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Föreliggande studie har haft som syfte att undersöka om och i så fall hur pedagogisk dokumentation som verktyg gör barn delaktiga i förskolans praktik. Problemområdet har grundat sig i att pedagogisk dokumentation vid tidigare studier erfarits vara ett tidskrävande moment i den pedagogiska praktiken. Studiens teoretiska perspektiv har utgått från Vygotskijs sociokulturella teori som bas och influerats med delar från Foucaults maktteori. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare samt med observationer där befintlig dokumentation på förskollärarnas respektive avdelning studerats. Studien visade att barns delaktighet påverkades av processen som sker före dokumentationens slutresultat, att barnet lätt görs osynligt i dokumentationsprocessen och att det finns en ambivalens kring det kompetenta barnets delaktighet. Studiens slutsats har varit att möjligheten till barns delaktighet är beroende av pedagoger med ett reflekterande förhållningssätt för att barnen ska kunna bli aktiva subjekt för lärande.  
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1 Inledning 
Förskolan befinner sig i ett läge där läroplanen förespråkar ett pedagogiskt dokumentationsarbete (Palmer, 2012; Skolverket, 2010; Vallberg Roth, 2010). Ett arbete som innebär att hela arbetslaget har ansvar för ”barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara” (Skolverket, 2010, s. 15). Dagens förskola har sedan revideringen av förskolans läroplan högre krav på sin verksamhet genom de krav som ställs på förskolechefer och förskollärares arbete (Utbildningsdepartementet, 2010). Revideringen som författades utifrån ett regeringsuppdrag hade som syfte att förtydliga och komplettera läroplanens innehåll. Utifrån dessa förändringar är förskolan i behov av en lärarprofession med gedigen kunskap och didaktisk medvetenhet (Alnervik, 2013; Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen, 2011). Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation tillsammans barn och kollegor men även tillsammans med föräldrar kan förskolans verksamhet kvalitetssäkras (Palmer, 2012). Den pedagogiska dokumentationen används då för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten samtidigt som barn görs delaktiga och kan influera pågående verksamhet.  
Utifrån vår tidigare pilotstudie som fokuserade på en grupp förskollärares upplevelser av tid i förskola framkom det att pedagogisk dokumentation kan vara ett tidskrävande moment i den pedagogiska praktiken (Kutto & Gelin Marsh, 2016). På grund av detta blir den heller inte alltid ett naturligt moment som sker tillsammans med barnen. Fastän verktyget sägs ha sina fördelar upplever vi även att den etiska aspekten av pedagogisk dokumentation ofta kommer i skymundan i förskolan. Valet att titulera studien ”Vem äger bilden?” syftar just på den pedagogiska dokumentationen sedd ur ett maktperspektiv med en etisk synvinkel. Då dokumentation ska betraktas som ett stödjande verktyg i förskolans kvalitetsarbete (Palmer, 2012) ser vi att man bör ställa sig frågande till hur verktyget används tillsammans med barnen och för vem man dokumenterar. Lindgren och Sparrman (2003) menar att den etiska aspekten av dokumentationsarbete på senare år blivit en del av förskolans värld. Svenning (2011) hävdar detsamma och menar att detta aktualiserats på grund av att pedagogisk dokumentation ofta används ur ett perspektiv där vuxna har övertag över hur arbetet genomförs. Den etiska frågan blir då ”vem som väljer vad som ska dokumenteras, hur det görs och vilken möjlighet barnen har att bli lyssnade på och välja huruvida de vill delta i dokumentationen” (Svenning, 2011, s. 28-29). Eftersom de maktrelationer som finns i förskolan kan styra den pedagogiska dokumentationen (Lindgren & Sparrman, 2003) finns det en antydan av att förskolan inte riktigt är i nivå med intentionen från förskolans styrdokument. Pedagogisk dokumentation verkar således inte ha nått sin fulla potential när det gäller hur barn inkluderas i arbetet. Därför är det intressant att vidare undersöka denna del av förskolans praktik. 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Föreliggande studie har som syfte att undersöka om och i så fall hur pedagogisk dokumentation som verktyg gör barn delaktiga i förskolans praktik.  

1. Hur arbetar sex förskollärare på fyra förskolor med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen?  
2. På vilka sätt synliggörs barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen?  
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1.2 Uppsatsens disposition 
I arbetet med att uppnå syftet inleds föreliggande studie med en litteraturgenomgång som belyser aktuella teman inom problemområdet. I litteraturgenomgången ges även en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkt. Metodkapitlet beskriver undersökningens genomförande. Här ges även en beskrivning av studiens urvalsprinciper, dess metodval och hur studiens etiska ställningstaganden iakttagits under processen. Resultatet presenterar studiens empiri och i analysen ges svaren på forskningsfrågorna med stöd av teori och forskning. Diskussionskapitlet består av en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Här motiveras de val som gjorts i studien och vi för en diskussion om vårt resultat utifrån studiens forskningsfrågor och dess syfte. I anknytning till detta speglas även vad studiens betydelse kan ha för enskilda verksamheter men också skillnader som relateras till barns fortsatta lärande inom det svenska utbildningssystemet. Diskussionen avslutas med en förklaring till studiens pedagogiska relevans och synliggör de tankar som uppkommit om fortsatt forskning.  
1.3 Begreppsdefinitioner 
1.3.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 
I förskolan används begreppen barnperspektiv och barns perspektiv exempelvis för att påvisa från vilken utgångspunkt dokumentation har insamlats (Svenning, 2011). Svenning hävdar att begreppen kan upplevas som synonyma vilket styrker att det finns skäl till att definiera vår mening. För oss finns en central och viktig skillnad mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Som vi ser det består barnperspektiv av tankar och synsätt som andra har om barns bästa. I konkret framskrivning ”det någon annan anser”. Verksamma i förskola har ett naturligt barnperspektiv men deras utmaning består av att kombinera och balansera bägge begreppen (Svenning, 2011). I enlighet med Svenning definierar vi barns perspektiv som barns egen uppfattning om sig själva eller andra fenomen, det som visar sig för barnet. Det vill säga ”det som individen själv anser”.  
1.3.2 Delaktighet 
I förskolan finns ofta uppfattning om att begreppet delaktighet handlar om att barn ska vara med och bestämma och ta beslut (Johannesen & Sandvik, 2009). I enlighet med Johannesen och Sandvik ser vi att delaktighet i förskola behöver ses ur ett bredare perspektiv då det handlar om mer än att ha rättighet att få bestämma. Begreppet delaktighet har en tydlig demokratisk aspekt. Delaktighet handlar om att bli sedd och hörd och att få vara en del av något. Det handlar om att alla är del av en gemenskap där inkludering och respekt präglar gemenskapen, oavsett inställning eller åsikt. Att praktisera delaktighet i förskolan handlar om hur pedagoger och barn samspelar med varandra men även hur de lyssnar till och respekterar varandra i gemenskapen (Johannesen & Sandvik, 2009). I dessa delaktighetssammanhang bör barnets intentioner, deras känslor och fokus få möjlighet att synliggöras i den dagliga verksamheten.  
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2 Litteraturgenomgång 
I sökandet efter relevant litteratur har vi utgått från databaserna Eric (EBSCOhost) och SwePub. På SwePub, databas för svensk forskning, användes sökorden (förskol* OR preschool*) AND Reggio Emilia AND (dokumentation OR documentation*) vid den första sökningen. Det gav oss tio träffar. Den andra sökningen använde sökorden förskola, pedagogisk dokumentation, etik. Sökningen gav endast en träff och visade sig vara en ”bullseye” för vårt forskningsområde. För att nå mer forskning som speglar barns delaktighet i pedagogisk dokumentation justerade vi våra sökord inför den tredje sökningen. Vi använde engelska sökord så som pedagogical documentation och childrens participation. Denna sökning gav fem träffar. Internationell pedagogisk forskning som behandlat studiens forskningsområde fann vi i databasen Eric. Här användes sökorden documentation, uses och Reggio Emilia approach. Sökningen som gav oss tjugofem träffar, varav två träffar kom att bli mycket värdefulla.  
2.1 Pedagogisk dokumentation som verktyg 
I samband med att förskolans läroplan reviderades inkluderades det avsnitt som behandlar uppföljning, utvärdering och utveckling (Skolverket, 2010). Förskollärare fick därmed ökade krav och förväntningar på arbetet med dokumentation vilket inneburit att momentet blivit ett prioriterat område i förskolans verksamhet (Alnervik, 2013). För att gå in på vad pedagogisk dokumentation är behövs till och börja med en redogörelse för vad som är skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation. Sen kan vi gå vidare till vad och hur verktyget är tänkt att användas. I förskolan kan dokumentation beskrivas som ett insamlande av information för att synliggöra de lärprocesser som sker i verksamheter (Vallberg Roth, 2010). Information som styrks genom exempelvis fotografier, filmsekvenser, observationer, loggböcker, intervjuer eller portfolio. Vad är det då som utmärker pedagogisk dokumentation? Skillnaden kan sägas ligga i vad som händer med informationen efter att den är insamlad (Alnervik, 2013; Palmer, 2012; Vallberg Roth, 2010).  
Alnervik (2013) diskuterar övergången från dokumentation till pedagogisk dokumentation i sin avhandling. Alnervik som studerat ett samarbete mellan fyra förskoleenheter och Reggio Emilia-institutet menar att pedagogisk dokumentation är en pågående process. Processen börjar vid ett insamlande och kompletteras med reflektion för att agera framåtblickande. Dokumentation blir alltså pedagogisk dokumentation genom reflektion. Övergången blir enligt Alnervik själva hanterandet. Genom att hantera övergången med intentionen om att komma närmare det barnen upplever kan pedagogisk dokumentation bli ett kollegialt arbetsverktyg för att förstå barns lärprocesser. Alnervik menar dock att denna övergång kan innebära ett förändringsarbete som tar tid.  
Den svenska uppkomsten av pedagogisk dokumentation härstammar från ett dokumentationsarbete lett av förskollärare i kommunala förskolor i Reggio Emilia (Alnervik, 2013). Staden är också namnet på den filosofi som människor från hela världen idag hämtar inspiration ifrån. Enligt Alnervik sägs Gunilla Dahlberg vara den person som myntade vår svenska definition. Dahlberg besökte Reggio Emilia i syfte att lära sig mer om det arbete som så många svenska pedagoger redan lockades av under 1980- talet. Tillsammans med Hillevi Lenz Taguchi utvecklade Dahlberg en filosofi kring pedagogisk dokumentation. Intentionen var att förskolan skulle anamma filosofin i syfte att synliggöra den kunskap och den kultur som praktiken skapar. Sett till Skolverkets skrift om 
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pedagogisk dokumentation i förskola har intentionen från Dahlberg och Lenz Taguchi inte bara mottagits utan även fått ett starkt fäste i svensk förskola (Alnervik, 2013).  
En utgångspunkt för arbetet med pedagogisk dokumentation är att ”lyssna in” det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det. Det handlar om att lyssna noga till det som sägs, omsorgsfullt iaktta det som händer och fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna och filma det som sker. 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 (Palmer, 2012, s. 15).  

