och de är 

därför intressanta (Lindgren & Sparrman, 2003).  

 Samspel. Samspel framhävs som viktigt för barnens enskilda utveckling i läroplanen 

(Lpfö 98/11) och därför ville jag se om barnen avbildas som samspelande. Detta var 

en punkt som jag tyckte var lite svår att placera under denotativ eller konnotativ nivå, 

men eftersom den är ganska lätt att läsa ut ur bilden så hamnade den under det 

förstnämnda trots att den kanske i hög grad anger ett önskvärt beteende hos barnet. 

 

Konnotativ nivå 

Här har min huvudfråga blivit om vi avbildar det önskvärda barnet och om detta skiljer sig 

med avseende på kön och till viss del ålder. Följdanalyser av detta berör sedan hur bilderna 

förhåller sig till läroplanen och om de verkar syfta till ett kompensatoriskt eller 

könsöverskridande arbete med barnen. För att studera detta har jag analyserat bilderna med 

avseende på följande egenskaper/attribut: 

 Kompetent – bilder där barnen utför/undersöker någonting som kräver kompetens. 

 Ansvarstagande – bilder där barnet tydligt ta ansvar för förskolestrukturen eller sina 

kamrater, till exempel dukar, tar mat själv, presenterar någonting i samlingen. 
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 Omsorgsfull – bilder där barnet kramar eller hjälper kamrat, delar med sig, läser för 

någon till exempel. 

 Reflekterande – bilder där barnet tittar på någonting, gärna tillsammans med någon 

annan och där det går att se en diskussion. 

 Trygg/tillitsfull – bilder där barnet tydligt litar på någon personal eller utför aktiviteter 

som uppenbart kräver trygghet och mod att utföra. 

 

Det är givetvis min personliga tolkning som till stor del färgar den här delen av analysen, men 

den konnotativa analysen handlar också om bildernas dolda budskap som tolkas av den som 

analyserar. 

 

2.4.2 Enkäten 

Enkäten analyserades genom att jag delade in den i tre delar; första delen behandlade vad 

personalen upplevde att fotodokumentationen användes till, andra delen hur personalen ville 

avbilda barnen och tredje delen hur personalen tänkte kring vissa frågor som berör 

dokumentation. Enkäten avslutades med uppgifter om profession och antal år i yrket, vilket 

också utgjorde kategorier i analysen. Eftersom enkäten riktade sig till ett litet antal personer 

och underlaget således blev litet, så valde jag att framför allt se svaren som en kategori, men 

jag gjorde också en uppdelning av professionerna för att kunna skönja eventuella skillnader i 

hur personalgrupperna såg på dokumentationen. 

3 RESULTAT 
 

I detta avsnitt beskriver jag resultaten av bildanalysen och enkäten som jag utfört i syfte att 

undersöka på vilket sätt barns identitetsutveckling konstrueras i de bilder vi tar av barnet och 

sätter upp på förskolan och/eller i barnets pärm. Jag delar upp resultaten i denotativ och 

konnotativ analys av dagbok respektive pärmar och jämför sedan de båda 

dokumentationsformerna. Efter det redovisar jag resultaten av enkäten till personalen och 

slutligen frågar jag mig om resultaten ger svar på de frågeställningar studien innehåller. 

3.1 Vad ser vi på bilderna – denotativ nivå 

 

3.1.1 Dagboken 

Jag har tittat på dagboksblad från 58 dagar mellan september 2012 och februari 2013. Under 

denna tid förekom de enskilda barnen mellan sex och 35 gånger på bild. Bilder som innehöll 
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väldigt många barn, alla närvarande, eller barn som var svåridentifierbara valdes bort. 

Sammanlagt har jag räknat 356 barn i bilderna, 220 pojkar och 136 flickor. Det innebär att av 

de identifierbara barnen i bilderna var 38 % flickor och 62 % pojkar. Drygt hälften (58%) av 

pojkbilderna avbildade de fyra flitigast avbildade pojkarna. Bland flickorna var samma andel 

(57%) representerad av de tre mest avbildade flickorna. Det gör att sju barn av 18 finns med 

på nästan 60 % av alla bilder. I genomsnitt förekom 6,4 barn per dag på dagboksbladen; 3,9 

pojkar och 2,5 flickor. Även vid kompensation för att barngruppen innehöll tio pojkar och åtta 

flickor innebär det att pojkarna i högre grad förekom på dagboksbladen, både enskilt och som 

kategori. Fem dagboksblad innehöll enbart pojkar. Inga dagboksblad innehöll enbart flickor. 

Varje pojke avbildades på dagboksbladen i genomsnitt 22 gånger under perioden med en 

spridning mellan 14 och 35. Varje flicka avbildades i genomsnitt 17 gånger med en spridning 

mellan sex och 28. Det har funnits anledning att speciellt fästa uppmärksamhet vid resultat 

som vilar på bilder på barn som avbildas sällan i dagboken eftersom i ett litet material kan 

enskilda bilder/händelser få väldigt stor påverkan på slutresultatet. Jag har därför valt att 

kommentera resultat som är avhängiga ”sällanbarn” lite extra. 

 

Jag studerade sedan hur barnen avbildades på dagboksbladen. Det framkom att pojkarna var 

aktiva på 77% av bilderna  som publicerades på dem medan flickorna var det på endast 43% 

av bilderna. Ett flickresultat sticker ut, 80%, men det är en flicka som är avbildad relativt få 

gånger på dagboksbladen (10 gånger). När jag utgår från alla 356 barnen på bilderna så 

avbildas 69% som aktiva, och av dem är 29 % flickor. Totalt avbildas aktiva flickor på 

knappa 20 % av alla bilder i dagboken. 
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Diagram 1. Pojkarna avbildas  i genomsnitt som aktiva på 77% av de bilder de var med på medan flickorna 

endast avbildas som aktiva i 43% av bilderna. Ofta är det resultat från ”sällanbarn” som sticker ut i resultaten, 

som flickan vid siffran 7. 

 

Jag tittade också på i vilken utsträckning barnen avbildades ensamma, som central och viktig 

faktor i bilden; ”det är jag som blir avbildad”. Det visade sig att pojkar avbildades ensamma 

dubbelt så ofta som flickorna, i 32 % av de bilder de förekom på i förhållande till flickornas 

16 %. Bilder på ensamma barn förekom endast i dryga 20 % av materialet. I faktiska tal 

avbildades ensamma pojkar tre gånger så ofta som ensamma flickor i dagboken. 

 

När jag tittar på motsatsen, hur ofta barnen avbildas tillsammans med många barn (fler än tre 

andra barn), så ser det annorlunda ut. Här är det flickorna som i 40 % av fallen avbildas 

tillsammans med flera andra barn medan pojkarna endast gör det i 29 % av fallen. Här är det 

två pojkar som kommer upp i över 40 % (43 respektive 47). Det är båda pojkar som avbildas 

flitigt i dagboken. En flicka kommer under 20 %. Det är en flicka som sammanlagt bara 

förekommer sex gånger i dagboken. Det är dock fler bilder totalt sett i dagboken som avbildar 

pojkar tillsammans med flera andra barn än vad det är flickor tillsammans med flera andra 

barn. Detta till följd av att fler pojkar totalt sett avbildas i dagboken. 

 

Resultaten visar att flickorna i 39 % av bilderna på sig själva förekom tillsammans med en 

pedagog medan pojkarna endast i 24 % av fallen avbildades tillsammans med en pedagog. 

Spridningen hos flickorna låg mellan 17-67 %, varav det lägsta värdet representeras av den 

flickan som endast förekom sex gånger i dagboksbladen. Spridningen hos pojkarna låg mellan 

7-43 %, varav både högsta och lägsta värde representerade två pojkar som inte förekom så 

ofta i dagboksbladen (14 respektive 15 gånger). Totalt sett avbildades flickor och pojkar exakt 

lika många gånger tillsammans med en pedagog i dagboken. Bilder där barnen var 

tillsammans med pedagoger utgjorde ungefär en tredjedel av materialet. 
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Diagram 2: det finns en skillnad mellan pojkar och flickor när det kommer till om de avbildas som betraktade 

eller betraktande. 

 

Jag studerade även några andra aspekter där skillnaderna mellan könen inte var lika stora. Det 

är dock märkbart att pojkar i 61 % av bilderna blir betraktade medan de i 18 % av bilderna 

betraktar någon annan. Flickorna blir betraktade av andra i 50 % av bilderna och betraktar 

andra i 31 %. Totalt ler barn på ca fem procent av bilderna varav sju barn aldrig ler, de tittar 

in i kameran på 15 % av bilderna varav ett barn aldrig tittar in i kameran, och de samspelar på 

19 % av bilderna varav tre barn aldrig avbildas samspelande. 