Den forskning som finns om pedagogisk dokumentation har främst genomförts genom läroplansteoretiska, sociokulturella och didaktiska perspektiv men även ur kommunikationsteoretiska och Foucaultinspirerade perspektiv där delar av filosofen Michel Foucaults teori har använts (Vallberg Roth, 2010). Oavsett teoretisk utgångspunkt har pedagogisk dokumentation som syfte att med hjälp av olika dokumentationsmaterial agera verktyg och skapa mening åt de lärprocesser som sker i förskolans verksamhet (Alnervik, 2013; Palmer, 2012; Skolverket, 2010; Vallberg Roth, 2010). I detta arbete har estetiska uttrycksformer och språket, både det inre och yttre, en central plats för att möjliggöra kommunikation (Alnervik, 2013; Palmer, 2012). Människans interaktion är en betydelsefull aspekt i arbetet med pedagogisk dokumentation just för att det är i interaktion med andra som vårt språk och våra uttryckssätt kan kommuniceras (Palmer, 2012). Lyssnandet, att kunna lyssna av och försöka förstå individers olika former av kommunikation är därmed en essentiell kompetens och ett viktigt begrepp när man arbetar med pedagogisk dokumentation (Alnervik, 2013).  
2.1.1 Verktygets didaktik 
Förskolans läroplan anger riktning åt den pedagogiska praktiken och bygger på långsiktiga strävansmål (Alnervik, 2013; Vallberg Roth, 2010). Det som förskolans systematiska dokumentationsarbete ska sträva efter är att synliggöra hur verksamheten främjar föränderligt kunnande hos barnen (Alnervik, 2013). Genom att synliggöra de utvecklingsbehov som finns kan pedagogisk dokumentation utgöra ett bedömningsunderlag när verksamhetens kvalitet ska utvärderas (Alnervik, 2013; Palmer, 2012). Det är dock inte barnens kunskaper som utvecklingsmässigt ska bedömas utan fokus ska ligga på att ge kunskap om praktiken sker i enlighet med den riktning som strävansmålen anger (Vallberg Roth, 2010). Genom att hantera verktyget på det sättet kan pedagogisk dokumentation användas på ett kvalitetssäkrande sätt för förskolans pedagoger, barn och föräldrar (Palmer, 2012).  
I sin etnografiska studie beskriver Alnervik (2013) användningen av pedagogisk dokumentation som ett didaktiskt hantverk. Ett hantverk där pedagoger kritiskt behöver granska sin egen praktik och samtidigt föra samtal tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Det handlar om att ha kompetens för att kunna dokumentera den pedagogiska praktiken men även att kunna kommunicera vad dokumentationerna står för. Det handlar också om att förstå varför och kunna analysera information så att resultatet av analysen kan användas för vidare utmaningar. Genom att analysera dokumentationer menar Alnervik att det ska kunna avgöras vad men även hur barnen lär och utvecklas, känner sig trygga och har roligt i förskolan. Utifrån dessa aspekter ska sedan analysresultaten visa på verksamhetens utvecklingsområden. Alnervik hävdar att barns perspektiv alltid ska vara en tydlig utgångspunkt i analysarbetet. Genom att ha fokus på didaktikens för vem blir barnens intresse och deras delaktighet en förutsättning som sedan kombineras med pedagogers tankar om det fortsatta arbetet. 
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Alnervik (2013) skriver att den traditionella utgångspunkten för förskolans dokumentationsprocesser utgörs av ett förutbestämt kunskapsområde, ett projekt eller andra aspekter av det pedagogiska arbetet; ofta ett kunskapsområde som förskolans pedagoger är nyfikna på. Palmer (2012) menar å andra sidan att dokumentationsprocessen utgår från det som barnen utforskar och visar intresse för. Det visar på att det finns ”två sidor av myntet” eftersom åsikterna går isär när det gäller vem som äger rätten att välja utgångspunkt. Palmer som författat Skolverkets skrift om hur barn kan göras delaktiga i dokumentationsarbete visar på en ambition att göra barnen delaktiga i valet och betonar att barn ska ges möjlighet att själva dokumentera sitt lärande. Alnervik (2013) menar dock att allt dokumentationsarbete är normativt, det vill säga styrande, då syftet är att använda informationen till någon typ av bedömning. Det som förskolans pedagoger gör är, enligt Alnervik, ett sökande efter tänkbara möjligheter för lärande som observeras, dokumenteras och senare utvecklas. Det innebär att de vuxna försöker förstå hur de kan stödja de frågeställningar, problem eller hypoteser som barn har i mötet med olika material eller fenomen.  
En ”tredje sida av myntet” står Vallberg Roth (2010) för. Hon menar att förskolans bedömning är en didaktik i sig själv. Eftersom begreppet bedömning har en komplex innebörd behöver förskolan ha en samsyn när det gäller vad, hur, varför och för vem bedömning ska äga rum. Inom förskolan kan bedömning av yngre barns kunskaper och prestationer yttras i individuella utvecklingsplaner (se Vallberg Roth & Månsson 2008a, 2008b & 2008c, I Vallberg Roth, 2010). Med anledning av att förskolan har i uppdrag att främja barns lärande och utveckling redogör Vallberg Roth för bakåtblickande summativ bedömning men även för den framåtblickande formativa bedömningen. Eftersom den formativa bedömningen kan sägas vara en bedömning för lärande anser Vallberg Roth att den formativa bedömningen är att föredra när det gäller förskolans praktik.  
2.1.2 Förskolan som social praktik 
Svensk förskola möter allt fler barn än tidigare generationer och förskolan har en betydande roll för barns uppväxtvillkor (Utbildningsdepartementet, 2010). De barn som förskolan möter konstruerar sin identitet i ett växlande mellan hemmet och förskolans sociala praktik (Vallberg Roth, 2010). Det moderna samhället har utvecklat en uppvisningskultur som följd av att vi lever i ett granskningssamhälle. Genom nya medier och en expansion av olika typer av kommunikativ praktik präglas vårt samhälle av kommunikation. Utifrån det konstanta kommunikationsflöde som finns i barns omvärld hävdar Vallberg Roth att den nutida barndomen kan ses som förändrad. En barndom av idag karaktäriseras av bedömningar och förskolan kan genom sitt dokumentationsarbete ses som en bedömningspraktik där pedagoger, föräldrar och barn ingår. Vallberg Roths ställningstagande görs utifrån att förskolan kännetecknas av ”planeringsböcker, portfolio, observationer, utvärderingar, individuella utvecklingsplaner, digital dokumentation, bloggar, diagnosmaterial och tester som exempelvis RUS (RelationsUtvecklings-Schema) och TRAS (Tidig Registrering Av Språkutveckling)” (2010, s. 181).  
Ser vi till den stora andel barn som är i behov av förskolans verksamhet och att förskolan sedan revideringen av läroplanen har högre krav på sig kan man förstå att förskolan som social praktik är utmanad av förändringar. Den svenska förskolan har utifrån dess nationella läroplan samhälleliga och pedagogiska riktlinjer att följa (Skolverket, 2010). Med utgångspunkt i att dessa riktlinjer är författade utan konkretiserande beskrivningar för förskolans arbete har Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) genomfört en intervjustudie på trettio förskolor i Sverige. Syftet var att undersöka förskollärares inställning till det yrkesuppdrag som Skolverket (2010) betonar. Författarna tar stöd i ett 
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interaktionistiskt perspektiv där hänsyn tas till den sociala praktik som förskollärare befinner sig i. Ur detta perspektiv visar studien att den lärarkompetens som yrkesuppdraget kräver är ett flerdimensionellt fenomen som utgörs av en bredd av kompetenser. Det framkommer även att förskolläraryrket är komplext i sin innebörd just för dess förväntade reflexivitet. Det vill säga att samhällspolitiska skiftningar påverkar både förskolan och förskollärare som yrkesgrupp utifrån de värderingar och beslut som fattas på statlig nivå gällande förskolan. 
För att främja barns lärande och skapandet av en kvalitativ förskoleverksamhet framhäver Sheridan m.fl. (2011) att förskollärare även har pedagogiska intentioner och praktiska metoder utifrån teorier och ideologier att ta hänsyn till i sitt arbete. Utöver dessa aspekter tillkommer strukturella ramfaktorer, exempelvis barngruppsstorlek och antal anställda pedagoger, som utgör betydande roll för den sociala praktik som förskollärare befinner sig i. Yrkets komplexitet i den sociala praktiken kan därför beskrivas som ett sammanhängande nät av olika fenomen som ska samspela och fungera som en helhet. 
Svårigheter och dilemman som förskollärare kan utmanas av går även att ta del av i ett internationellt perspektiv. Kroeger och Cardy (2006) presenterar i sin artikel att amerikanska förskollärare upplever pedagogisk dokumentation som ett pålagt verktyg i sin redan pressade situation. Där framgår även att USA som nation har problem med att skapa en nationsjämn kvalitet i de verksamheter som bedriver förskolrelaterad utbildning. Bakgrunden till artikeln kommer från den inspiration och de kunskaper Kroeger och Cardy fått med sig när de handlett sina lärarstudenter under flertalet terminer. Där beskrivs att de amerikanska motsvarigheterna till den svenska läroplanen utgörs av ett standardiserat undervisningssätt med normativa riktlinjer för hur arbetet ska utföras. Denna tradition av undervisning gör att förskollärare upplever att användningen av pedagogisk dokumentation ”is a hard to reach place” (Kroeger & Cardy, 2006, s. 390). Vidare visas att påverkansfaktorer så som tid, begränsad förståelse för användningsområde och bristen på materiella resurser hämmar arbetet ytterligare. Det gör att syftet med pedagogisk dokumentation skapar en ideologisk och pedagogisk krock i förskollärarnas praktik.  

Because assessments in American settings are so often standards-driven, based on typical development, and normatively derived, teachers are compelled to spend much time on skill and concept mastery with children instead of constructing curriculum based on children’s interests and desires or in continuous reflection of their role as teachers (Kroeger & Cardy, 2006, s. 393). 
I artikeln problematiserar författarna den standardiserade undervisningen och menar att undervisningen istället borde ses som ett gemensamt lärande, för både barn och lärare. Det handlar om ett erkännande av att lärarna kan lära med barnen istället för att lärandet ska uppnå en standard. Kroeger och Cardy (2006) är positiva förespråkare för användningen av pedagogisk dokumentation och hävdar att många förskolor i USA påbörjat ett sådant arbete. Reggio Emiliafilosofin har influerat landet och dess huvudsakliga syfte att främja förståelsen för barns lärande och låta barn konstruera sitt eget meningsskapande anammas allt mer. I och med att pedagogisk dokumentation kan möjliggöra att lärare kommer närmare barns upplevelser och därmed dess perspektiv menar Kroeger och Cardy att användningen gynnar kvalitativ utveckling. Den ojämna kvaliteten som präglar landet ser Kroeger och Cardy dock som ett hinder för ett utvecklat nationellt arbete med pedagogisk dokumentation. De hävdar därför att om fler förskolor utvecklade ett pedagogiskt dokumentationsarbete i sina verksamheter skulle det kunna innebära en lösning på den ideologiska och pedagogiska krock som nu upplevs bland amerikanska förskollärare. Verksamheterna skulle då kunna kringgå de förbestämda riktlinjer som finns för undervisningen till förmån för barns reella utforskande. För att genomföra detta ser Kroeger och Cardy att det behövs ekonomiska satsningar från statligt håll så att 
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förskollärare ges möjlighet att få de resurser och kunskaper de behöver. Större andel utbildad personal kan enligt författarna öka möjligheterna för pedagogisk dokumentation som då ges chans att utmana den tradition som amerikanska förskolor idag bygger på.  
2.1.3 Pedagogisk dokumentation ur vuxnas perspektiv 
Den dokumentationsdiskurs som svensk förskola idag befinner sig i är ett starkt inslag i den pedagogiska praktiken; ett inslag som både kan ha möjligheter men även risker, beroende på hur de krav som ställs på förskolan hanteras och praktiseras (Emilson & Pramling Samuelson, 2012; Vallberg Roth, 2010). Förskolan lägger grunden inför de kommande skolåren och ur ett vuxenperspektiv är det nationellt viktigt att den verksamhet som barn möter är av hög kvalitet (Vallberg Roth, 2010). Vallberg Roth beskriver att Sverige som kunskapsnation har en förskola med gott rykte men att vi samtidigt har en skola med låga resultat i de kunskapsmätningar som genomförs. Vallberg Roth ser att den kvalitativa skillnaden mellan förskola och skola har bidragit till den utökade dokumentations- och bedömningspraktik som förskolan befinner sig i. Sedan decentraliseringen av förskolan har målstyrningen och det lokala ledarskapet i kommunerna blivit allt viktigare för att säkra förskolors kvalitet. Det har samtidigt inneburit en typ av lokal reglering med inriktning på att dokumentera och utvärdera det som sker i den lokala praktiken. Vallberg Roth menar därför att förskollärarens förutsättningar handlar om att ha fokus på att lärande och barns lärprocesser dokumenteras som underlag för bedömning av förskolans kvalitet.  
Utifrån det utökade dokumentationsarbete som förskolan numera har ansvar att utföra har Emilson och Pramling Samuelson (2012) studerat hur dokumentationsprocessen kan se ut i förskolan. För att undersöka vad dokumentationen i förskolor står för har deras observationsstudie riktat fokus mot hur förskollärare agerar i olika situationer där pedagogisk dokumentation som verktyg används. Med utgångspunkt i begreppen systematiskt och kommunikativt handlande har författarna även undersökt den kommunikation som uppstår mellan barn och vuxna under dokumentationssituationer. Dessa två kommunikationsformer skiljer sig åt när det gäller att närma sig barns perspektiv. Det systematiska handlandet lägger fokus på att styra sin kommunikationspartner till ett förbestämt mål medan det kommunikativa handlandet fokuserar på gemensam förståelse. I de olika formerna klargör Emilson och Pramling Samuelsson att det skapas en maktdimension när det gäller den asymmetri och symmetri som skapas i kommunikationsrelationen. Det som förskolan betraktar som god förskolepedagogik innefattas av en vilja att nå barns perspektiv och ett förhållningssätt där barns erfarenheter och reella meningsskapande värderas högt (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012). För att möjliggöra detta krävs ett förhållningssätt som utgår från viljan att skapa symmetriska relationer, det vill säga ett kommunikativt handlande.  
Emilson och Pramling Samuelsson (2012) hävdar att ömsesidiga relationer mellan barn och vuxna leder till att de utvecklas tillsammans. I studiens resultat saknades denna ömsesidiga relation då den strategiska kommunikationsformen dominerade. Det konstateras därför att pedagogers agerande i dokumentationssituationer tenderar att styra dokumentationen. Huruvida barns perspektiv hamnar i fokus eller skymundan påverkas, enligt författarna, av viljan att skapa det dokumentationsresultat som den vuxna vill synliggöra. Pedagogers agerande och förhållningssätt till barnens upptäckter kan därmed både skapa hinder och möjligheter för i vilken grad barns perspektiv synliggörs. Emilson och Pramling Samuelsson visade att det var pedagogens lärandeperspektiv som oftast dominerade. De lyfter därför fram att det finns risker i dokumentationssituationer. Pedagogers bakomliggande och målorienterade ändamål kan göra att barns tankar och 
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synsätt på sin omvärld inte värdesatts fullt ut. De ställer sig därför kritiska till huruvida den typ av dokumentation där barns perspektiv och reella delaktighet uteblir står i linje med det utvecklings- och uppföljningsarbete som läroplanen (Skolverket, 2010) föreskriver.  
2.1.4 Pedagogisk dokumentation ur barnets perspektiv 
I anslutning till att allt fler förskolor utvecklat sitt arbete med pedagogisk dokumentation för utvärderingssyfte har ett nytt behov framkommit (Lindgren & Sparrman, 2003). Detta behov har uppstått i syfte av att reflektera över den exponering dokumentationen kan innebära för barn i förskolan. Lindgren och Sparrman lyfter fram i sin forskning vad dessa etiska aspekter kan innebära för barn i samband med dokumentation. Trots att dokumentation ska betraktas som ett stödjande verktyg i ett kvalitetsarbete kan man ställa sig frågande till hur verktyget används tillsammans med barn. Av Lindgren och Sparrman framkommer det att pedagoger ofta saknar ett etiskt förhållningssätt till barn i dokumentationsarbetet. Således uteblir även de etiska diskussionerna om dokumentationsarbete i kollegiet. Detta kan leda till att pedagogisk dokumentation istället betraktas och används ur ett vuxenperspektiv. Syftet med den pedagogiska dokumentationen är att den ska gynna barns perspektiv och ge pedagogerna möjlighet att fokusera på det enskilda barnet och göra varje barns röst hörd. Även att synliggöra barnens samt pedagogernas aktivitet i förskolan. Därför menar Lindgren och Sparrman att det finns all anledning att kritiskt granska vilket barnperspektiv man har som enskild pedagog och vilket man har i personalgruppen.  
Lindgren och Sparrman (2003) uppmanar till eftertänksamhet kring vilka positioner som barnen tilldelas i dokumentationsarbetet. Dokumentationen kan handla om att pedagogerna synliggör det barnen gör och tänker, således att pedagogen betraktar och barnet blir betraktat. Det kan handla om maktpositioner, då den som betraktar automatiskt har ett övertag över den som blir betraktad. Den fråga som författarna ställer sig är om alla barn verkligen vill bli betraktade på detta sätt; att således ge sitt samtycke innan man blir dokumenterad. Lindgren och Sparrman menar att dokumentation framträder som en normaliseringspraktik där pedagogerna och barns beteende beskrivs och kartläggs. Den dokumentation som görs väljs ofta ut från vuxnas perspektiv. Normaliseringspraktiken innebär därför att barnen betraktar sig själva men också andra i dokumentationen, där de blir påminda om hur de förväntas uppträda för att vara ”goda barn” i vuxnas ögon.  
Svenning (2011) lyfter också dokumentation som ett sätt att göra något synligt. Hon menar att den som utför dokumentationen även är den som beslutar vilka aspekter som ska lyftas fram i helheten. Det är även viktigt att veta att den som utför dokumentationen inte alltid har tillgång till all information om den situation som utspelar sig. Svenning problematiserar det faktum att förskollärare väljer dokumentationssätt och därmed också väljer det som ska synliggöras. Hon ställer sig frågande till vad det är som inte synliggörs. Det är ofta vuxnas perspektiv på vad som betraktas som bra som blir visuellt på dokumentationsväggarna i förskolan. Genom att använda sig av gemensam reflektion tillsammans med barn kan den vuxna erhålla ett helt annat perspektiv på det aktuella sammanhanget och på så sätt göra barnen delaktiga. Utifrån dessa resonemang menar Svenning att pedagoger bör bli medvetna om det stora ansvar som dokumentationsarbete kan medföra då processen innefattar makt. När barnen istället står för dokumentationen genom att de själva får göra valet av hur och vad som ska fotograferas kan barnet ses som subjekt istället för ett objekt i dokumentationssammanhangen. På så sätt kan maktpositionen skifta från pedagog till barn när barnen till exempel får hålla i kameran. 
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Svenning beskriver att man som pedagog ständigt bör reflektera över de möjligheter samt fallgropar som pedagogisk dokumentation kan medföra. Då det medför en medvetenhet om vilka följder och vilken påverkan reflektionsverktyget kan ha på barnen.  
2.1.5 Barns delaktighet under dokumentationsprocessen 
Elfström Pettersson (2013) har undersökt i vilken utsträckning barn görs delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Studien genomfördes i en svensk förskola med stöd av film där de inspelade situationerna fångade lärare och barn engagerade i olika typer av dokumentationsmetoder. Förskolans läroplan föreskriver att dokumentationsarbete ska ske tillsammans med barn (Skolverket, 2010). Elfström Petterssons syfte var därför att undersöka om barns rättigheter till deltagande i förskolans dokumentation möjliggjordes i praktiken. Dokumentationsarbetet sker för att kunna utvärdera och kvalitetsbedöma sin verksamhet. Elfström Pettersson hävdar, likt Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinens (2011) studie, att det inte finns några riktlinjer i läroplanen för hur detta arbete ska utföras. Detta lämnar många förskollärare osäkra över hur de ska gå till väga med den pedagogiska dokumentationen. Därför kan det upplevas som att barns deltagande i dokumentationsprocessen är ett komplext moment för förskollärarna. Elfström Petterssons studie visar på denna komplexitet då undersökningen indikerar att det finns olika skilda sätt att samarbeta med barnen på. Förskollärarna i studien använde sig av olika dokumentationsmetoder och de olika metoderna innebar olika nivåer av deltagande. Därför låg vikten på hur dokumentationen konstruerades istället för att fokusera på hur barnens initiativ kan tas tillvara i dokumentationsprocessen. Förskollärarnas förhållningssätt till dokumentation och vad som ska dokumenteras har visat sig i större grad vara påverkande för barns delaktighet, än vilket tillvägagångssätt man använder sig av. Denna slutsats drogs då undersökningen pekade på att den studerade förskolans dokumentation ofta visade upp barns göranden och deras erfarenheter, istället för att göra barnens egna röster hörda. 
I ett internationellt perspektiv har Bath (2012) problematiserat barns delaktighet i pedagogiskt dokumentationsarbete. I en deltagande observationsstudie undersöker hon barns delaktighet i dokumentationsprocessen och i verksamhetsplanering. I England har intresset för pedagogisk dokumentation ökat där Skandinavien och Reggio Emiliafilosofin har varit stora influenser. Den engelska studien hade ett urval av 146 barn mellan åldrarna 3-5 år. Studien visade att de medverkande barnen uttryckt sig positiva till delaktighet i planering av pedagogiska aktiviteter. Dock visade det sig att de ofta inte var så delaktiga som de hade önskat vilja vara. Flera av barnen kände inte igen dokumentationen som något de själva varit med i och några uttryckte ett missnöje över att inte förstå dokumentationens skrivna information. Bath föreslår pedagogisk dokumentation som ett alternativ för att utveckla ett öppnare och mer ömsesidigt dokumentationsarbete byggt på gemensam kunskapskonstruktion. En slutsats i Baths studie är att med pedagogisk dokumentation kan man uppnå det hon kallar för ”participatory didactics” (Bath, 2012, s. 196). Detta framförs som en pedagogik som inkluderar alla deltagare i kontinuerliga lärprocesser. Dessa deltagare menar hon är barn, föräldrar och lärare. Att sträva efter en sådan pedagogik innebär att vuxna och barn gemensamt utvecklar olika sätt att kommunicera lärande och kunskap. För att detta ska möjliggöras hävdar Bath att det krävs lärare som accepterar ett klimat där olika perspektiv möts, där förhållningssättet utgår från att dessa olika perspektiv har betydelse för den pedagogiska praktiken. 
Ett arbetssätt som Bath (2012) menar främjar barns delaktighet i dokumentationsarbetet är så kallat ”map making”. Det innebär att barnen tillsammans med lärarna får skildra sina erfarenheter i dokumentationer. Dessa dokumentationer kan bestå av bland annat 