3.1.2 Pärmarna 

Studien visar att ett barn på den här förskolan får nästan 200 bilder i sin pärm under hela sin 

förskolevistelse. Det gör dryga 30 bilder per år och pojkarna har något fler bilder per år än 

flickorna (35/31). Av samtliga bilder i pärmarna är det enskilda barnet i genomsnitt med på 

58% av bilderna i sin egen pärm. Här såg jag en liten skillnad som främst berodde på att de 

två yngre flickorna mer frekvent fanns med på bilderna i sina pärmar. Att dessa två flickor är 

ett år yngre har jag kommenterat utifrån två aspekter; de saknar tillräckligt med material från 

äldsta åldersklassen för att få underlag i alla delar av resultaten, de har dokumenterats av 

andra vuxna än de äldre barnen, vilket blir synligt i dokumentationen. 
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Diagram 3: Flickor avbildas något oftare på bilder med fler barn (>4) och tillsammans med pedagoger. 

 

Den denotativa analysen av bilderna visade att barnen i genomsnitt avbildades som aktiva på 

61 % av bilderna i sina pärmar. Bilderna av barnet som aktivt ökade med stigande ålder. I 

diagrammet ser det ut som att pojkarna i något högre grad avbildas som aktiva, men det har 

troligtvis en del av sin förklaring i att två av flickorna saknar bilder från den äldsta 

åldersgruppen där de övriga fyra barnen framställs som mest aktiva. Barnen avbildades i 

genomsnitt ensamma på 34 % av bilderna. Det förefaller som ensambilder minskar något med 

stigande ålder. Bilder där barnet är tillsammans med fler än tre andra barn utgör en fjärdedel 

av bilderna. Flickorna avbildades något oftare tillsammans med fler än tre andra barn (grupp). 

Framför allt framställdes flickorna i grupp i ålderskategorien tre år. Flickor avbildades också 

något oftare tillsammans med en vuxen. I genomsnitt framställdes barnen tillsammans med 

någon vuxen på 21 % av bilderna, något högre andel i åldersklassen 1-2 år. På en knapp 

fjärdedel av bilderna i sina pärmar avbildades barnen i samspel med något annat barn eller 

med en pedagog. Samspelsbilderna fördubblas från klassen 1-2 år till treårsbilderna. Tittar vi 

på enbart ”pojkpärmarna” där vi kan följa alla åldersklasser kan vi se att samspelsbilderna 

ökar även från treårsklassen till 4-6årsbilderna. I den äldsta ålderskategorien avbildas barnen 

som samspelande på nästan en tredjedel av bilderna om jag bortser från resultaten från de två 

yngre flickornas pärmar. Barnen ler på 16 % av bilderna och tittar i kameran på 20% av 

bilderna. Andelen Titta i kameran-bilder är något högre i åldersklassen 1-2 år. 
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I genomsnitt blev barnen betraktade av någon; andra barn, vuxna eller fotografen (objekt), på 

67 % av bilderna medan de betraktade någon annan på 16 % av bilderna. Flickorna blev i 

högre utsträckning betraktade samtidigt som de också i högre utsträckning betraktade andra.  

 

3.1.3 Denotativ nivå – jämförelse av bilder i pärmar och dagbok  

I detta avsnitt presenterar jag resultaten av den denotativa analysen av bilderna i dagboken 

och i pärmarna jämfört med varandra. Jag har jämfört resultaten från dagboken både med hela 

pärmarnas innehåll och med innehållet som representerar ålderskategorien 1-2 år, vilket också 

motsvarar den ålder barnen i dagboken har. 

 

 
Diagram 4: Barnen avbildas oftare i grupp i dagboken än i pärmen (>4). 

 

Där de röda och de gröna staplarna är ungefär lika långa, samspel och avbildad med pedagog, 

kan antas att framställningen av barnet är avhängigt barnets ålder. Där de röda och blå 

staplarna är ungefär lika långa, fler än fyra barn på bilden, betraktade och betraktande, drar 

jag slutsatsen att dokumentationsändamålet är det som avgör hur barnen avbildas. Pärmarna 

verkar till exempel innehålla procentuellt sett fler bilder där barnet blir betraktat medan 

dagboken innehåller fler bilder där barnen avbildas i grupp och där barnen betraktar andra. 

Pärmarna innehåller också en större andel ensambilder än vad dagboken gör. 

 

Både dagboken och pärmarna framställer i högre grad flickor tillsammans med pedagoger och 

i grupp. Flickor avbildas också oftare som betraktande i båda dokumentationsformerna. 

Andelen bilder som framställer barnen som samspelande är låg i såväl pärmar som i 
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dagboken, 24 respektive 19 %. Bilder av barnen som aktiva är frekventa i både dagbok och 

pärm, på cirka 60 % av bilderna i båda dokumentationsformerna framställs barnen som aktiva. 

3.2 Vad säger bilderna – konnotativ nivå 

3.2.1 Dagboken 

Jag har utgått från olika egenskaper som tillskrivs det önskvärda barnet och tolkat in i bilderna 

huruvida barnen avbildas utifrån de önskvärda egenskaperna. Jag började med egenskapen 

kompetent, som ju självklart ges i diskursen om det kompetenta barnet. 

 

 
Diagram 5: Ungefär hälften av bilderna i dagboken avbildar kompetenta barn. Flickorna avbildas i lägre grad 

som kompetenta. 

 

I min studie fann jag att barnen på cirka hälften av de bilder som publicerades av dem i 

dagboken framstod som kompetenta. Av de totalt 356 barnen i bilderna framställdes också 

ungefär hälften som kompetenta. Pojkarna framstod som kompetenta på 59 % av de bilder de 

förekom på och flickorna i genomsnitt på 39 % av de bilder de fanns på. Spridningen bland 

pojkarna var mellan 37 % och 84 % medan spridningen var större bland flickorna och låg på 

mellan 17 – 70 %. I flickornas resultat representerar såväl högsta som lägsta värde två barn 

som avbildades sällan i dagboken, men att lyfta ut deras siffror påverkar inte slutresultatet 

nämnvärt. Totalt visade 15 % av bilderna i dagboken upp kompetenta flickor. 

 

Jag har tolkat det som att barnen avbildas som tillitsfulla och trygga när jag ser att de vågar 

prova på olika saker, använder rum och material eller litar på en pedagog till exempel.  

Studien visar att barnen avbildas som trygga/tillitsfulla i ungefär en tredjedel av materialet, 
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pojkarna nästan tre gånger så ofta som flickorna. Jag kan också utläsa att pojkarna avbildas 

som trygga/tillitsfulla i ca 43 % av de bilder som publiceras av dem i dagboken medan 

flickorna framstår som trygga/tillitsfulla endast i 22 % av de bilder som de är med i. 

 

Andra egenskaper som tillskrivs det önskvärda barnet är bland annat att de förväntas vara 

omsorgsfulla, ansvarstagande och reflekterande. Jag fann i min studie att barnen i väldigt låg 

grad avbildades som omsorgsfulla och ansvarstagande i dagboken. Endast åtta av 356 barn 

avbildades som ansvarstagande och då var två av de bilderna samma barn. På sju bilder 

avbildas omsorgsfulla barn, varav två av barnen förekommer två gånger vardera. Det rör sig 

alltså om sammanlagt fem barn som avbildats som omsorgsfulla i dagboken. När det kommer 

till reflekterande barn ser vi en något högre andel. Det finns hela 45 bilder av reflekterande 

barn, endast två barn avbildas aldrig som reflekterande. Här finns också en liten skillnad 

mellan pojkar och flickor. Pojkar avbildas i 16 % av de bilder som publiceras på dem som 

reflekterande medan flickorna endast gör det i 11 %. Detta gör att knappa fyra procent av de 

totala bilderna i dagboken avbildar reflekterande flickor. Reflekterande pojkar ses i nio 

procent av materialet. 

 

3.2.2 Pärmarna 

Den konnotativa delen av analysen koncentreras på ett antal önskvärda attribut hos ett 

modernt förskolebarn. Frågeställningen är om det är det önskvärda barnet som framställs i 

förskolans bilddokumentation. Resultatet visar att barnen i genomsnitt framställdes som 

kompetenta på 59 % av bilderna i sina pärmar. En dryg fjärdedel av bilderna visade barnen 

som reflekterande. Endast 15 % av bilderna visar barnen som ansvarstagande och 16 % som 

trygga/tillitsfulla. Fyra procent av bilderna i pärmarna visade barnen som omsorgsfulla.  

 

 

 

Kolumn1 kompetent reflekterande ansvarstagande trygg&tillitsfull Omsorgsfull 

Pojkar 55 28 15 15 2 

Flickor 62 23 14 17 5 
Tabell 1: I pärmarna framställdes flickor i något högre grad som kompetenta och omsorgsfulla.  

 

Det fanns vissa skillnader mellan flickor och pojkar. Flickorna framställdes i något högre grad 

som kompetenta och omsorgsfulla. Skillnaden mellan flickor och pojkar vad det gäller bilder 

av dem som kompetenta finns främst i åldersklassen 1-2 år. Andelen bilder av barnen som 
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reflekterande ökar något i den äldsta åldersklassen (22/22/29). Inga tydliga skillnader mellan 

könen går att utläsa. Att pojkarna totalt har en något högre andel reflekterande bilder verkar 

främst härröra till att två av flickorna är ett år yngre och saknar bilder i den åldersklass där de 

flesta bilderna av reflekterande barn framställs. Mest uppenbart ökar bilderna av barnen som 

ansvarstagande med stigande ålder (10/20/24). Det går inte heller här att utläsa någon skillnad 

mellan könen. 