 10

diagram, fotografier och teckningar som barnen själva varit med och valt ut. Bath menar att arbetssättet kan öppna upp för dialog samtidigt som det synliggör barnets röst och gör dokumentationen förståelig för barnet. Dokumentationsmaterialets begriplighet är A och O för att främja barns delaktighet i processen. Det material som upplevs vara mest väsentligt för barnen i undersökningen var deras teckningar och fotografier till skillnad från skriven text. På så vis klargör Bath att visuellt material gör barnen till ägare av sitt eget lärande.   
2.2 Sammanfattning 
Pedagogisk dokumentation kan sägas ha två beståndsdelar (Alnervik, 2013). Dels består den av dokumentationsmaterial som utgör information om förskolans verksamhet och dels så består den av reflektion. Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation är den reflektion som sker om dokumentationsmaterialet (Alnervik, 2013; Palmer, 2012; Vallberg Roth, 2010). Pedagogisk dokumentation har som syfte att med hjälp av insamlad dokumentation agera som ett synliggörande verktyg åt de lärprocesser och utvecklingsbehov som finns i förskolans verksamhet (Alnervik, 2013; Palmer, 2012; Skolverket, 2010; Vallberg Roth, 2010). Det finns perspektiv på att pedagogisk dokumentation kan ses som ett didaktiskt hantverk (Alnervik, 2013; Palmer, 2012; Vallberg Roth, 2010). I dessa perspektiv ser man till vikten av att veta vad man ska dokumentera och hur detta ska göras men även varför och för vem.  Utifrån förskolans fokus på dokumentationsarbete finns även perspektiv på att förskolan kan ses som en bedömningspraktik där både pedagoger, barn men även föräldrar ingår (Vallberg Roth, 2010).  
Likt som i Sverige hämtar USA inspiration från Reggio Emilia i syfte att främja förskolans kvalitet och i amerikanska förskolor har användningen av pedagogisk dokumentation börjat anammas allt mer (Kroeger & Cardy, 2006). Både den svenska förskolan och den amerikanska motsvarigheten har samhälleliga och pedagogiska riktlinjer att följa (Kroeger & Cardy, 2006; Sheridan m.fl., 2011). Förskollärares förmåga att tolka och praktisera riktlinjerna visar att det finns behov av en didaktisk förankring i lärarkompetensen (Sheridan m.fl., 2011) men även att ekonomiska satsningar behövs så att förskollärares behov av fortbildning främjas (Kroeger & Cardy, 2006).  
Forskning och litteratur om pedagogisk dokumentation visar gemensamt att det är ett inslag i förskolans sociala praktik som kan ha möjligheter men även risker (Alnervik, 2013; Emilson & Pramling Samuelson, 2012; Kroeger & Cardy, 2006; Lindgren & Sparrman, 2003; Svenning, 2011; Vallberg Roth, 2010). Möjligheterna kan sammanfattas med att synliggöra vad som sker i förskolans praktik i syfte att utvärdera och utveckla verksamheten. Det framstår dock att beroende på hur de krav som ställs på förskolan hanteras och praktiseras av förskolans pedagoger så finns det etiska och perspektivbaserade frågor som även de behöver aktualiseras (Emilson & Pramling Samuelson, 2012; Lindgren & Sparrman, 2003; Svenning, 2011).  I ett vidare led av etiska och perspektivbaserade frågor har Elfström Pettersson (2013) och Bath (2012) undersökt hur barn görs delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation. Barns rättighet till deltagande i förskolans dokumentation är ett komplex moment att arbeta med (Elfström Pettersson, 2013). Barn är positiva till deltagande men deras deltagande begränsas av vuxna (Bath, 2012).  
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2.3 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska ansatsen i föreliggande studie består av Lev Semjonovitj Vygotskijs sociokulturella teori som bas och kompletteras med influenser från Michel Foucaults maktteori. Ur ett sociokulturellt perspektiv har förskolan tydliga kopplingar till Vygotskijs teoretiska tankar och synsätt på lärande, kunskap och det kompetenta barnet (Strandberg, 2006; Säljö, 2000). Det blev därför naturligt för oss att utgå från valda delar av Vygotskijs teoretiska perspektiv i studien. Dessa centrala delar är interaktion, artefakter, proximala utvecklingszonen och kommunikation. Förskolans pedagoger har ett uppdrag och ett ansvar att skapa kvalitativa miljöer där barns lärande främjas (Skolverket, 2010; Utbildningsdepartementet, 2010). Det innebär som vi förstår det att pedagogerna i viss mån behöver styra förskolans praktik. Vi vill därför bredda vår sociokulturella bas med Michel Foucaults maktteori för att hjälpa oss att förklara de maktrelationer som kan förekomma i förskolans dokumentationssammanhang.  
2.3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
Lev Semjonovitj Vygotskijs (1896-1934) sociokulturella perspektiv framhåller att den kultur och kontext vi individer befinner oss i har en betydande effekt på lärandet (I Strandberg, 2006; I Säljö, 2000). Författarna menar att vi tillägnar oss kunskap i interaktion med andra individer i den kultur och miljö vi omgärdas av. Kontextbundet lär vi oss tillsammans med andra med stöd av olika medierande artefakter. När en artefakt är medierande innebär det att kunskapen förmedlas vidare genom artefakten kommunikativt till andra. I användningen av pedagogisk dokumentation kan man ta stöd av digitala dokumentationsartefakter så som exempelvis lärplatta och digitalkamera. Dessa artefakter blir medierande om man tar tillvara på kommunikationen som kan uppstå om det man har dokumenterat (I Strandberg, 2006). Vygotskij talade om både fysiska och psykologiska artefakter (I Säljö, 2000). De psykologiska artefakterna innebär att vi individer har förmågan att kommunicera sinsemellan (I Strandberg, 2006). När vi är lyhörda för varandras berättelser kan vi ta del av och bli bekanta med nya okända kunskapsområden. Det är dock inte bara en intern process mellan individer utan vårt tänkande och handlande formas även genom redskap, det vill säga de fysiska artefakterna.  
Interaktion benämns av Vygotskij som central tanke inom det som beskrivs som den proximala utvecklingszonen (I Strandberg, 2006). Här betraktas utvecklingszonen som något positivt och värt att sträva efter. Utvecklingszonen innebär att barnet imiterar de saker som de ännu inte kan men som står på tur att läras in. Barnet prövar vad de kan göra tillsammans med andra och vad de kan göra på egenhand. Det leder till att det enskilda barnet söker stöd av en kamrat eller vuxen och överskrider sin aktuella förmåga genom samspel. Själva utvecklingszonen skapas genom samspelet som sker mellan individer. Vygotskij menade att med denna kommunikativa interaktion ges barn tillgång till språket (I Strandberg, 2006). Genom att möta språket får barnen språkliga erfarenheter som kan användas som instrument för sitt tänkande. Tänkandet utvecklar i sin tur ett fortsatt lärande.  
2.3.2 Foucaults maktteori 
I föreliggande studie har vi valt att förstå barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen genom Michel Foucaults (1926-1984) maktteorier. Foucault var en filosof som bland annat var känd för att både ha tolkat och omtolkat maktbegreppet (Hermann, 2004). Socialkonstruktivistismen inriktar sig på de sociala konstruktioner som vår värld består utav (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Därför menade Foucault att 
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kunskap inte enbart kunde speglas i verkligheten. Det innebär att all kunskap betraktas som socialt konstruerad och kan därmed aldrig framställas som sann verklighet. För att förstå Foucaults teorier har vi även tagit stöd av andra författare som tolkat hans teorier i sammanhang relaterade till förskolan. Vi kommer att använda specifika delar av Foucaults maktteori och vill därför betona att vår analys kan kallas Foucaultinspirerad, eftersom vi begränsat oss till en mindre del av hans tänkande.  
Foucault anses vara en av de filosofer som bidragit till att diskursanalysens innehåll och utformning utvecklats (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Foucault (2008) beskriver diskursbegreppet som följande i Diskursernas kamp:   