 

Resultaten visar att andelen bilder som visar barnen som trygga och tillitsfulla minskar i den 

äldsta åldersklassen. Detta är ett resultat som håller i sig även om de två yngre flickornas 

siffror plockas ur materialet. I äldsta klassen avbildas barnen ungefär hälften så ofta som 

tidigare som trygga/tillitsfulla. Ingen könsskillnad går att se i materialet. 

 

I en väldigt liten andel av bilderna avbildas barnen som omsorgsfulla. Det barn som oftast 

framställs som omsorgsfull på bilderna i sin pärm har totalt sex sådana bilder. Ett barn 

framställs endast en gång som omsorgsfull under alla sina fem år i förskolan. Det finns en 

liten skillnad som innebär att flickorna något oftare framställs som omsorgsfulla. Jag kan inte 

utläsa någon utveckling efter ålderskategorier, men två-tre barn i varje ålderskategori 

framställs aldrig som omsorgsfulla. En pojke och en flicka saknar omsorgsbilder i två olika 

ålderskategorier. 

 

3.2.3 Konnotativ nivå – jämförelse av bilder i pärm och dagbok 
 

I detta stycke gör jag en jämförelse mellan den konnotativa tolkningen av bilderna i pärmarna 

och bilderna i dagboken för att undersöka om barnen framställs på olika sätt beroende på 

dokumentationsform, kön eller ålder. 



 44 

 
Diagram 6: Pärmarna visar en högre andel bilder av reflekterande barn medan det finns en högre andel bilder av 

trygga/tillitsfulla barn i dagboken.  

 

På samma sätt som vid den denotativa analysen utgår jag här från att där de röda och de gröna 

staplarna är ungefär lika långa så är avbildandet av barnen avhängigt deras ålder. Detta gäller 

framför allt framställan av barnet som kompetent, en egenskap som förväntas öka med 

stigande ålder, och tryggt/tillitsfullt, en egenskap som är viktig att dokumentera hos det yngre 

barnet. Där den röda stapeln ligger närmare den blå ser jag det som att framställan av barnen 

beror på dokumentationsform. Pärmarna visar oftare reflekterande och ansvarstagande barn 

till exempel. 

 

I både dagbok och pärm framställs barnen i hög grad som kompetenta, 50 respektive 59 %. I 

båda dokumentationsformerna förekommer också en låg andel bilder av barnen som 

ansvarstagande och omsorgsfulla. Barnen avbildas i högre utsträckning som trygga/tillitsfulla 

i dagboken, vilket kan ha en förklaring i att denna typen av bilder minskar med stigande ålder. 

3.3 Enkäten 

Jag delade ut enkäten (Bilaga 1) till samtliga anställda på förskolan som befann sig där under 

en längre tid (minst sex månader), även de som arbetade på de två avdelningar där jag inte 

gjorde någon bildanalys. Det gjorde att jag delade ut 16 enkäter trots att där fanns 17 

anställda, men en tjänst var endast bemannad med kortare vikariat. Efter två veckor samlade 

jag in enkäterna och jag fick då in svar från 11/16. Av de som svarat hade sju personer arbetat 

i 10 år eller mer, tre hade arbetat i två år eller mindre, en hade inte angivit hur länge hen hade 

arbetat. De som svarade var tre barnskötare som alla arbetat mer än 25 år och åtta 

förskollärare, där fyra arbetat mer än 10 år, tre stycken mindre är två år och en inte uppgivit 



 45 

hur länge hen arbetat. Resultatet visade att fotodokumentationen i förskolan  i hög 

utsträckning användes föräldrakommunikation, underlag för samtal och för att pryda väggarna 

på avdelningen. I något lägre grad användes fotodokumentationen för reflektion i barngrupp 

och arbetslag. Till ytterst liten del användes dokumentationen för kommunikation med 

ledning och politiker.  

 
Diagram 7: All personal svarar att de eftersträvar att avbilda barnen aktiva och utforskande i 

fotodokumentationen på förskolan. 

 

Samtliga svaranden uppger att de vill avbilda barnen som aktiva och utforskande. Ingen har 

angivit alternativet ”hela och rena”. Åtta stycken har uppgivit att de vill avbilda barnen 

samspelande medan endast två stycken vill avbilda barnen glada. Fyra stycken ansåg att det 

var viktigt att alla barn fanns med på bild oavsett hur de såg ut.  Alla svarar också att de tror 

att fotodokumentationen i förskolan påverkar barnens identitetsutveckling medan väldigt få 

tror att det är praktiskt möjligt för ett barn att säga nej till att bli fotodokumenterad utan att 

känna sig utanför i arbetet på avdelningen. 

Personalens tankar om dokumentation Antal N=11 

har tillräcklig kunskap 8 

tänker på hur varje barn avbildas 10 

tror att pojkar och flickor avbildas olika 7 

tror att fotodok påverkar identitetsutv 11 

tror det är praktiskt möjligt att säga nej 3,5 
Tabell 2: All personal tror att fotodokumentationen på förskolan påverkar barnens identitetsutveckling. 

 

Några svaranden har gjort kommentarer vid sidan av frågorna i enkäten.Till exempel har en 

barnskötare kommenterat att pojkar och flickor avbildas olika utifrån sina olika intressen. En 

annan barnskötare har kommenterat frågan om det är möjligt för barnet att inte delta i 
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fotodokumentationen samtidigt som hen känner sig delaktig i gruppen med kommentaren: 

”Beror på ålder”. En förskollärare har int besvarat frågan om pojkar och flickor avbildas olika 

utan kommenterat det med ”Vet ej. Skulle gärna vilja få syn på.” En barnskötare har också 

lagt till kommentaren att det inte är alltid som kameran finns till hands.  

 

Svaren från barnskötare respektive förskollärare skiljer sig inte stort från varandra, men en 

aning högre andel av förskollärarna anser att dokumentationen används som underlag för 

samtal och som kommunikation med ledningen, medan en något större andel av barnskötarna 

har svarat ”pryda avdelningens väggar”. Överlag så svarade barnskötarna ja på de flesta olika 

sätt att avbilda barnen på medan förskollärarna var mer restriktiva och endast i högre 

utsträckning hade kryssat samspelande och reflekterande. En högre andel barnskötare (2/3) 

tyckte att det var viktigt att varje barn fanns med på bild oavsett hur de såg ut, jämfört med 

förskollärare (2/8). I sista delen av enkäten där det handlade om personalens syn på 

dokumentationsarbetet så hade förskollärarna i högre utsträckning angivit att de hade 

tillräcklig kompetens för uppdraget, att de tänkte på hur varje barn avbildades och att pojkar 

och flickor avbildades olika. I svaren på de två sista frågorna, om fotodokumentationen 

påverkar barnens identitetsutveckling och om det är praktiskt möjligt för barnet att stå utanför 

dokumentationen, skiljde sig inte de två personalgrupperna nämnvärt. 

 

Jag gjorde också en jämförelse mellan förskollärare som arbetat tio år och mer (4 st) och 

förskollärare som arbetat två år och mindre (3 st). Inga större skillnader fanns heller här i 

svaren. Dock kunde jag se att de nya förskollärarna i högre grad ansåg att dokumentationen 

användes i kommunikation med ledningen samt att de i lägre utsträckning ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap för att utföra dokumentationen i enlighet med läroplanen. De nya 

förskollärarna trodde också i mindre utsträckning att barnen hade möjlighet att stå utanför 

fotodokumentationen utan att riskera exkludering på avdelningen. 

3.4 Ger studien svar på frågeställningarna? 

De två olika dokumentationsformerna ”dagboken” och ”pärmarna” består av bilder och som 

främst vänder sig till föräldrar och till barnen själva. Avsändare av bilderna är framför allt 

personalen på förskolan. Jag har valt att analysera bilder ur dessa två dokumentationsformer 

med avseende på om det är ”det önskvärda barnet” som avbildas och om flickor och pojkar 

framställs på olika sätt. Detta, vilande på en socialkonstruvistisk grund, med avseende på hur 
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fotodokumentationen i förskolan påverkar barnens identitetsutveckling. Jag har i mitt resultat 

också kunnat urskönja en viss skillnad mellan de två dokumentionsmodellerna. 

 

Studien visar att pojkar i större utsträckning avbildas i dagboken i hallen. Totalt avbildades 

3,9 pojkar och 2,5 flickor per dag i dagboken. Det fanns dagar då inga flickor alls fanns på 

bilderna. Procentuellt sett fanns pojkarna var och en för sig med oftare än varje flicka, så även 

om jag kompenserade för att det var åtta flickor och tio pojkar i studien så avbildades 

pojkarna oftare. Detta gav utslag på andra resultat också. I nästan 70 % av bilderna 

framställdes aktiva barn, men trots att flickorna i nästan hälften av bilderna på sig själva 

framställdes som aktiva utgjorde den totala andelen bilder på aktiva flickor endast 20 % av 

bildmaterialet. Enkäten till personalen visade att all personal, oavsett profession, strävade 

efter att avbilda barnen som aktiva.  

 

Nästan 70 % av bilderna i dagboken avbildade aktiva barn och barnen avbildades i snitt i båda 

dokumentationsformerna i dryga 60% av bilderna på sig själva som aktiva. När jag tittade på 

hur många barn som avbildades som aktiva i mindre än snittet, 60 %, på bilderna av sig själv, 

visade det sig att det i dagboken handlade om sju av åtta flickor medan endast en av tio pojkar 

framställdes som aktiv i färre än 60 % av bilderna (43 %). Om jag bortser från ett utstickande 

resultat från en flicka som väldigt sällan förekom i dagboken, så låg de flickor som mest 

frekvent avbildades som aktiva på ungefär samma nivå som den pojke som i lägst 

utsträckning framställdes som aktiv.  I pärmarna var det en pojke som framställdes som aktiv i 

färre än 60 % av bilderna på sig själv (59 %) och två flickor (55 % & 58 %) av sammanlagt 

tre pojkar och tre flickor. Det går alltså att på flera sätt utläsa att pojkar framställs som aktiva i 

högre utsträckning än flickor. Kan det vara så att i stort sett alla flickor är mindre aktiva än 

alla pojkar i förskolan? Min erfarenhet säger mig att det inte är så utan att det handlar om att 

de vuxna framställer det förväntade barnet. 

 

Studiens resultat visar att flickor i högre grad avbildas tillsammans med pedagoger och 

tillsammans med fler än tre andra barn i båda dokumentationsformerna. Flickor framställs 

också oftare som betraktande av någon annan. Min tolkning av detta är att flickor i lägre 

utsträckning är i centrum av de bilder de förekommer på, de är tillsammans med andra och 

betraktar någon annan. Vid jämförelse av de båda dokumentationsformerna är detta 

avbildningssätt vanligare i dagboken än i pärmarna, där de enskilda barnen mer är i fokus för 

dokumentationen. Dock förekommer barnen endast på 58% av det totala antalet bilder i sina 
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egna pärmar. En viss skillnad kan ses hos de två yngre flickorna som dokumenterats av en 

annan personalgrupp. Av den svarande personalen anger ungefär 70% att de tror att flickor 

och pojkar avbildas olika, en har kommenterat med att hon inte vet och en annan skriver att 

dokumentation blir olika utifrån att flickor och pojkar har olika intressen. En något högre 

andel av förskollärarna anger att de tror att pojkar och flickor avbildas olika. Majoriteten av 

personalen är alltså medveten om att barnen avbildas olika utifrån sitt kön samtidigt som 

samtliga svarat att de tror att fotodokumentationen i förskolan påverkar barnens 

identitetsutveckling.  

 

Barnen avbildades oftare i grupp och betraktande av någon annan i dagboken än i pärmarna. 

Detta tolkar jag som avhängigt att pärmen fokuserar på ett specifikt barn och dess aktiviteter 

medan dagboken gärna ska visa så många barn som möjligt som deltar i gemensamma 

aktiviteter. Trots att det är flickor som oftast avbildas i grupp och betraktande av någon annan, 

så förekommer pojkarna oftare än flickorna i dagboken.  

 

Dokumentationsformerna visar samstämmigt en hög andel bilder där barnen framställs som 

aktiva, kompetenta och betraktade utav andra, framför allt av fotografen, men även av andra 

barn. I dagboken framställs pojkar oftare som aktiva, kompetenta och betraktade medan det i 

pärmarna inte finns någon större skillnad vad det gäller de två förstnämnda och flickorna i 

högre grad avbildas som betraktade. Jag har inte haft möjlighet att i denna studie skilja ut 

betraktade av fotografen från betraktade av andra barn och vuxna på bilden, vilket gör det 

svårt att säga om bilden av att vara betraktad är en form av objektivisering eller ett sätt att 

vara centralperson, uppmärksammad. Det som däremot framträder tydligt är att de barn 

som betraktar andra barn har en lägre status. De framstår som bifigurer på 

fotografierna och inte i position av att uföra någon dold styrning av de betraktade. 

Pärmdokumentation innehåller över lag mindre skillnader mellan könen. En slutsats som jag 

drar utifrån detta är att det kan vara en följd av att personalen lägger ner en större 

ansträngning på att framställa varje enskilt barn utifrån de diskursiva idealen i pärmen medan 

dagboken bara behöver ge ett allmänt gott intryck för de som vistas i hallen, det vill säga, jag 

tror att läroplanens intentioner har en större genomslagskraft i pärmarna än i dagboken. 

Samtidigt används pärmarna ofta som underlag för föräldrarsamtal och ger en situation där det 

granskade barnet förväntas vara centralperson på ett annat sätt än i dagboken. Samtlig 

personal anger att de tror att fotodokumentationen i förskolan påverkar barnens 

identitetsutveckling och då är det ju dokumentationen i dagboken som kommer att ses av 
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många fler än den dokumentation som finns i varje enskilt barns pärm. En dryg tredjedel av 

personalen tyckte att det var viktigt att varje barn fanns med på bild, oavsett hur hen såg ut. 

Vid studien av dagboken var det några barn som förekom väldigt sällan på bild medan sju 

barn av totalt 18 fanns med på nästan 60 % av bilderna. De barn som sällan var med på bild 

kom också att sticka ut i statistiken då de ofta avbildades på liknande sätt, ensamma på bilden, 

antingen aktiva med någonting, omedvetna om fotografen, eller passiva, leende och med 

blicken mot kameran. Väldigt sällan i samspel, i grupp eller tillsammans med pedagoger. 

 

En tredjedel av barnen framställdes som trygga/tillitsfulla i dagboken. Det var en lägre andel 

än i pärmarna, vilket både kan vara avhängigt barnens låga ålder samt det faktum att 

dagboken utgör den dagliga kommunikationen med föräldrarna som ska försäkras om att 

deras barn är tryggt i förskolan. I pärmarna kan jag utläsa att andelen bilder där barnet 

framställs som tryggt/tilitsfullt minskar med stigande ålder. 

 

Den förändring av bildmaterialet som jag kunnat utröna beror på ålder är att andelen bilder 

som framställer barnen som aktiva, samspelande, ansvarsfulla, kompetenta och reflekterande 

ökar med stigande ålder. Ensambilder och bilder av barnen som trygga/tillitsfulla minskar 

dock något med stigande ålder. Det är dock svårt att se tydliga mönster genom alla tre 

åldersklasser eftersom det saknas ett års bilder från två barns pärmar. Ett mindre material 

bilder ger ett större och mer osäkert utslag i resultaten eftersom jag använder mig av 

procentsatser. 

 

En förhållandevis liten del av bilderna framställer barnen som ansvarstagande och 

omsorgsfulla i såväl dagboken som pärmarna. Enkäten visade också att endast en dryg 

fjärdedel av de svarande, eller tre personer, eftersträvade att avbilda barnen som 

ansvarstagande och omsorgsfulla. De personer som kryssat i dessa alternativ har också 

överlag kryssat i fler alternativ än andra svaranden, 5-7/9. Personer som inte angivit 

alternativen omsorgsfull och ansvarstagande har endast kryssat i 2-4/9 alternativ (se bilaga 1). 

 

Utifrån resultaten drar jag slutsatsen att de vuxnas utbildning har viss betydelse, men att deras 

inställning och praktikens norm troligtvis har en starkare inverkan på deras sätt att arbeta med 

dokumentation. I arbetet med barnens pärmar verkar ett relativt könsneutralt arbetssätt råda 

medan dokumentationen i dagboken verkar ske utan reflektion över skillnader i 

dokumentation av flickor och pojkar alls. Det är dock tydligt att det finns en tanke bakom 
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bilderna i dagboken eftersom det gått att påvisa skillnader från dokumentationen i pärmarna, 

till exempel att fler barn avbildas som trygga/tillitsfulla och tillsammans med pedagoger. Jag 

ser inga tecken på könsöverskridande arbetssätt. 

 

De identitetserbjudanden eller identitetstilldelanden jag kan se i min studie är att det är tillåtet 

att vara aktiv, allra helst pojke och aktiv. Flickor tillåts också vara aktiva, men inte i samma 

utsträckning. Det är också tillåtet att vara kompetent och i någon mån också reflekterande och 

samspelande. Detta är egenskaper som erbjuds/tilldelas i större utsträckning ju äldre barnet 

blir. Det som inte påbjuds i alls hög grad är identiteten som omsorgsfull, men även 

ansvarstagande och trygg/tillitsfull hamnar långt ned såväl i fotomaterialet som i svaren från 

personalen. Flickor tilldelas i något större utsträckning identiteten som omsorgsfulla medan 

främst yngre pojkar tilldelas identiteten som trygga/tillitsfulla. 

4 DISKUSSION – ANALYS 
I detta avsnitt behandlas studiens tillförlitlighet samt hur resultaten förhåller sig till aktuell 

litteratur inom forskningsfältet. Jag tar också upp hur jag anser att studiens resultat kan 

tillämpas praktiskt ute i förskolorna samt förslag på fortsatt forskning. Avsnittet avslutas med 

att analysera studiens kunskapsbidrag. 