Diskurser ska inte uppfattas som alla de saker som man säger och inte heller som sättet att säga dem. Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner (s. 181).   
Foucault (2008) menade att de diskurser som individer lever i kan användas som maktredskap och där deras utsagor anses vara sanningar. Foucault (2003) intresserade sig för maktstrukturer eller så kallade ”sanningseffekter” dock inte den makt som kan ägas, fråntas eller erövras. Han engagerade sig i hur makt utförs istället för vem som utövar den. Enligt Foucault (2003) definieras diskursen lika mycket genom vad den utesluter och begränsar som genom vad den innehåller. Foucault (2008) menade att varje individ producerar makt både medvetet och omedvetet via sitt tänkande, handlingar och språk. Winther Jörgensen och Phillips (2000) menar att individer agerar utifrån den sanning och den diskurs de anammat, till exempel när vi tror oss veta hur ett barn i allmänhet ska utvecklas. Således utesluts det som inte stämmer överens med den diskurs vi omfamnat.  
I diskursanalysen talar inte Foucault (2003, 2008) heller om makt utan om maktrelationer, där makten utövas inom ramen för relationen. Enligt Foucault har varje samhälle och historisk tidpunkt sina egna maktrelationer och att det är svårt att tänka sig ett samhälle utan dessa (I Hermann, 2004). Eftersom Foucault (2003) fokuserar på hur-frågan i maktteorin ifrågasätter han de maktrelationer som är närliggande och verksamma i en viss typ av diskurs. Det är alltså inte människans makt som är intressant utan hur makten utövas (I Hermann, 2004). På så sätt blir makten något relationellt som överförs mellan individer, således mellan pedagog och barn eller i högre instanser mellan politiker och väljare i samhälleliga relationer. Det subjekt som Foucault fokuserar samt engagerar sig åt är människan. Hermann hävdar att Foucault menar att det inte enbart handlar om hur människan ser på sig själv utan också hur människan förstås och ses av andra individer. Enligt Hermann anser Foucault att människan kan vara olika subjekt samtidigt som de är beroende av de normer och relationer de omges av. På så sätt är människan eller det så kallade subjektet inte något beständigt utan något som är essentiellt mänskligt (I Hermann, 2004).  
Hermann belyser (2004) Foucaults syn på makt i förskolekontext. Här framgår att makt utövas genom barns beroendeställning till vuxna. Barn påverkas av vuxnas egna uppfattningar, tidigare erfarenheter av omvärlden samt deras egna värderingar. Hermanns tolkning av Foucault innebär att vuxna besitter makt och att makt i förskolsammanhang utgörs av att de vuxna kan kontrollera förskolans ramverk och utveckling; oberoende av ifall barn ges möjlighet till inflytande. Foucault framhåller att i relation med barnen kommer de vuxnas makt till uttryck. Detta maktutövande sker när kunskap produceras (I Hermann 2004).  
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3 Metod 
Följande kapitel ger en redogörelse och motivering för studiens metod. Här beskrivs våra urvalsprinciper, hur vi gått tillväga vid insamlingen av källdata och hur data sedan bearbetats. Studiens tillförlitlighet motiveras samt hur vi hanterat våra etiska ställningstaganden. Valet av metod görs i denna studie för att låta de teoretiska perspektiven förklaras utifrån insamlad data och för att samspela med studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuer och observationer har valts som metod för datainsamling. 
3.1 Urvalsprinciper 
I denna studie som grundar sig på om och i så fall hur pedagogisk dokumentation gör barn delaktiga i förskolans praktik använder vi oss av ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval är att föredra inom kvalitativ forskning eftersom de intervjuade personerna anses relevanta för studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Vårt val att rikta undersökningen mot förskollärare grundar sig i att förskollärare fått ökat krav och förväntningar på dokumentationsarbete sedan revideringen av förskolans läroplan (Alnervik, 2013). Även om Skolverket (2010) betonar att dokumentationsarbete är ett ansvar som åligger hela arbetslaget, det vill säga även pedagoger utan förskollärarutbildning, baseras valet utifrån det faktum att förskollärare har ett särskilt ansvar.  
För att komma i kontakt med förskollärare började vi med att se till vilka personliga kontakter vi har. Det visade sig vara en hel del potentiella informanter. Den efterföljande frågan blev vilka vi skulle tillfråga? Skulle vi välja förskollärare som vi kände till eller rikta in oss på förskollärare som vi inte hade en relation till? I och med att undersökningen fokuserar på forskningsfrågor som vi inte studerat tidigare valde vi att göra både och. Det gjordes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att studiens informanter blev de personer som finns tillgängliga för oss som forskare för tillfället (Bryman, 2011; Stukát, 2005). Via e-post och telefon tillfrågade vi fler förskollärare än vad som var tänkt för studiens tidsutrymme. Det visade sig vara ett klokt val. I urvalsprocessen tackade två förskollärare nej till att delta i undersökningen med hänvisning till att de tillsammans med sitt arbetslag inte utvecklat ett pedagogiskt dokumentationsarbete. Dessa kan räknas som studiens bortfall eftersom det uppstod i det skede när informanterna valdes ut (Bryman, 2011; Stukát, 2005).  De förskollärare som tackade ja till att delta bokades in för intervjuer och observationer kort därpå. Studiens undersökningsgrupp blev slutligen sex förskollärare som arbetar på fyra förskolor inom samma kommun.  
3.2 Genomförande 
3.2.1 Datainsamling 
Som tidigare nämnt avser studien att undersöka hur pedagogisk dokumentation som verktyg möjliggör barns delaktighet i förskolans praktik. Det vi vill skapa förståelse för är hur förskolan arbetar med verktyget gemensamt med barnen samt på vilka sätt barns delaktighet synliggörs i den visuella dokumentationen. Med stöd av Foucaults teori kring maktstrukturer är vår förhoppning att få svar på våra frågeställningar. Genom Vygotskijs sociokulturella bas tar vi hänsyn till förskolans sociala praktik där individer lär och utvecklas i samspel med andra (Strandberg, 2006).  
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Studien är baserad på kvalitativa metoder; semistrukturerade intervjuer genomförda med sex förskollärare och sex observationer av förskolemiljöns pedagogiska dokumentation. Den kvalitativa forskningsmetoden är att föredra för att det hjälper oss att fokusera på de intervjuades upplevelser och berättelser (Bryman, 2011). Valet gjordes med syfte att få en bredare förståelse och kunskap utifrån vårt problemområde.  
Kvalitativa intervjuer med semistrukturerad inriktning har valts som metod för att kunna fokusera på olika individers synsätt och tolkningar samt uppnå en kontextuell mening och förståelse (Bryman, 2011). För att kunna undersöka studiens första forskningsfråga har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer då vi som intervjuare velat beröra ett förhållandevis specifikt tema (Bryman, 2011). Detta tema har berörts med hjälp av en så kallad intervjuguide (se bilaga 2) som är ett frågeunderlag till informanterna. Intervjufrågorna har utformats med stöd av delar från Brymans grundläggande råd om hur man förbereder en intervjuguide. Därför har frågorna berört ett specifikt tema, i det här fallet pedagogisk dokumentation. För att lättare kunna besvara undersökningens forskningsfrågor har intervjufrågorna formats utifrån Kvales (1996) frågekategorier (I Bryman, 2011). De typer av frågekategorier vi använt oss under våra intervjuer är inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, preciserande frågor och direkta frågor. 
För att kunna undersöka studiens andra forskningsfråga har vi kombinerat våra intervjuer med observation. Genom våra observationer har vi blivit bekanta med den miljö som informanterna vistas i. Det har gjort att vi lättare kunnat förstå och tolka informanternas utsagor i intervjuerna (Bryman, 2011). Observationerna innebar i vårt fall att vi som observatörer iakttagit situationer utan att aktivt delta i den pågående sociala miljön (Bryman, 2011). Observationerna har skett på informanternas respektive avdelning i syfte att undersöka på vilka sätt barns delaktighet synliggörs i befintlig dokumentation. Vi har undersökt och studerat miljön med hjälp av tvåspaltsobservation (se bilaga 3). Vi valde att använda oss av tvåspaltsobservation för att lättare kunna skapa en överblick över den befintliga dokumentation som finns på respektive avdelning. I vår överblick utgick vi därför ifrån två huvudfrågor där vi frågade oss vilken befintlig dokumentation som finns på avdelningen samt vad dokumentationerna synliggör.  
3.2.2 Databearbetning 
Studiens intervjuer har spelats in för att sedan kunna transkriberas. Att använda oss av ljudupptagning har gjorts i syfte att vi som intervjuare ska både kunna vara uppmärksamma på det som informanterna säger samt följa upp och fördjupa oss i de svaren som ges (Bryman, 2011). Det inspelade materialet har transkriberats för att sedan kunna läsas med omsorgsfullhet. Materialet har därefter sammanställts i syfte för att sortera fram liknelser och skillnader av det som ansetts vara relevant för vårt syfte och våra forskningsfrågor. Underlagen från tvåspaltsobservationerna har med noggrannhet sammanställts för att försöka se resultatet i ett större sammanhang istället för att rada upp förskollärarnas enskilda utsagor. Med stöd av det sociokulturella perspektivet ser vi utsagorna i relation till förskolans sociala och lärande praktik. För att belysa maktrelationerna i denna praktik tar vi stöd av Foucaults maktteori för att försöka förstå hur makt kan utövas i den pedagogiska dokumentationen. I enlighet med Foucault (2008) ligger inte intresset i att peka ut vem som utövar makten utan istället engagera sig för hur makt kan utövas. Då maktrelationer kan förekomma i förskolans dokumentationssammanhang och att den etiska aspekten blivit aktualiserad (Lindgren & Sparrman, 2003; Svenning 2011) kommer vi använda maktperspektivet med en etisk synvinkel.    
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Resultatet bearbetades med stöd av Alnerviks (2013) resonemang om att pedagogisk dokumentation är ett didaktiskt hantverk. Resultatet från intervjuempirin har därför presenterats utifrån hur, varför och för vem pedagogisk dokumentation används. Empirin från observationerna framställs utifrån den didaktiska frågan; vad synliggörs? Från intervjuernas och observationernas insamlade empiri har vi uppmärksammat sammanflätningar. Genom att vi resonerat och sorterat resultatets viktigaste fynd har sammanflätningarna brutits ner och därmed utgjort kategorier för analysen. Kategorierna har i relation med forskningsfrågorna och studiens teoretiska perspektiv stärkt studiens resultat (Bryman, 2011).  
3.3 Studiens tillförlitlighet 
Inom kvalitativ forskning använder man sig av tillförlitlighet som ett sätt för att säkerhetsställa studiens kvalitet (Bryman, 2011). Enligt Bryman som refererar till Guba och Lincoln (1994) innefattar tillförlitlighet olika delkriterier. Vi använder oss av Gubas och Lincolns delkriterier; trovärdighet och pålitlighet som en del av vår kvalitativa forskning. Trovärdighet innebär att man säkerställer att studier genomförs i linje med de riktlinjer och regler som finns. Samt att informanter tar del av resultatet, godkänner det insamlade resultatet och får möjlighet att komma med förslag på justeringar. Pålitlighet innebär enligt Guba och Lincoln att man redogör för samtliga moment i undersökningsprocessen för att säkerställa dess pålitlighet och att en bedömning sker av hur riktiga slutsatserna är (I Bryman, 2011).  
I föreliggande studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer och observationer, således använder vi de metoder som undersöker det som avses undersökas (Bryman, 2011). För att undersöka hur sex förskollärare på fyra förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation tillsammans med barn ansåg vi att intervjuer som metod var bäst lämpad. Det ser vi som en fördel för studiens trovärdighet eftersom intervju som metod innebär personliga möten, vilket gett oss möjlighet att förtydliga samt ställa följdfrågor till informanterna. På så sätt ser vi att vårt val gjort undersökningen och studiens data fylligare. Vi kompletterade våra intervjuer med observationer för att öka vår förståelse för informanternas utsagor om deras praktiska verksamhet. Vi anser att vår studie har stark trovärdighet då vi i undersökningen har följt de riktlinjer och regler som utfärdats av Mälardalens högskola och genom den metodlitteratur (Bryman, 2011; Stukát, 2005) som vi läst. Under våra fältundersökningar har vi tagit stöd av en intervjuguide (se bilaga 2) och ett underlag för tvåspaltsobservation (se bilaga 3). Genom att ha använt oss av samma underlag har vi minskat risken för att vi fokuserat på olika saker i förskolans praktik, vilket stärker studiens trovärdighet. Däremot kan det tänkas att studiens trovärdighet sänkts då informanterna inte har fått ta del av resultatet från insamlad data och fått möjlighet att komma med förslag på justeringar med tanke på studiens begränsade tidsaspekt. Vi ser dock att vi stärkt vår trovärdighet genom att informera informanterna om att deras deltagande är helt frivilligt och att de har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande i undersökningen utan några konsekvenser. Även att de får möjlighet att ta del av undersökningen som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  
Pålitligheten i föreliggande studie uppnås genom att vi tydligt och utförligt redogjort för informanterna om undersökningens syfte och innehåll i ett missivbrev (se bilaga 1). Där har informanterna fått ta del av de metoder som använts för datainsamling samt hur och på vilket sätt vi kommer att leva upp till de forskningsetiska kraven som ställs på studien. Det insamlade materialet har bearbetats av oss båda för att försäkra oss om att vi inte uppfattat materialet olika och för att uppnå en gemensam tolkning. För att nå 
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informanternas spontana utsagor kom vi överens om att inte lämna ut intervjuguiden i förväg till våra informanter. Några av informanterna hade dock önskan om att få se frågorna innan intervjutillfället, vilket godtogs. Det kan tolkas som att det har minskat pålitligheten genom att färdiga svar förberetts och därmed påverkat de spontana förklaringarna. Det kan även tänka sig ha inneburit att informanterna diskuterat frågorna med sina kollegor vilket kan ha påverkat den enskilda individens uppfattningar. Om så var fallet lämnas osagt. Skulle informanterna ha tagit stöd av sin sociala praktik ser vi att det visar på att eftertänksamhet och kollegiet är betydelsefulla aspekter snarare än att studiens kvalitet sänkts. Vi ansåg att det var viktigare att gå informanterna tillmötes och på så sätt främja forskningsetiketten och våra informanters trygghet. Genom detta ser vi att vi stärkt vår pålitlighet som undersökare och vår respekt mot våra informanter. 
3.4 Våra etiska ställningstaganden 
Frågor gällande hänsyn och respekt för berörda personer ska noga beaktas inom det forskningsetiska området (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Ett etiskt övervägande verkar för god forskningssed. I föreliggande studie har vi haft ambitionen att leva upp till de allmänna regler som finns för rollen som forskare (Vetenskapsrådet, 2011). Vi anser parallellt med Vetenskapsrådets skrift God forskningssed att forskarens etiska agerande och förhållningssätt är centralt. I studien har vi därför en sanningsenlig utgångspunkt som genomsyrar hela processen, från idé till slutprodukt. Genom att vi redovisat utgångspunkten för undersökningen för berörda personer har vi kunnat säkra så att vår undersökning inte skadar någon. Metoder och resultat har under undersökningens gång hanterats på ett strukturerat och organiserat sätt vilket även gjort att vi kunnat vara rättvisa och ärliga vid användning och bedömning av tidigare forskning.  
Utifrån att vi reflekterat över våra etiska ställningstaganden har frågor gällande informanters frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet berörts (Vetenskapsrådet, 2011). Vetenskapsrådets grundläggande fyra principer för individskyddskravet har således hanterats aktsamt i föreliggande studie. Vi har lagt stor vikt på att informera berörda personer om deras rättigheter utifrån informations-, samtyckes-, anonymitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  
Den första kontakten med informanterna gjordes via e-post och telefon. I samband med detta kontaktades även berörda förskolechefer i syfte att informera om föreliggande studie. För att väcka nyfikenhet och intresse hos de förskollärare vi kontaktade gavs en introducerande beskrivning om studiens omfattning och undersökningsområde vid dessa konversationer (Bryman, 2011). Informanterna fick ta del av studiens missivbrev (se bilaga 1) som skickades ut via e-post. Genom missivbrevets innehåll blev informanterna tydligt tillfrågade om de önskade delta i undersökningen. De fick även ta del av en sammanfattad version av våra etiska ställningstaganden. I linje med informations- och samtyckeskravet lämnades information om syftet med föreliggande studie samt hur undersökningen skulle genomföras (Vetenskapsrådet, 2011). Den muntliga informationen om studiens syfte samt förskollärarnas rättigheter som informanter uppgavs vid två tillfällen. Först i den inledande kontakten och sedan återigen vid intervjutillfället. Vår tanke med det var att försäkra oss om att informanterna skapat sig en uppfattning för studiens samtyckesvillkor.  
Genom att all data hanteras med anonymisering kan vi utifrån kravet på anonymitet skydda våra informanters identiteter (Vetenskapsrådet, 2011). För att leva upp till detta har inga avslöjande faktorer så som specifik förskola eller namn på förskollärarna används. Det gör att vi kan säkerställa att data inte används av obehöriga eller sätts i förbindelse till 
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enskilda informanter. Föreliggande studie används för att bringa ny kunskap. Det aktuella nyttjandekravet berör att informanterna har medvetenhet om att lämnade utsagor enbart används för forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2011). Genom att studien ingår som del av vårt självständiga arbete har informanterna kännedom om att föreliggande studie har som avsikt att examineras vid kursens slut. Informanterna är medvetna om att det kommer att innebära att undersökningen i sin slutversion publiceras i databasen Diva. 

4 Resultat 
Resultatet ger en redogörelse för insamlad empiri. Föreliggande studie har som syfte att undersöka om och i så fall hur pedagogisk dokumentation som verktyg gör barn delaktiga i förskolans praktik. Empirin presenteras utifrån en kategorisering som beskriver hur, varför och för vem förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation används. Vidare redogörs för den befintliga dokumentation som finns på förskollärarnas avdelningar och vad denna synliggör. 
4.1 Intervjuer 
4.1.1 Hur används dokumentation och pedagogisk dokumentation? 
Dokumentationsinsamling sker genom fotografering, videoinspelning, ljudupptagning, barnintervjuer och anteckningar där förskollärarna samlar in information om det som barnen gör och säger i verksamheten. Det görs med hjälp av dokumentationsverktyg så som mobiltelefon, iPad (även kallad lärplatta), anteckningsblock och kamera. Pedagogisk dokumentation används som verktyg i pågående projekt eller teman. Förskollärarna beskriver pedagogisk dokumentation som olika steg, gångar, faser, processer eller som ett snurrande hjul. De olika sätten att benämna processen i pedagogisk dokumentation har ett gemensamt syfte; det ska hjälpa arbetslaget att få syn på barnens olika intressen och hitta vidare utmaningar. Två karakteristiska uttalande från informanterna var; ”Det är ett superbra verktyg som hjälper oss att hålla den röda tråden. Det är självklart att vi utgår ifrån det barnen är intresserade av men också tänka hur vi kan utmana barnen vidare”. En annan beskriver: 

Det går liksom runt. Sen när vi har reflekterat med barnen utifrån den dokumentation vi samlat in och reflekterat själva så får vi syn på vad barnen intresserar sig för och vad de undersöker och vad vi då kan utmana barnen vidare i. Så det är liksom den snurren som går ett hjul liksom. 
Tillvägagångssättet för hur pedagogisk dokumentation används är att förskollärarna börjar med att samla in dokumentationsmaterial i form av fotografering, videoinspelning, anteckningar med mera. I vissa fall är barnen delaktiga i denna insamling genom att de själva får dokumentera med hjälp av kamera och lärplatta. Nästa steg är att börja reflektera över den dokumentation som samlats in. En del av informanterna beskriver att de reflekterar tillsammans med barnen direkt efter insamlandet. Andra reflekterar över materialet först i arbetslaget för att sedan reflektera tillsammans med barnen. Den åsikt som samtliga förskollärare har är att dokumentation blir pedagogisk genom reflektion. Fördelarna som lyfts med pedagogisk dokumentation är att den minskar pappersarbetet eftersom arbetet blivit digitaliserat. Lärplattan lyfts som ett centralt verktyg i den pedagogiska dokumentationen. Den används för att filma, göra ljudupptagningar och fotografera situationer i verksamheten. Användningen uttrycks på följande sätt:   
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Jag tror inte vi skulle kunna klara att jobba utan den. Det tänkte man kanske inte för tre år sen. Men nu känner man så här; men gud utan det klarar vi oss inte! För att den ger så mycket tillbaka till oss och till barnen. 
Vi tar hjälp av bilder och appar i lärplattan och videoinspelningar för att underlätta dokumentationen. Vi försöker digitalisera det mesta. Det är smidigare och lättare att ta fram på lärplattan när man ska reflektera tillsammans med barnen och i arbetslaget.  