4.1 Tillförlitlighet 

I min studie ingår 24 barn av totalt cirka 75 på två olika avdelningar på en förskola med fyra 

avdelningar i en tätort i en mellanstor kommun i Mellansverige. Jag kan se att resultaten 

varierar lite beroende på att barnen är av olika ålder, men också med anledning av att olika 

pedagoger har valt att dokumentera på olika sätt. Vid studien av pärmarna upptäckte jag till 

exempel att de två flickor som var ett år yngre än de andra ”pärmbarnen” förekom på fler 

bilder i sin egen pärm än vad de äldre barnen gjorde. Detta verkade bero på att de vuxna valt 

att dokumentera varje barn för sig när de genomfört en planerad aktivitet medan de äldre 

barnen hade fler gemensamma bilder från aktiviteter som genomförts med hela barngruppen. 

Det faktum att det var två flickor som var ett år yngre gjorde också att det i viss mån var svårt 

att i varje fall avgöra könsskillnader och ålderskillnader i pärmdokumentationen.  

 

Jag anser dock att några av resultaten är tydliga och tillförlitliga, till exempel att barnen i 

väldigt hög grad avbildas som aktiva och kompetenta och i väldigt liten utsträckning som 

ansvarstagande och omsorgsfulla. Det är en diskurs som råder på den här förskolan och det 

framgår också av enkätsvaren. Det går att anta att det ser annorlunda ut på andra förskolor, 
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men samtidigt är detta ingen förskola som sticker ut som annorlunda så det går också att anta 

att det ser likadant ut på ganska många andra förskolor i Sverige. Vad det gäller validiteten 

anser jag den vara hög avseende studien av dagboken och något lägre avseende pärmarna 

eftersom i dagboksstudien ingick alla barn på avdelningen under en längre period medan jag 

endast studerade ett urval av pärmar (sex av 22), varav två var från flickor som var ett år 

yngre än de andra barnen och inte hade lika många bilder i sina pärmar. Vad det beträffar 

reliabiliteten anser jag att för att bättre kunna bedöma såväl dokumentationsformernas särarter 

som olika pedagoggruppers inverkan på resultatet hade det behövts ett större underlag från 

flera olika förskolor. Jag anser dock att resultaten går att generalisera till en viss del då den 

undersökta förskolan inte utmärker sig genom särskild pedagogik eller särskild 

dokumentationsmetod. Andelen förskollärare av den pedagogiska personalen på förskolan är 

ca 53 %, vilket ligger i snitt med landet (53,6 %) och över kommunsnittet (44 %) (Lärarnas 

nyheter 2013-01-31. www.lararnasnyheter.se). Av de som svarade på enkäten var 73 % 

förskollärare, så där kan svaren bli något missvisande. Endast tre barnskötare har deltagit i 

studien. Alla personalgrupper som arbetar med barnen arbetar med dokumentation. Frågorna i 

enkäten var inte helt kopplade till de kriterier jag studerade i dagboken och pärmarna, vilket 

gjorde att vissa frågor hängde lite i luften. Det var också svårt att avgöra hur jag skulle 

använda svaret att samtliga pedagoger tänkte på hur barnen avbildades. Det gav inte så 

mycket att spinna vidare på. Vid en bredare studie av samma fenomen kanske jag skulle välja 

att låta ännu en person tolka bilderna efter de uppsatta kriterierna för att på så sätt i viss mån 

minska subjektiviteten i tolkningen och få ett mer objektivt resultat. 

4.2 Studiens resultat och aktuell litteratur 

Det ”önskvärda” förskolebarnet anges av litteraturen som kompetent, aktivt, reflekterande, 

omsorgsfullt, ansvarstagande, tryggt och med tillit till förskolepersonalen. I litteraturen 

framgår även att det är genom lek och samspel, genom att bli sedd och bekräftad som barnet 

utvecklas och lär. Det nutida förskolebarnet beskrivs som ett agerande subjekt som är med 

och skapar sin egen utveckling och sitt eget kunskapande. Är det i enlighet med detta barnen 

avbildas i förskolans fotodokumentation och skiljer det sig mellan flickor och pojkar? I detta 

kapitel jämför jag studiens resultat med den litteratur jag hänvisar till i bakgrundstexten. 

 

4.2.1 Aktiva och kompetenta barn 

Både i dagboken och i pärmarna framställs barnen i hög utsträckning som aktiva och 

kompetenta. Det är båda egenskaper som ökar med stigande ålder. All personal har också 

http://www.lararnasnyheter.se/
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svarat att de vill avbilda barnen som aktiva och utforskande. Detta stämmer väl överens med 

det som Halldéns (2007) resonemang att fokus i läroplanen (Lpfö-98/2011) ligger på aktivitet 

och interaktioner mellan barnen och att lärandebegreppet blir alltmer dominerande över 

omsorgsbegreppet. Såväl bilder där barnen framställs tillsammans med en pedagog, som 

bilder där barnen framställs som trygga/tillitsfulla är relativt få. Detta gäller även för bilder 

där barnen själva framställs som omsorgsfulla. Studien visade också att enbart en 

förskollärare och två barnskötare ville avbilda barnen som omsorgsfulla. Den tydliga ambition 

att avbilda barnen som aktiva visar att läroplanen (Lpfö-98/2011) i detta avseende haft en 

stark genomslagskraft hos personalen och i deras arbete. Det kan också vara ett utslag av att 

många av de kommunala förskolorna i Sverige idag är inspirerade av Reggio Emilia-

pedagogiken som just avser att dokumentera barnen som rikt utrustade och aktivt 

kunskapande (Svenning, 2011). Jonsdottir (2007) menar också att det ligger i förskolans 

intresse och i diskursen om det kompetenta barnet att avbilda barnen aktiva och samspelande 

eftersom barnen annars riskerar att framstå som icke-kompetenta.  

 

Förvånansvärt är, att även bilderna av samspelande barn är relativt få, endast på en femtedel 

av bilderna i dagboken och en fjärdedel av bilderna i pärmarna visas barnen som 

samspelande. Detta är dock också en egenskap där jag kan utläsa en tendens till ökning med 

stigande ålder och i ålderskategorien 4-6 år framställer nästan en tredjedel av bilderna 

samspelande barn. Detta kan också betraktas som märkligt eftersom tre fjärdedelar av 

förskollärarna och två tredjedelar av barnskötarna uttryckte en vilja att avbilda barnen som 

samspelande. Jonsdottir (2007) menar också att läroplanen (Lpfö 98/11) anger att lärande och 

kunskapande ses som en process som förutsätter en aktiv interaktion mellan barn. Även SOU 

1997:157 betonar vikten av samspel för barnens utveckling och menar att dokumentationen 

förväntas synliggöra samspel som annars förblir osynliga. Nordin Hultman (2008) hävdar 

dock att dagens praktiker, trots alla teorier om samspelets betydelse och trots vad som anges i 

läroplanen, allt starkare riktar blicken mot det enskilda barnet och inte ser dess utveckling 

som en del i ett samspel med andra. Enkäten bekräftar också att personalen ser 

föräldrakommunikation och underlag för samtal som fotodokumentationens två främsta 

användningsområden. Det är någonting som också Markström (2011) sett i sina studier kring 

individuella utvecklingsplaner. Skolverket (2004) anser att det finns problematiska inslag med 

detta eftersom ett fokus på det enskilda barnets utveckling inte ligger i linje med läroplanens 

intentioner och att det är viktigt att tendenser att utvärdera det enskilda barnet 

uppmärksammas. Flera forskare (Markström (2011), Nordin Hultman (2008), Palla (2011), 
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Hjörne och Säljö (2007)) är överens om att fokuseringen på det enskilda barnet också leder till 

att hen som inte följer normen blir kategoriserad som avvikare. Därför skulle det vara 

intressant att i vidare studier undersöka om några barn också regelbundet dokumenteras som 

avvikare. Redan från detta resultat kan jag utläsa att några barn i dagboken aldrig ler, tittar i 

kameran eller samspelar. Majoriteten av barnen avbildas aldrig omsorgsfulla eller 

ansvarstagande och ett par avbildas aldrig som reflekterande. Bjervås (2011) pekar på att 

förskolepersonalen väljer vad som görs synligt, med de väljer också vad som inte visas upp. 

Till detta går att tillägga att bilderna där barnen avbildades som aktiva innehöll föreskrivna, 

tillåtna aktiviteter på förskolan. Av bilderna framgick inte vad som hände med de som undvek 

att delta i de föreskrivna aktiviteterna eller hen som utförde dem på ett icke föreskrivet sätt. 

Bilderna visade vare sig några förhandlande barn, som enligt Smith (2012) skulle kunna 

betecknas som det önskvärda ”Athenian child”, eller barn som på mindre önskvärda sätt 

protesterade mot föreskrivna aktiviteter. Enligt Goffmans (1973) resonemang så visar bilderna 

på detta viset upp vilka identiteter som är tillåtna. 