Överlag uttrycks fördelar med lärplattan som IKT-verktyg (informations- och kommunikationsteknik). Det beskrivs dock att det finns svårigheter med den digitala tekniken eftersom IKT är ett relativt nytt kunskapsområde för förskolan. Informanterna som uttrycker svårigheter anser ändå att de är på god väg att utveckla användningen av den digitala dokumentationen för att underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation.  
4.1.2 Varför och för vem används dokumentation och pedagogisk dokumentation? 
Pedagogisk dokumentation används, enligt alla pedagoger, som ett reflektionsverktyg för att arbeta med synliggörandet av barns lärande. Arbetet sker både tillsammans med barnen och i arbetslaget. Den pedagogiska dokumentationen betraktas som ett hjälpmedel i pågående projekt eller tema. Det görs genom reflektion där barnen själva får återberätta om de aktiviteter, situationer, fenomen eller händelser som uppkommer i förskolans vardag. Förskollärarna beskriver att arbetslaget efter återberättandet spinner vidare på barnens tankar och funderingar. Av informanternas utsagor så framkommer det att endast ett arbetslag har ett tydligt samarbete med barnen för att tillsammans utveckla nya utmaningar i projektarbetet. Informanten uttrycker:  

Det är ju det att de ska känna att de här gjorde vi tillsammans och att de, alltså barnen, kan reflektera över det. Så att de kan känna sig delaktiga och meningsfulla så det blir en meningsfullhet. Det är viktigt.  
Informantens arbetslag arbetar tillsammans med barnen med de nya tankar och funderingar som återberättandet och reflektionen ger. Alla förskollärare uttrycker vilja om att utveckla ett liknande arbete som informanten ovan beskriver. Intentionen med pedagogisk dokumentation är att barnen själva ska bli medvetna om deras egen läroprocess. Ett karakteristiskt uttalande är: 

Att reflektera ihop med barnen i den utsträckning vi behöver göra, vi vill göra. Vi strävar hela tiden efter att vi ska dit och vi är på väg dit. Men vi har inte kommit ända fram till att barnen själva ska bli medvetna om lärprocessen.  
Svårigheterna sägs av förskollärarna vara att pedagogisk dokumentation som reflektionsverktyg är relativt nytt i förskolan. De lyfter att även om de har dokumenterat tidigare så är reflektionen och analysen av denna dokumentation något som man inte tidigare arbetat med. Tid, fortbildning och handledning uttrycks påverka för i vilken utsträckning reflektionen och analysen blir en del av det dagliga arbetet. En ytterligare synvinkel som lyfts fram om varför och för vem pedagogisk dokumentation används är att det kan bidra som ett reflektionsverktyg för arbetslaget. Reflektionsverktyget möjliggör att arbetslaget kan utvärdera hur de kan stödja barnens intressen i vidare utmaningar. En del av våra informanter ser vidare fördelar med pedagogisk dokumentation. De är av åsikten att den pedagogiska dokumentationen främjar det kollegiala lärandet genom att man tar vara på varandras kompetenser. En av förskollärarna uttrycker att; ”Pedagogisk dokumentation har gett en skjuts kollegialt så vi inte ska hålla på en och en individuellt eftersom det är viktigt att vi lär av varandra”.  
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Ja, vi frågar alltid barnen om de vill vara med. Vi respekterar alltid deras önskan. Men tyvärr kan man vara snabb ibland att knäppa ett foto på barnen men vi försöker påminna varandra i arbetslaget att ändå inte glömma fråga. 
 

Om jag frågar så händer det någon gång men inte ofta. Men det har hänt att jag fått ett nej. Men eftersom jag frågar så sällan så ser jag heller inte att barnen får nån ärlig chans att faktiskt avgöra det.  

Man borde fråga det också men oftast tycker man om när man fotograferar de. För när de har till exempel byggt någonting jättefint utav Kapla-stavar så kommer de och säger kom och ta kort. Nej men i för sig har man aldrig frågat får jag fotografera?  

Det finns en enighet om att pedagogisk dokumentation är till för pedagoger och barn när det gäller för vem man gör dokumentationen. En annan anledning till varför man använder pedagogisk dokumentation i verksamheten är för att ge föräldrarna insyn och göra dem delaktiga i barnens vardag. Pedagogisk dokumentation anses underlätta föräldrasamverkan för att den synliggör barnens lärande och utveckling. Delar av den dokumentation som finns på respektive avdelning visas i samband med exempelvis föräldramöten, drop-in fika och utvecklingssamtal. Något som majoriteten av förskollärarna eftersträvar är att barnen ska vara med i processen att välja ut dokumentation i form av bilder, alster och videoinspelningar. 
En enighet hos förskollärarna är att pedagogisk dokumentation blivit ett prioriterat område på senare år. För att utvärdera och utveckla verksamheten används pedagogisk dokumentation i syfte att synliggöra förskolans innehåll. Pedagogisk dokumentation används även för att synliggöra med vad och hur verksamheten arbetar i pågående projekt eller tema. För att göra detta används fotografier och inspelat material. I arbetet med samtycke när det gäller att dokumentera barnen framgår det att föräldrarna har en avgörande roll för om barnen får vara med i det digitala dokumentationsmaterialet. En samtyckesblankett delges vid inskolning av barnet. Blanketten fylls i av barnens föräldrar där de får möjlighet att ge sitt samtycke. Förskollärarnas svar på hur deras avdelning arbetar med barns samtycke inför dokumentation ger oss olika svar. Vissa av dessa svar är:  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Två av förskollärarna anger att de alltid frågar barnen om godkännande innan de exempelvis tar kort eller sätter upp barnens alster i förskolans lokaler. Barns åsikter respekteras och det handlar om att påminna varandra i arbetslaget om att få barns samtycke. Två andra förskollärare uppger att de ibland frågar barnen om samtycke när de kommer ihåg. De känner av om barnen godkänner att bli dokumenterade eller inte. När resterande förskollärare redogör för hur de tänker kring barns samtycke framgår det att de aldrig frågar barnen eftersom de känner barnen väl och att barnen alltid vill bli dokumenterade.  
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4.2 Observationer 
4.2.1 Vilken befintlig dokumentation finns och vad syns? 
Samtliga avdelningar som har observerats har synlig dokumentation. Dokumentationen består av fotografier och texter samt barns alster, teckningar och skapelser. Flertalet avdelningar använder sig av en bildspelsskärm som visar fotodokumentation på barnen, verksamhetens pågående aktiviteter och förskolans vardag.  
På alla avdelningar förutom en fanns det utskrivna fotodokumentationer uppsatta på det som kallas projektvägg. Projektväggarna utgör en samlingsplats för det gemensamma tema eller projekt som pågår på avdelningarna. Den dokumentation som finns på dessa väggar är texter, fotografier, alster, teckningar och skapelser av olika material. Texterna består av läroplanscitat, nedskriva tankar och reflektioner från barnen samt beskrivningar av sammanhang och aktiviteter. De fotografier som syns på projektväggarna är främst överskådligt tagna och synliggör barnen tillsammans med andra barn under olika lek- och aktivitetssituationer.  
Endast två avdelningar har fotografier på barnens lärprocesser inom det aktuella projektet eller temat samt bilder på barns byggkonstruktioner. Dessa avdelningar använder pedagogisk dokumentation på ett utförligare sätt. Den ena avdelningen har barnens egenskrivna texter som sitter på flera ställen som överskrifter för att synliggöra den dokumentation som tillhör olika faser i projektet. Det som utmärker den andra avdelningen är att den utöver sin projektvägg även har en undersökningsvägg. Denna visar dokumentation från det som projektet nu är i gång med. Gemensamt för dessa två avdelningar är att den dokumentation som finns är kopplad till avdelningarnas pågående projekt, vilket framgår av dess överskrift. Dokumentationen består av fotografier på barnen, som är både överskådliga och tagna i närbild. Här finns även barnens teckningar och målningar med deras tankar och berättelser. Texterna har både handskrivna kommentarer men även längre berättelser. Text, bild och fotografier beskriver hur processen framskrider i projektet och tar olika vändningar. Barnens tankar och funderingar syns tydligt och är skrivna med fet text. 
Förutom projektväggarnas dokumentation så använder sig tre av avdelningarna av inspirationsfotografier föreställande olika naturfenomen och grafiska bilder. I närheten av dessa inspirationsfotografier finns barnens estetiska verk. På två av dessa tre avdelningar kompletteras verken med barnens reflektioner, tankar och funderingar.  
Barnens målade och tecknade alster synliggörs på samtliga avdelningar. Dessa finns uppsatta runtom på avdelningarna. Överlag finns barnens namn på skapelserna och vissa har förklarande text som beskriver barnens tankar och funderingar. En del av den dokumentation som barnen har skapat har tydliga liknelser i sin framställning som slutprodukt. Det synliggörs exempelvis genom att dokumentationer är målade med exakt samma färg och endast har en färgnyans på bakgrundspapper. Det finns även lerskapelser och byggkonstruktioner som är utformade på samma sätt genom dess form och färg. Slutprodukterna visar mycket små spår av olikheter. 
4.3 Resultatsammanfattning 
Förskollärarna ser pedagogisk dokumentation som ett reflektionsverktyg som hjälper arbetslaget att få syn på barnens lärande, deras olika intressen och hitta vidare utmaningar inom projekt eller teman. Även om svårigheter finns med den digitala tekniken så används 
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främst iPad (lärplatta) i dokumentationssammanhang genom att fotografera och filma. I vissa fall är barnen delaktiga under insamlingen av dokumentationsmaterial, där de själva får dokumentera med hjälp av kamera och lärplatta. Det finns en gemensam syn på att dokumentationer blir pedagogiska genom reflektion men det finns olikheter i hur reflektionen sker. Vissa förskollärare reflekterar först med barnen och sedan med arbetslaget. Andra gör tvärtom. Genom reflektionen ges barnen möjlighet att återberätta om det som utspelar sig i förskolans vardag. Förskollärarna använder barnens reflektioner för att hitta nya områden tillsammans med arbetslaget. Majoriteten av förskollärarna har ambitionen att hitta de nya utmaningarna tillsammans med barnen. Svårigheterna anses dock vara att pedagogisk dokumentation är förhållandevis nytt i förskolan vilket gör att verktyget kräver tid, fortbildning och handledning.  
Förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation blivit ett prioriterat moment i deras vardag för att utvärdera och utveckla verksamhetens innehåll. Verktyget används för att synliggöra lärandeprocesser för pedagoger och barn samt för att skapa insyn för föräldrar och göra dem delaktiga i barnens vardag. Föräldrarna har en definitiv roll för huruvida barnen får vara med i digitala dokumentationsmaterial. Att arbeta med barns samtycke är det endast några förskollärare som gör. Av den befintliga dokumentation som observerats framgår det att alla avdelningar synliggör dokumentationer av olika slag. Fem av sex avdelningar har en projektvägg som central plats för dokumentationer. Hur förskollärarna arbetar med pedagogisk dokumentation ser olika ut i praktiken. Barns delaktighet ser även det olika ut beroende på avdelning. Det är på projektväggarna som de stora skillnaderna hittas. Vissa avdelningar synliggör främst överskådligt tagna fotografier och barnens alster. Andra visar lärprocesser genom att fotografier stegvis synliggör projektarbetets utveckling och är kompletterade med texter där barns reflektioner inkluderats.  

5 Resultatanalys 
I resultatanalysen besvarar vi studiens forskningsfrågor. Tolkningen av resultatet utgår från studiens teoretiska perspektiv tillsammans med litteratur som styrker våra tolkningar. 
5.1 Processen i arbetet med produkten 
I resultatet framgår det av samtliga förskollärare att reflektion i projektarbeten är nödvändigt för att dokumentationen ska bli pedagogisk. I dessa resonemang finns en likhet med Alnervik (2013) som menar att reflektion och tolkning krävs av det insamlade dokumentationsmaterialet för att det ska bli pedagogiskt och ska få betydelse för barns lärande i fortsatt undervisning. Reflektionens främsta syfte är att medvetandegöra barnen om deras egen lärprocess i projekt eller teman, att vidareutveckla verksamheten och ge föräldrar insyn i verksamhetens vardag.  
Genom att observera avdelningarnas befintliga projektväggar såg vi att få avdelningar synliggjorde den pågående processen i projektet eller temat. Vi fick istället ta del av främst ”färdiga produkter” där processen inte synliggjordes. Detta ger ett intryck av att barnen kanske inte har varit delaktiga i den skapandeprocess som lett till produkten. Det verkar som att fokus hamnar på den färdiga produkten även om förskollärarnas intention är att uppmärksamma lärandeprocessen och dess utveckling. Samtidigt så kan vi förstå det som att barnen i de skapande processerna har tagit hjälp och inspirerat varandra vilket gjort att dokumentationsprodukterna i sin slutversion liknar varandra. Förskollärarna beskriver att en del av dokumentationsprocessen är att synliggöra barns tankar för att sedan följa deras 
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intressen vidare i nytt utforskande. Vi förstår detta som att det finns en strävan hos förskollärarna att synliggöra barns utveckling och inte att färdigtolka resultatet, som ett bevis på att barnen lärt sig något nytt. Som Vallberg Roth (2010) beskriver är det fördelaktigt om förskolan använder sig av bedömning för lärande, det vill säga formativ bedömning. På så sätt fokuserar man på den utveckling som sker i nutid och inte det som redan har skett. 
När förskolans pedagoger innehar makt att välja ut vad som ska visas och inte visas upp på projektväggarna förstår vi det som att det rör sig om en disciplinär makt. Det handlar inte om vem som har makten utan hur den utövas, utan synligt tvång (Foucault, 2003). Det osynliga tvånget för förskolan kan man säga gestaltas genom de riktlinjer som finns för förskolans arbete (Skolverket, 2010). Läroplanen föreskriver att förskollärare ansvarar för dokumentation men dessa riktlinjer saknar konkreta beskrivningar för hur arbetet ska utföras (Sheridan m.fl., 2011; Vallberg Roth, 2010). När syftet med dokumentation delvis blir att ”visa upp” vad barnen gör i verksamheten för exempelvis föräldrarna kan vi förstå att det finns risk för att arbetet hamnar i färdiga produkter snarare än processer. Det kan därför framstå som att det osynliga tvånget medför att man delger den bild av verksamheten som antas vara en sanning utifrån pedagogernas kunskap. Här kan den färdiga produkten vara en effektiv metod för att föra vidare information om barnet och verksamhetens innehåll. Samtidigt tillgodoser man den insyn och delaktighet som föräldrar bör få i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2010). 
Genom resultatet framgår det tydligt att det finns ett fåtal av avdelningarna som har ett utvecklat projekt- eller temaarbete. Deras projektväggar har dokumentation som stegvis synliggör barnens lärprocesser tillsammans med barnens egna reflektioner. Här kan vi se att barnen har varit delaktiga i skapandet av projektväggarna. Vi tolkar det som den oändliga kunskapsprocessen som Vygotskij (I Strandberg, 2006) talade om, där processen aldrig tar slut utan hela tiden går framåt in i nytt utforskande. På dessa avdelningar framstår det som att användningen av pedagogisk dokumentation sker i linje med det som Alnervik (2013) benämner som ett didaktiskt hantverk; ett hantverk där pedagogerna bland annat har kompetens att försöka inta barns perspektiv som utgångspunkt i arbetet med pedagogisk dokumentation. 
5.2 Det osynliga barnet 
Hur barns delaktighet i pedagogisk dokumentation utspelar sig i praktiken har visat sig vara varierande från avdelning till avdelning. Det resultatet i sig är inte förvånande när man ser förskolans praktik som en sociokulturell arena bestående av olika individer med olika typer av förutsättningar (Sheridan m.fl., 2011; Strandberg, 2006; Säljö, 2000). Som Elfström Pettersson (2013) visar kan barns delaktighet ske på olika nivåer vilket även vårt resultat visar tendenser till.  
Det finns en intressant gemensam nämnare inom det etiska området när det gäller barns delaktighet. Vårt resultat visar att en övervägande del av förskollärarna inte efterfrågar barns samtycke under dokumentationssammanhang. Även om några förskollärare uppger att de ibland tillfrågar barnen så beskriver flertalet att de ”kan känna av” om barn vill eller inte vill bli dokumenterade. Det framstår som att själva frågandet om barns samtycke inte värderas lika högt som den samtyckesblankett som föräldrar får fylla i. När vuxna har en avgörande del i bestämmandet om barn ska få bli dokumenterade eller inte undrar vi vad det kan bero på.  
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Det sägs att det etiska området inom pedagogisk dokumentation aktualiserats på senare år (Lindgren & Sparrman, 2003; Svenning, 2011). Som vi förstår det innefattas det etiska området av barns samtycke. Det kan vara så att förskollärarna tar för givet att barnen vill vara med i dokumentationer eftersom det finns en utbredd åsikt hos dem att barn har blivit vana att bli dokumenterade. Barnen som förskollärarna arbetar med möter oavsett ålder ett pedagogiskt dokumentationsarbete. Det kan därför sägas ligga någonting i den utbredda åsikten som förskollärarna beskriver. I enlighet med Lindgren och Sparrman förstår vi att det skapas en maktrelation i dokumentationssammanhang. Genom att barnen skolas in i denna dokumentationspraktik får vi intrycket av att barnen oavsett vilja fogas in i normen om att bli dokumenterade. Barns samtycke tycks därför handla om vem som blir betraktad och vem som är betraktare. Med stöd av Foucaults (I Hermann, 2004) tanke om att individen strävar efter att bli ett subjekt tolkar vi det som att avdelningarnas hantering av barns samtycke i pedagogisk dokumentation kan riskera att snarare skapa objekt istället för subjekt. Ur den synvinkeln blir tillfrågandet om barns samtycke en betydelsefull faktor för huruvida barnet ska kunna bli ett subjekt. 
När vi undersökt hur förskollärarna arbetar med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen finns det tendenser till att barns åsikter och deras perspektiv på dokumentationer kan bli osynliga. Utifrån Foucaults maktteori framgår det att makt i förskolan utövas genom barns beroendeställning till vuxna (I Hermann, 2004). Denna beroendeställning gestaltas som en tydlig gräns mellan pedagoger och barn när förskollärarna talar om vi och de, där vi är pedagogerna och de är barnen. Resultatet visar att det finns en intention hos förskollärarna att minska klyftan mellan vi och de för att den pedagogiska dokumentationen ska kunna synliggöra barnens delaktighet i högre grad. Vårt intryck är att det ofta är pedagogerna som samlar in dokumentation, väljer ut bilder, beslutar när reflektion ska äga rum och slutligen skapar de väggfärdiga dokumentationerna. Vi tolkar detta som att pedagoger har en dominerande roll i hur projekt och teman utvecklar vidare spår. Endast två av våra sex undersökta avdelningar har visat på ett gemensamt arbete där barnen är delaktiga genomgående i processen. Det vill säga från insamlande till väggfärdig produkt. När barnen ges möjlighet att vara delaktiga i stor omfattning verkar barns beroendeställning till vuxna inte vara lika påverkande för relationen mellan barn och vuxen. I jämförelse med Bath (2012) blir intrycket av detta att dokumentationer som framställs tillsammans med barnen har en större begriplighet ur barns perspektiv. Barnen blir då, som vi förstår det, mindre beroende av att vuxna behöver förklara dokumentationens innehåll genom att det osynliga innehållet blir synligt för barnen. 
5.3 Ambivalensen kring det kompetenta barnet 
Vi har sett att förskollärarna har skiftande uppfattningar om vad barns delaktighet innebär i dokumentationsprocessen. Det har visat sig att alla barn är delaktiga men i olika omfattningar. Övervägande framstod det som att barnen inte fick dokumentera sin egen och andras lärprocess eller välja ut dokumentation som skulle synliggöras i verksamheten och på projektväggarna. Det gör att vår tolkning är att barns delaktighet sker i liten omfattning och att det verkar som att det finns en ambivalens kring det kompetenta barnet i dokumentationssammanhang. Från en sociokulturell synvinkel tolkar vi den pedagogiska dokumentation som en artefakt där fotografier och skapelser kan bli medierande om man tar tillvara på kommunikationen som kan uppstå kring det som dokumenterats (Strandberg, 2006; Säljö 2000). När barnen själva får dokumentera och välja ut exempelvis fotografier, skapelser och texter ser vi att barnen kan synliggöra det som annars blir osynligt för pedagogerna. Här ser vi att barns delaktighet med hjälp av medierande 
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artefakter kan göra barns röster hörda. Dessa röster kan i sin tur hjälpa pedagogerna att spinna vidare på barnens verkliga intressen och tankar i nytt utforskande.   
Svenning (2011) menar att synen på barn och lärande har förändrats på så sätt att barnet har gått från att ha varit ett objekt till att idag betraktas som ett subjekt. Det innebär att barnet ses som nyfiket och kompetent styrt av sina egna tankar, erfarenheter och känslor. Vallberg Roth (2010) hävdar att dagens barn föds in i ett kommunikationssamhälle. Barn av idag har mestadels goda erfarenheter och kunskaper inom digitala kommunikationstekniker. Samtidigt som dokumentationen har blivit digitaliserad uttrycker förskollärarna att de har svårigheter med tekniken. Här uppstår då en ny och intressant maktrelation. Enligt Foucault hör alltid makt och kunskap ihop (I Hermann, 2004; Foucault, 2003, 2008). När barnet har goda kompetenser inom digital teknik, så som lärplatta och mobiltelefon kan möjligheter öppnas upp för att både se barnet och den vuxna som bärare av kunskap. Ett erkännande av barnets digitala expertis kan innebära att maktrelationen mellan barn och vuxen leder till en mer symmetrisk relation. Det handlar inte om vem som besitter kunskapen i relationen utan det handlar om ett erkännande av den samlade kunskapen och hur denna hanteras. Ur ett sociokulturellt sammanhang sker inlärning i individers proximala utvecklingszon när ett samspel förekommer tillsammans med någon som är mer kunnig och mer erfaren (Strandberg, 2006). Vi förstår att den svårighet som uttrycks av förskolan med den digitaliserade dokumentationen kan underlättas genom ett erkännande där man tar stöd av både vuxnas och barns kunskap. Barns delaktighet i dokumentationer skulle kunna öka när förskolan tar tillvara på de olika kompetenser som kan berika verksamheten. På så sätt kan ambivalensen om det kompetenta barnet reduceras när ett erkännande sker. 
Pedagogisk dokumentation ses av förskollärarna som ett tidskrävande och nytt moment i förskolan. Vi kan relatera intrycket till Elfström Pettersson (2013) och Alnervik (2013) som skriver att gedigen kunskap behövs för att åstadkomma en välfungerande pedagogisk dokumentation. Både den enskilda pedagogen och det gemensamma arbetslaget behöver kunskap, vilket gör att arbetssättet kan betraktas som en tidsödande process (Elfström Pettersson, 2013). Vi förstår att pedagogisk dokumentation kan vara tidskrävande beroende av hur pass stor kunskap arbetslaget gemensamt har om pedagogisk dokumentation. Vi läser samtidigt in att det finns en tveksamhet kring det kompetenta barnet. Förskolan har ett tydligt barnperspektiv som kan komma till uttryck via pedagogisk dokumentation (Emilson & Pramling Samuelsson, 2012; Lindgren & Sparrman, 2003). Kunskapen om pedagogisk dokumentation kan därför inkludera den uppfattning förskolan har i synliggörandet av det kompetenta barnet. Trots denna uppfattning verkar det enligt resultatet som att vuxna har svårigheter med att låta barnen ha reell delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. Det gör att vi förstår det som att det är svårt för pedagoger att göra avkall på den vuxna ledarrollen.  