 

4.2.2 Flickor och pojkar i dokumentationen 

Eidevald (2009), Tallberg Broman (2002) och Månsson (2000) pekar i sina studier på hur 

förskolepersonalen har olika förväntningar på barnen utifrån deras kön. Tydligt i min studie 

blir att egenskapen aktiv tillhör en identitet som främst är tillåten för pojkar. Detta stämmer 

väl överens med den studie av bilder i läroböcker för årskurs åtta som Hedmark och Omark 

(2006) gjorde och som visade att män/pojkar oftare framställdes som aktiva. Aktivitet är 

också en högstatusegenskap som alla pedagoger vill dokumentera. Utifrån detta ges också 

pojkarna en högre status, de besitter den egenskap pedagogerna eftersträvar att dokumentera, 

vilket stämmer väl överens med Eidevalds (2009) konstaterande att flickor traditionellt har 

lägre status än pojkar. Detta är en av anledningarna till skrivningarna kring genus i 

läroplanen, menar Eidevald. Därmed borde det också vara en anledning till eftertanke och 

reflektion i arbetslagen på förskolan. Månsson (2000) såg i sin studie hur förskolepersonalens 

bekräftelse av barnens handlingar fostrade pojkar till individualister och flickor till 

kollektivister. Det är något som jag tycker går att koppla ihop med resultaten i min studie där 

det främst är flickor som avbildas i större grupp eller tillsammans med pedagoger i båda 

dokumentationsformerna medan pojkarna i dagboken dubbelt så ofta dokumenteras ensamma. 

Detta skulle också kunna hänga ihop med de förväntningar på flickor som mer sociala än 

pojkarna som Tallberg Broman (2002) beskriver. Flickor avbildas även i något högre 
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utsträckning som samspelande i båda dokumentationsformerna. De framställs också oftare 

betraktande av någon annan och innehar på så vis en passiv roll i den dokumenterade 

händelsen. Detta kan också härröra till förväntningarna på flickor som tysta och snälla som 

Tallberg Broman nämner. Hedmark och Omark fann också i sin studie att pojkar/män oftare 

hade huvudrollen i texter som förekom i läroböcker för årskurs åtta. 

 

Eidevald (2011) beskriver könsneutral dokumentation som att till exempel lika många flickor 

som pojkar framställs i dokumentationerna. I min studie kan jag konstatera att ingen 

könsneutral dokumentation sker i arbetet med dagboken. Vidare beskriver författaren hur 

andra arbetslag väljer att dokumentera kompensatoriskt, till exempel att visa upp empatiska 

pojkar och starka flickor, för att visa barn och föräldrar fler och nya bilder av tillåtna 

identiteter. Någon kompensatorisk dokumentation går inte heller att finna i min studie. 

 

Min studie visade att en av tio pojkar framställdes som aktiv i färre än 60 % av bilderna på 

sig själv i dagboken medan det för flickornas del handlade om sju av åtta. Anledningen till 

detta är knappast att i stort sett alla flickor är mindre aktiva i förskolan än så gott som alla 

pojkar. Jonsdottir (2007) menar att alla förväntningar och skattningar av barnen som görs av 

de vuxna i förskolan är subjektiva och färgade av personalens egna erfarenheter, attityder och 

intryck. Även Parnell och Bartlett (2012) lyfter fram dokumentation som lärarens subjektiva 

tolkning av barnet och barngruppen. Med detta är det alltså personalens förväntningar på 

barnen som leder till att pojkar i högre utsträckning dokumenteras som aktiva samtidigt som 

personalen också i enkäten uppger att de vill avbilda barnen aktiva. Förskolepersonalen 

sänder m a o ut en signal om att pojkar är aktiva, men hur bilden emottages av föräldrar 

och/eller barn bygger på vilka erfarenheter och vilken kulturell tillhörighet de som mottagare 

av bilden har (Johansson och Tanninen, 2007). Det kan vara som Eidevald (2009) spekulerar; 

att förskolepersonalen sänder ut en bild utan att reflektera över att deras ”naturliga kunskaper” 

är del av en konstruerad diskursiv mening, och att makt finns inbäddad i de olika diskursiva 

förståelser som finns att tillgå.  Mottagaren av bilden kan få ett helt annat budskap än det som 

personalen hade för avsikt att sända ut. Svenning (2011) beskriver att det är viktigt att 

dokumentera positiva händelser när det är föräldrar som är dokumentationens målgrupp. Hon 

menar dock att det som de vuxna i förskolan uppfattar som positivt inte alltid sammanfaller 

med barnens perspektiv. Författaren hävdar vidare att de vuxna som deltar i 

dokumentationsarbetet, kritiskt bör fråga sig själva om en tolkning grundad på det som anses 

vara barnets bästa, riskerar sätta de vuxna i en ställning där de i hög grad vet vad som är bäst 
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för barn – i stället för att inta en utforskande inställning och tillsammans med barnen ständigt 

vara öppna för nya tolkningar. 

 

Månsson (2000) menar att det finns en skillnad mellan förskolepersonalens intentioner och 

deras handlande när det gäller genusarbete. Eidevald (2011) hävdar också att de flesta 

förskollärare har ambitioner att inte göra skillnad på barnen utifrån kön, men att det råder en 

osäkerhet, som också ett av svaren i enkäten i min studie visade. Månsson har i likhet med 

Jonsdottir (2007) har visat att barn redan i tidig ålder socialiseras in i traditionella 

könsmönster. De skillnader i framställande av barnen jag kan se i min studie härrör sig främst 

från dagboken, men de finns även i pärmarna. Eventuellt skulle skillnaden kunna bero på att 

barnen i dagboken är yngre och att personalen inte tror att de gör skillnad på barnen utifrån 

kön när de är så små. Skillnaderna är mindre i pärmarna och det kan vara en följd av såväl 

fokuseringen på det enskilda barnet som att pedagogerna mer medvetet vindlägger sig om en 

könsneutral dokumentation av äldre barn. Samtidigt utgör pärmarna i stor utsträckning 

underlag för föräldrasamtal, vilket innebär ett större engagemang att placera det granskade 

barnet i centrum för aktivitet och uppmärksamhet på bilderna. En barnskötare kommenterar 

frågan i enkäten att flickor och pojkar dokumenteras olika eftersom de har olika intressen. 

Detta visar att den syn på kön som någonting essentiellt som Lenz Taguchi (2008), Hultman 

(2008) samt Ohrlander (2008) menar har vuxit fram inom förskolan fortfarande lever kvar. 

Det är intressant att se hur diskursen om det aktiva, kompetenta barnet och de intentioner som 

i enlighet med denna finns i läroplanen (Lpfö 98/11) så starkt arbetats in i praktiken medan 

läroplanens tydliga skrivningar om att aktivt motverka stereotypa könsmönster inte på samma 

sätt verkar ha fått fäste. I arbetet med pärmarna kan jag skönja försök att åstadkomma en 

könsneutral dokumentation, men ser inga tecken på ett kompensatoriskt eller 

könsöverskridande arbetssätt. Personalens syn på dokumentationen enligt enkäten blir här 

intressant. Åtta av elva anser sig ha tillräcklig kunskap för att kunna utföra dokumentationen 

utifrån läroplanens intentioner, tio av elva säger sig tänka på hur de avbildar barnet, sju av 

elva tror att pojkar och flickor avbildas olika och en vet inte samtidigt som samtliga elva tror 

att fotodokumentationen i förskolan påverkar barnens identitetsutveckling. Eidevald (2009) 

hävdar att förskolepersonalen ofta använder dokumentationen för att visa barn, föräldrar och 

personal vilka egenskaper som är tillåtna. Min studie visar också att personalen i hög 

utsträckning använder dokumentationen som underlag för samtal och i 

föräldrakommunikation. I stället borde kanske denna dokumentation, i likhet med det 

Jonsdottir (2007) beskriver som en av de viktigaste pedagogiska konsekvenserna av sin 
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studie, användas för reflektion i arbetslagen och i barngruppen över varför pojkar och flickor 

framställs som olika. Såväl Wehner-Godée (2011) som Dahlberg et al. (2001) betonar 

reflektion i arbetslag och barngrupp för utveckling av verksamheten som den pedagogiska 

dokumentationens viktigaste syfte. Enkätsvaren visade att 4 av elva svaranden ansåg att 

fotodokumentationen i hög grad används för reflektion i arbetslag respektive barngrupp. 

Jonsdottir menar att en reflektion och diskussion i arbetslaget utifrån dokumentationen kan 

göra personalen uppmärksam på vilka synliga och dolda förväntningar och förpliktelser som 

finns på den egna avdelningen och huruvida dessa är förenliga med läroplanens intentioner 

och förskolans mål och uppdrag. Även Skolverket (2012) betonar att det är av vikt att tala om 

varför den pedagogiska dokumentationen utförs och hur den sammanfaller med intentionerna 

i läroplanen. 

 

4.2.3 Förväntningar utifrån barnens ålder 

Palla (2011) pekar på att de egenskaper vi önskar av barnen förväntas öka i takt med barnets 

stigande ålder. Jag har också i min studie kunnat se hur främst dokumentationen av några 

egenskaper verkar öka med ålder. Barnen förväntas enligt bilderna vara något mer beroende 

av en vuxen i åldern 1-2 år medan samspel, reflektion, ansvarstagande och kompetens 

framträder som egenskaper som förväntas öka med barnens stigande ålder.  I enkäten har även 

en person svarat att möjligheten att säga nej till att delta i förskolans fotodokumentation och 

ändå inte hamna utanför gruppgemenskapen, beror på barnets ålder. Detta är troligtvis 

avhängigt den utvecklingspsykologiska traditionen, som flera forskare (Markström, 2011; 

Palla, 2011; Vallberg-Roth och Månsson, 2006; Eidevald, 2009) menar starkt lever kvar i den 

svenska förskolan. Även om det allra yngsta barnet är aktivt och kompetent i dagens 

förskoledirskurs, så ökar dess kompetens med stigande ålder i enlighet med den gamla 

traditionen.  Bjervås (2011) pekar också på Skolverkets (2008) granskning som visade att 

barns utveckling, prestationer och färdigheter i ökad omfattning kartläggs och bedöms med 

utgångspunkt från föreställningar om vad som kan förväntas av barn i en viss ålder. 

 

4.2.4 Frivillighet och integritet i dokumentationsprojekten 

Endast två personer svarar klart och tydligt i enkäten att de helt och hållet tror att barn har 

möjlighet att stå utanför fotodokumentationen på förskolan och ändå inte riskera exkludering. 

Det är intressant hur förskolan framställer fotodokumentationen som ett erbjudande och en 

rättighet (Palla, 2011), samtidigt som personalen erkänner att det är skralt med frivilligheten. 
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Barnen är redan från tidig ålder vana att fotograferas, dokumenteras och låta sig reflekteras 

över av andra (Lindgren och Sparrman, 2010). När de börjar i förskolan är kameran en rutin 

som ingår i praktiken likaväl som lunch, vila och samling. Det kan inte vara lätt för ett barn 

att förstå att hen förväntas kunna säga nej till att bli dokumenterad när det för det mesta inte är 

möjligt att säga nej till till exempel vila eller mellanmål. Ett barn lär sig snart rutinerna och 

förstår vad de vuxna förväntar sig av hen. Svenning (2011) beskriver hur en 

fokusgruppdeltagare i hennes studie sagt att många barn svarar det de tror att den vuxne vill 

höra. Även Lindgren och Sparrman (2003) ifrågasätter frivilligheten i 

dokumentationsprojekten. Författarna (2010) ställer sig också frågan om det kan vara enbart 

positivt för barnen att bli synliggjorda och reflekterade över på förskolans väggar och 

Svenning (2011) undrar om all slags dokumentation är bra för alla barn och hur vet vi när den 

inte är det. Om dokumentationen, som Wehner-Godée (2011) beskriver, används för att lyfta 

fram alla barns olikheter som tillgångar kan den ju också ha en utvecklande och inspirerande 

kraft, men om dokumentationen, som Palla (2011) beskriver, innebär objektifierande och ett 

underordnande av barnet i förhållande till den normaliserande praktiken, kan den i stället bli 

ett stressmoment för barn som har svårt att leva upp till de förväntningar som den ställer; det 

barn som tydligt minns varför just hen inte kom med på bild vid tillfället eller som gjorde sitt 

bästa för att få vara med på bilden i hallen och kunna visa föräldrarna vid hämtning, men ändå 

inte blev utvald den dagen. 

  

Precis som jag funderade när jag utformade frågorna till enkäten, har Palla (2011) funderingar 

kring vilka reella valmöjligheter som finns för barn och föräldrar att avsäga sig den 

granskning som fotodokumentationen innebär. I min studie är det endast två av 11 som tror att 

detta är möjligt. Detta ställer, som Jonsdottir (2007) påpekar, mycket stora krav på 

pedagogisk och yrkeskunnig personal som kan se varje enskilt barns unika kompetenser som 

en resurs för hela barngruppen. Även om många tänker på pedagogisk dokumentation som 

bilder där barnens identitet inte tydligt framgår utan det är själva aktiviteten som är i fokus, så 

konstaterar Bjervås (2011) att barnen riktar större intresse mot bilder där de kan se sig själva 

och sina kamrater. Det är också troligt att föräldrar är intresserade av att kunna urskilja sina 

barn på de bilder de ser i hallen och i barnens egna pärmar. Som konsekvens av att vara 

nyfiken på vad det egna barnet gör under dagen, godkänner föräldrarna också att barnet 

beskådas och bedöms av flera andra vuxna och barn. 
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Idag används verktyg som digitalkameror, lärplattor, datorer och smartphones för 

dokumentation av barnen i förskolan. En av de tillfrågade i enkäten i min studie svarar att det 

enda problemet med att klara av dokumentationen enligt läroplanens intentioner är att 

kameran inte alltid finns till hands när den behövs. En förskollärare i Lindgrens (2012) studie 

beskriver hur hon vid ett tillfälle inte hade kameran till hands och därför använde sin egen 

smartphone. Med lärplattorna kan barnen själva fotografera och filma varandra. Den tekniska 

utvecklingen har också medfört att många förskoleavdelningar har en blogg som föräldrar kan 

logga in på och läsa om sina barns dag på förskolan. Vid användning av sökmotor är det idag 

lätt att hitta okodade bilder på barn från förskolor och skolor på nätet. Vissa förskolor 

använder också digitala fotoramar som ständigt visar bilder av vad barnen gjort under dagen, 

till exempel i hallen där anhöriga hämtar barnen. När ett barn tillfrågas av en vuxen som 

barnet hyser tillit till som omsorgsgivare i förskolan, om hen vill vara med på ett fotografi, 

tror jag att det är svårt för barnet, och även dess föräldrar, att förstå vidden i vart ett fotografi 

kan ta vägen i cyberrymden idag och vem som kan få tillgång till fotografiet. Alla som arbetar 

i förskolan har skrivit under en tystnadsplikt och sekretess gäller för den information den 

vuxne får om barnen via sitt yrke. En fråga är hur säkerställd den sekretessen är då en 

pedagog använder sin egen smartphone i arbetet eller när en förskollärare i Dahlberg, Moss 

och Pence`s (2001) studie berättar hur hen varje dag tog hem dokumentationen och 

reflekterade över den. Samma oro tycker jag att vi kan hysa för hur bilder hanteras i datorer 

och på Internet. Ibland kan det kanske bli svårt att skilja professionalitet från privatliv och 

tekniken har blivit så tillgänglig att det innebär risker för sekretessen kring barnen på 

förskolan. 

 

4.3.4 Vad är det som bilderna inte förmedlar? 

Bjervås (2011) hävdar att förskollärarna är de som väljer vad som får betydelse och vad som 

blir synligt, eftersom när någonting blir synligt blir också någonting annat utelämnat, osynligt. 

Fotodokumentationen visar inte upp barn som utför otillåtna uppgifter eller som utför 

uppgifter på ett otillåtet sätt. Den visar inte heller upp arga, ledsna eller rädda barn som inte 

vill delta i föreskrivna aktiviteter. Dokumentationen förmedlar inte de viljor som inte når fram 

till pedagogerna och leder till en förändrad utveckling av aktiviter, de viljor som inte passar in 

i förskolans rutiner och verksamhet. Parnell och Bartlett (2012) menar att barnen blir varse att 

det de säger är viktigt när det uppmärksammas i dokumentationen. Frågan är vad barn blir 

varse när det de säger inte uppmärksammas i dokumentationen eller rent utav undanhålls i 
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dokumentationen. Denna infallsvinkel gör att teorin om att barns inflytande och delaktighet 

skulle öka med hjälp av dokumentationsprojekten inte fullt ut håller. Skolverket (2012) 

hävdar ju att barn inte bara är delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation, själva 

arbetet utgår från barnen, det som sker bland barnen och det som barnen är upptagna med. Är 

det verkligen varje barns delaktighet och inflytande som ökar eller handlar det om en handfull 

barn med önskvärda beteenden? Var fångas de tankar och idéer som inte passar in upp? Smith 

(2012) beskriver The Athenian Child som ett barn som medvetet förhandlar, reflekterar och 

själv tar ansvar för sina utvecklingsbehov och sitt lärande och anpassar sig till det som 

förväntas av hen genom självreglering. De barn som inte är förmögna till detta hamnar enligt 

flera forskare (Nordin Hultman: 2008, Bjervås: 2011, Gitz-Johanssen: 2004, Smith: 2012, 

Jonsdottir: 2007)  i gruppen som betecknas som icke-kompetenta barn, undiserable others, 

som gör felaktiga val som inte är bra för dem själva. Dessa barn får i 

fotodokumentationsdiskursen en uppgift att betrakta bilder på sina önskvärda kamrater och 

försöka efterlikna dem för att själva hamna på väggen och få uppskattande blickar från 

pedagoger, föräldrar och kamrater. Enligt Dencik (1995) så är barngruppen det enskilda 

barnets främsta referensgrupp, som hen eftersträvar att vara tillhörig och Lindgren och 

Sparrman (2010) bekräftar i sin studie att barnen använder dokumentationen på väggarna 

genom att kommentera varandra på olika sätt och av en rad olika anledningar och syften. Palla 

(2011) beskriver även hon hur förskolepersonal berättar om hur barnen kontrollerar och 

bedömer varandra i dokumentationen och Smith (2012) framhåller hur reflektionerna öppnar 

upp för mätningar och jämförelser mellan barnen. Vidare menar Smith att om bilderna 

används för att barnen ska ”tillägna sig konsten att gå i förskolan” så bidrar de snarare till att 

konstruera måttfulla och behärskade subjekt än att utöka identitetserbjudandena för barnen. 