6 Diskussion 
Diskussionskapitlet diskuterar inledningsvis studiens valda metod. Sedan följer en resultatdiskussion som diskuterar och reflekterar över resultatets betydelse utifrån en förankring i det teoretiska perspektivet och med stöd av litteratur. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, dess pedagogiska relevans och förslag på fortsatt forskning.  
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6.1 Metoddiskussion 
Inom kvalitativ forskning är intervju som metod den mest använda och anses som ett viktigt arbetsredskap inom utbildningsvetenskap (Bryman, 2011; Stukát 2005). Det behöver inte innebära att metoden per automatik är den mest lämpliga. Det som talar för valet av intervju i föreliggande studie är den flexibilitet som kvalitativa intervjuer representerar (Bryman, 2011). Undersökningen har, utifrån dess urval, varit beroende av förskollärarnas synvinklar på om och i så fall hur arbetet med pedagogisk dokumentation gör barn delaktiga. Intervjuerna har kunnat anpassas genom att vi avvikit från intervjuguiden när vi behövt ställa uppföljningsfrågor. Förskollärarnas svar har då haft möjlighet att utvecklas vilket gett fylligare och mer detaljerad källdata (Bryman, 2011; Stukát, 2005). Intervjuerna har berört olika riktningar inom vårt problemområde vilket medfört att förskollärarna kunnat ge synpunkter på vad de ansett varit viktigt att berätta om deras arbete (Bryman, 2011). De kvalitativa intervjuerna kan därmed styrkas som ett lämpligt metodval för studien. 
Studiens observationer har används som ett komplement till våra intervjuer för att förtydliga på vilket sätt barn görs delaktiga i pedagogisk dokumentation. Metoden har varit passande för vår undersökningsstrategi eftersom denna typ av observation används när forskare ska undersöka situationer utan att själva delta i de sociala sammanhang som sker (Bryman, 2011). Genom att observera befintlig dokumentation på respektive förskollärares avdelning har vi kunnat erhålla kunskap direkt från det sammanhang som är relevant för studien (Stukát, 2005). Vi har kunnat se till vilken dokumentation som finns men även vad som syns. Det sägs att en bild säger mer än tusen ord men utifrån våra tvåspaltsobservationer kunde vi se att så inte alltid är fallet. Av de dokumentationer vi observerade fanns vissa svårigheter med att förstå innehållet. Det ser vi främst beror på att vi som observatörer inte hade tillgång till mer information än vad som syntes. Svårigheterna skulle kunna tolkas som att vårt val av observationer inte var fördelaktigt men vi ser det som väldigt lyckat. Att inte förstå dokumentationer baserat på hur och av vem de framställs visar på hur viktig framställningen av dokumentation i förskola är (Bath, 2012). Det visar även på att individens erfarenheter är betydelsefulla för att tolka och kunna förstå sammanhang (Strandberg, 2006; Säljö, 2000). På så vis har vårt val av observationer inte bara varit positivt för studien utan även visat sig harmoniera med vårt teoretiska perspektiv. 
Föreliggande studie har inte haft som syfte att generalisera om och i så fall hur förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation. Dels är dess omfattning alldeles för liten och dels så ser förskolors arbete olika ut beroende av att den sociala praktiken har en betydelsefull påverkan för hur arbetet är organiserat (Alnervik, 2013). Studiens litteratur tyder på att resultatet med viss försiktighet ändå går att generalisera då tidigare forskning kommit fram till liknande resultat. Studiens undersökningsområde och dess resultat kan därför ses som en bidragande del i utvecklingen av det etiska och maktrelaterade området inom pedagogisk dokumentation. 
6.2 Resultatdiskussion  
I vår studie, inriktad på hur barn ges delaktighet i pedagogisk dokumentation, framstår det som att den struktur och organisation som finns i arbetet har en avgörande roll. Förskolan fylls med olika dokumentationer där dokumenterandet sker frekvent med stöd av digitala verktyg. Pedagogisk dokumentation är ett prioriterat område i förskolan för pedagoger, barn och föräldrar (Alnervik, 2013; Palmer, 2012). Förskolans läroplan är skriven utifrån 
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att främja barns lärande och utveckling där barns delaktighet ska ha en synlig roll i dokumentationsarbete (Skolverket, 2010). Barnen ska betraktas som aktiva subjekt i sitt lärande, men vårt resultat visar att barns delaktighet överlag sker i begränsad utsträckning.  
Även om det finns fördelar med pedagogisk dokumentation finns det anledning att vara kritisk mot det verktyg som alltmer tycks anammas världen över, då det i grunden är en filosofi som assimileras från en kultur till en annan (Alnervik, 2013). Det går därför inte att göra ”copypaste” utan man tar de bitar som kan anpassas till den rådande kulturen. Ögat tycker något ser bra ut men det blir svårare att verkställa i förhållande till den enskilda sociala praktiken. I ljuset av vårt resultat verkar det som att den lilla världen, den enskilda avdelningen, börjar utveckla en så kallad uppvisningskultur. Med uppvisningskultur menar vi det beteende som utvecklas när pedagoger använder den pedagogiska dokumentationen som ett sätt att exponera ”det goda” som sker i verksamheten. Det som visas är vuxnas perspektiv på att verksamhetens arbete sker i linje med läroplanens riktlinjer. I vårt resultat är det främst de vuxna som har makten över hur och vad som ska dokumenteras i barnens vardag på förskolan. Istället för att vuxna bedömer vad som är av intresse att visa upp, vore det intressant att försöka se vad som händer när barnen ser på sig själva genom den dokumentation som synliggörs. Vilken position intar och/eller får barnet i den pedagogiska dokumentationen?  
När barns samtycke saknas i synliggörandet av den dokumentation som barnen medverkar i, kan vi i jämförelse med Lindgren och Sparrman (2003) och Vallberg Roth (2010) se att exponeringen av det privata hos individen blir alltmer synligt. Summan av exponeringen kan vara att barn lär sig att vara en del av uppvisningskulturen. Det kan leda till att barnen lär sig vara objekt i lärandet istället för aktiva subjekt för lärande. Barnen lär sig att bli bedömda och även bedöma sig själva och andra. I förlängningen kan detta beteende innebära att barnet börjar jämföra sin kunskap med andra, något som i så fall kan påverka barnets självkänsla (Svenning, 2011).  
När barnen tas ifrån rättigheterna att kunna påverka vilken dokumentation som de vill vara med i blir den demokratiska förskolan motsägelsefull eftersom barns åsikter inte efterfrågas. I vår blivande yrkesroll blir det en fråga om att hela tiden sträva efter att utgå från barns perspektiv. Det borde bli naturligt att tillfråga barnen för att de i sin tur ska utveckla eget hänsynstagande till andra individer. När en god hantering av pedagogisk dokumentation sker skapas det förståelse för de etiska fallgropar som vår studie visat fram. Det kan ha betydelse för den enskilda verksamheten men också för barnets fortsatta lärande inom det svenska utbildningssystemet och det framtida livet.  
Vallberg Roth (2010) menar att ett problem inom förskolan är att barns individuella kunskaper tidigt blir bedömda. Då pedagogisk dokumentation genom dess filosofi sprids över världen så kan vi se det i ett större sammanhang. Det innebär således en global uppvisningskultur som utvecklas inom de verksamheter som bedriver förskolrelaterad utbildning. Det moderna samhället har etiska dilemman genom sin dokumentationskultur då barn tidigt lär sig att bedöma andra på bilder. Därför blir förståelsen för medmänniskor en viktig kunskap för barnen att utveckla. Allmänt känt är att barn inte gör det som vuxna säger, utan barn gör som vuxna gör. Barn lär sig i sociala sammanhang genom interaktion och lär kommunikation genom imitation (Strandberg, 2006; Säljö 2000). I förhållande till vårt resultat skulle det kunna innebära att man lär sig att man inte behöver fråga om lov när man vill dokumentera eller avbilda någon. I ett nutidsperspektiv har en diskussion i media varit att människor dokumenterar andra medmänniskor utan deras medgivande. I ett framtidsperspektiv kan det innebära att dessa bilder, fotografier och videoinspelningar 
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florerar på nätet utan huvudpersonens kännedom. Individens rättigheter verkar därför bli allt mindre respekterat ju mer vi dokumenterar utan samtycke.  
Under vår lärarutbildning förstod vi tidigt att begreppet pedagogisk dokumentation utgör ett dominerande inslag i förskolans praktik. Vår förståelse för begreppet och dess användningsområde har vuxit fram under tid. Att arbeta med pedagogisk dokumentation är ett förändringsarbete som tar tid (Alnervik, 2013; Elfström Pettersson, 2013). I vår kommande yrkesprofession behövs medvetenhet för hanteringen av reflektionsverktyget och lyhördhet för att göra barn delaktiga. Utan denna medvetenhet riskerar man att falla i de makt- och etikrelaterade fallgropar som studien visat. Som Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) påtalat har förskollärare många aspekter att beakta i sin sociala praktik. När vi undersökt hur förskollärare hanterar användningen av pedagogisk dokumentation har det varit grundläggande att ta hänsyn till den sociala praktiken pedagoger ingår i. Relaterat till studiens titel blir äganderätten till dokumentationer svår att avgöra beroende på varje förskolas förutsättningar. Det blir därför viktigt att varje enskild social praktik reflekterar över vem som äger bilden.  
6.2.1 Slutsats  
Omfattningen av barns delaktighet i pedagogisk dokumentation behöver ett reflekterande förhållningssätt där pedagoger ser till hur och på vilket sätt delaktighet möjliggörs. Reell delaktighet och ett eget styrande över sitt samtycke gör att barn kan bli aktiva subjekt för lärande.  
6.2.2 Pedagogisk relevans och fortsatt forskning 
Föreliggande studie har visat att det finns lokala skillnader i hur pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation samt på vilka sätt barns görs delaktiga i detta arbete. Som vi ser det bekräftar vår studie att det finns svårigheter i att inkludera både pedagoger, barn och föräldrar i den pedagogiska dokumentationen. Det kan på ett sätt ge trygghet till förskollärare som på verksamhetsnivå tampas med utvecklingen av arbetet. Den utpräglade användningen av pedagogisk dokumentation finns inte bara i Sverige utan även internationellt (Alnervik, 2013; Bath, 2012; Kroeger & Cardy, 2006). Då förskolor runt om i världen hämtar inspiration från Reggio Emilia ser vi att pedagoger behöver vara medvetna om att den enskilda verksamhetens förutsättningar är värdefulla för hur och på vilket sätt barns delaktighet kan möjliggöras. Föreliggande studie har visat att det förekommer fallgropar inom användningen av pedagogisk dokumentation. Det skulle därför vara intressant att genom fortsatt forskning följa pedagoger under längre tid i deras arbete med pedagogisk dokumentation. Att göra en etnografisk studie i större omfattning skulle kunna bringa mer ljus åt det etiska och maktrelaterade förhållande som föreliggande studie undersökt. Att bli en del av avdelningars arbete med pedagogisk dokumentation skulle även kunna inkludera barnen där man på ett djupare plan undersöker den dokumentationsdiskurs som förskolan idag befinner sig i.  
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Bilaga 1 
Missivbrev 

Informationsbrev om undersökning av barns delaktighet vid pedagogisk dokumentation 
Hej, 
Vi heter Juliana Kutto och Elin Gelin Marsh och är två lärarstudenter vid Mälardalens Högskola. Vi är nu i sluttampen av vår utbildning och har påbörjat en undersökning som grund för vårt examensarbete.  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syftet är att undersöka hur den pedagogiska dokumentationen som verktyg möjliggör barns delaktighet i förskolans praktik. I undersökningen vill vi ta reda på hur barns delaktighet kan se ut vid användning av pedagogisk dokumentation. Vi kommer att använda oss av intervjuer med frågor om hur barn görs delaktiga. Vill vi även undersöka på vilka sätt barns delaktighet synliggörs genom att observera den befintliga dokumentation som finns i er verksamhet. För att kunna genomföra vår undersökning är dina tankar viktiga för oss och vårt examensarbete. Genom att vi får möjlighet att ta del av dina erfarenheter och kunskaper hjälper de oss att bredda vår kunskap. Under intervjutillfället som beräknas ta cirka 45 minuter vill vi gärna använda oss av ljudinspelning för att kunna transkribera svaren senare. Ljudupptagning som metod används för att vi ska kunna lägga full fokus på dig som informant. Observationen som görs i form av skriftliga anteckningar beräknas ta cirka 30 minuter. 
För att du som informant ska kunna känna dig trygg med att lämna information till oss kommer vi att skydda dina uppgifter enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Utifrån informations- och samtyckeskravet har du informerats om studiens syfte och hur vi planerat att gå tillväga i vår undersökning. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Utifrån konfidentialitetskravet kommer all information från intervju och observation att behandlas genom anonymisering. Detta för att försäkra att inga igenkännande faktorer, så som namn eller förskola, kan kopplas till dig som enskild informant eller användas av obehöriga. Nyttjandekravet innebär att dina lämnade utsagor och de skriftliga dokumentationer vi gör under observationen enbart används för forskningsändamål. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens Högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Det möjliggör att du som informant kan ta del av resultatet av vår undersökning.  
Vi som är ansvariga för undersökningen är:   
Elin Gelin Marsh    Juliana Kutto   Tel. 076 xxxxxxx Tel. 073 xxxxxxx xxxxxxxx@student.mdh.se  xxxxxxxx@student.mdh.se  Vår handledare:  Gunilla Granath xxxxxxx.xxxxxxx@mdh.se  Södertälje 2016-03-31 Studentens underskrift   
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Bilaga 2 
Intervjuformulär  
1. På vilket sätt använder ni pedagogisk dokumentation?  
2. Berätta för mig om när du senast gjorde en dokumentation?  
3. Hur väljer ni vad som dokumenteras och hur går ni tillväga - Berätta. 
4. För vem görs dokumentationen? 
5. Finns det någonting som upplevs som lätt eller svårt i det arbetet? 
6. Kan du berätta om hur du använder de dokumentationsverktyg du har tillgång till?  
7. Finns det några fördelar eller nackdelar med dessa? 
8. Berätta mera om hur ni hanterar insamlat dokumentationsmaterial?  
9. Hur ges barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och reflektioner? 
10. När det gäller fotografering eller videoinspelning - Hur ser du på samtyckesaspekten?  
11. Hur tänker du kring barns samtycke/godkännande i dokumentationssituationer? 
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Bilaga 3 
Observationsschema      
Steg 1  
På vilka sätt synliggörs barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen?  
Vilken befintlig dokumentation finns? Vad syns? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Steg 2  
Analysera data. 
  

 
 