Jonsdottir (2007) menar att vuxna i förskolan tillskriver barn egenskaper och färdigheter som 

sedan får betydelse när barnen utvecklar relationer med andra barn. Frågan är då om 

fotodokumentationen i förskolan i stället för att bli ett stöd för pedagogerna att kunna ta 

tillvara varje barns kompetens för att ge hen goda förutsättningar för utveckling, riskerar 

förstärka skillnaderna i barns förutsättningar till en god utveckling och ett optimalt lärande.  

Palla lyfter riskerna med att rikta blicken mot barnet med förenklade föreställningar om dess 

utveckling och Jonsdottir hävdar att konsekvenserna kan bli att de kompetenta barnen 

bekräftas i sin kompetens av såväl andra barn som vuxna. Detta skulle kunna bidra till att de 

blir ännu mer kompetenta, vilket kan vara positivt eftersom de då kan utgöra förebilder för 

sina kamrater, men det kan också föra med sig en utveckling av en hierarkisk maktstruktur.  
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Eidevald (2011) pekar på den kompensatoriska dokumentation som utförs i vissa arbetslag 

och som åsyftar att ge barn och föräldrar nya bilder av vad som är tillåtet för flickor och 

pojkar. Detta är inget arbetssätt som författaren i grunden rekommenderar då han anser att det 

utgår från att det skulle finnas essentiella skillnader mellan könen som det bör arbetas med för 

att överbrygga. Vad jag funderar över efter de resultat jag fått ut från min studie är inte heller 

att visa upp bilder av empatiska och hjälpsamma pojkar utan om personalen medvetet skulle 

kunna gå inför att dokumentera omsorgsfulla, ansvarstagande barn för att visa fler bilder av 

det önskvärda barnet, inte att låta bara det aktiva barnet agera förebild för kamraterna. Det 

finns många olika sätt att vara kompetent på, men idag synliggörs kompetenser ofta utifrån 

önskvärda egenskaper. Tydligt blir att läroplanens betoning på barn som aktiva och 

utforskande, inom ramen för diskursen om det kompetenta barnet, har haft en stark 

genomslagskraft. 

4.3 Förslag till praktisk tillämpning och fortsatt forskning 

Eidevald (2009) efterlyser studier om vilka konsekvenser olika arbetssätt kan få för det 

jämställdhetsarbete som, enligt styrdokumenten, ska bedrivas i förskolan. Han menar att det 

saknas forskning om hur förskolans personal bemöter olika barn inom respektive 

könskategori. Palla (2011) efterlyser i sin tur fördjupade studier kring identitetserbjudanden 

för barn i förskolan. Hur tolkas läroplanens mål om dokumentation och utvärdering utifrån 

sociala, historiska och kontextuella sammanhang och hur påverkar det barnens möjligheter 

och begränsningar i sitt identitetsskapande? Det finns många faktorer som gör att samma 

vuxna har olika förväntningar på olika barn, till exempel barnens etnicitet, klass och kön och 

Bjervås (2011) efterlyser studier som skulle relatera just dessa i en longitudinell studie av 

förskolans dokumentationsprojekt. Wallsten (2011) menar att många människor fortfarande 

relativt ograverat litar på fotografier som bilder av sanningen. Utifrån detta tycker jag att det 

skulle vara intressant att göra en längre och bredare studie av förskolans fotodokumentation 

kopplat till barnens identitetsskapande. Min studie har endast naggat frågan i kanterna. Vid en 

större studie skulle ett omfattande intersektionellt perspektiv kunna ligga till grund och 

jämförelser skulle, liksom vid Vallberg Roths studie (2009) av utvecklingssamtal och IUP, 

kunna tas till skillnader mellan förskolor i tätort och på landsbygden. Smith (2012) menar till 

exempel att det kompetenta barnet är en vit, västerländsk medelklassnorm och Eidevald pekar 

på att diskursen lanseras som könsneutral. Vid en längre studie där flera olika förskolor ingår 

skulle resultatet bli säkrare och det skulle också vara möjligt att finna skillnader i vilka 

identiteter som tillåts i till exempel olika socioekonomiska områden. Konstrueras olika 
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individer för skilda syften? Andra intressanta frågor är till exempel vad som skulle ske om 

föräldrar inte vill ha sitt barn dokumenterat eller om barnet självt kraftigt motsätter sig 

dokumentationen. Skulle verksamheten fortfarande i samma utsträckning kunna använda sig 

av fotodokumentationen utan att detta skulle innebära ett starkt marginaliserande av det 

barnet? De etiska aspekterna kopplade till gränsen mellan privatliv och offentlighet blir också 

viktiga att studera kopplade till sekretess och ny teknik där mobiltelefoner och 

internetuppkopplade lärplattor används i verksamheten. 

 

Studiens resultat kan få praktisk tillämpning genom att förskolor tar del av dem och själva 

undersöker hur det ser ut på de egna avdelningarna som en grund för sitt eget kvalitetsarbete. I 

ett större perspektiv skulle de frågeställningar som behandlas i studien och som vidare väcks 

av densamma kunna leda till en utveckling av dokumentationsarbetet för att landa i linje med 

läroplanens intentioner om till exempel jämställdhetsarbete och barns inflytande. 

4.4 Studiens kunskapsbidrag 

Eidevald (www.forskoleforum.se: 2012) och Palla (2011) framhåller att det är viktigt att 

arbetet med pedagogisk dokumentation har en vetenskaplig , bland annati för att förhindra att 

förenklade föreställningar om barns utveckling och ”förgivettagna” sanningar blir 

dominerande i konstruktionen av barnen. Skolverket (2012) hävdar också att det är viktigt att 

fundera över varför arbetet med pedagogisk dokumentation sker och hur det går ihop med 

intentionerna i läroplanen Denna studie är ett led i att utvidga den vetenskapliga plattform 

som dokumentationen kan ta sats i. Resultaten av studien har bekräftat att förväntningarna på 

flickor och pojkar fortfarande skiljer sig i förskolan och att förskolans dokumentationsarbete 

riskerar att förstärka de traditionella könsrollerna snarare än att motarbeta dem. Det blir också 

tydligt hur diskursen om det kompetenta och aktiva barnet har haft genomslagskraft, inte bara 

i läroplanen, utan även ute i verksamheten. Andra önskvärda egenskaper hos barnen som 

beskrivs i litteraturen, som samspelande, omsorgsfulla, ansvarstagande och tillitsfulla, 

framhävs inte på samma sätt i förskolans fotodokumentation. Detta sammantaget med att 

samtlig tillfrågad personal tror att fotodokumentationen påverkar barnens identitetsutveckling 

bör vara en grund för reflektion i arbetet med fotodokumentation i förskolans vardag. 

http://www.forskoleforum.se/
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BILAGOR 
Enkät ställd till personalen angående pedagogisk dokumentation 
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1. I vilken grad anser du att fotodokumentation på förskolan används för: 
(1= väldigt lite, 5= väldigt mycket) 

Reflektion i arbetslaget: 1 2 3 4 5 

Reflektion i barngrupp:  1 2 3 4 5 

Föräldrarkommunikation:  1 2 3 4 5 

Underlag för samtal: 1 2 3 4 5 

Kommunikation med ledning: 1 2 3 4 5 

Visa upp för politiker: 1 2 3 4 5 

Pryda avdelningens väggar: 1 2 3 4 5 

Annat:  1 2 3 4 5 

T ex  

 

 

2. Hur vill du avbilda barnen på foton som kan ses av alla som besöker avdelningen? 

 

a) Glada 

b) Aktiva/utforskande 

c) ”Som de är”  

d) Hela och rena 

e) Samspelande 

f) Ansvarstagande 

g) Reflekterande 

h) Omsorgsfulla 

i) Det är viktigt att alla barn finns på bild, oavsett hur de ser ut. 

 

3. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för att kunna göra den dokumentation som 

krävs enligt läroplanen (Lpfö 98/11)? 

 

JA   NEJ 

 

4. Tänker du på HUR varje barn avbildas? 

 

  JA   NEJ 

5. Tror du att Ni på avdelningen avbildar pojkar och flickor på olika sätt? 

 

JA   NEJ 

 

6. Tror du att fotodokumentationen på förskolan påverkar barnets 

identitetsutveckling? 

JA   NEJ 

 

 

 

BILAGA 1:1 
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7. Tror du att det är praktiskt möjligt för ett barn att säga NEJ till att bli 

fotodokumenterad utan att känna sig utanför i arbetet på avdelningen? 

JA   NEJ 

 

8. Jag är:    År i yrket: 

 

Förskollärare 

Barnskötare  

Annan utbildning inom området 

Ej utbildad inom området   

 
 

BILAGA 1:2 


