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aBstract
Syftet med denna artikel är att visa att jag genom att 
filma händelser och aktiviteter, ger föräldrarna en 
förtydligad bild av sitt barns utveckling och lärande 
samt om förskolans pedagogiska innehåll. Materialet 
används i den dagliga kontakten med föräldrarna 
men också i samband med utvecklingssamtal. 

Det viktigaste resultatet är att föräldrarna uttrycker 
att de fått en större inblick i verksamheten. Förtroen-
det för verksamheten, föräldrarnas möjlighet att se 
sina barns framsteg och värdegrundens förankring i 
det dagliga livet på förskolan har ökat. Även barnen 
får en djupare förståelse och insikt i sitt lärande.

Regina Bergendahl är förskollärare och arbetar sedan 19 år 
vid Ängslyckans förskola i Nacka kommun.
E-post: regina.bergendahl@nacka.se
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1. inledning, syfte 
och frågeställning
I Läroplan för förskolan, Lpfö -98, kan man läsa föl-
jande: ”Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll 
är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möj-
ligheter till inflytande.”( s. 15)

I förskolan vistas barn många timmar, dagarna har 
ett rikt innehåll. Barnen utvecklas genom samspel, i 
lek, aktivitet, skapande och i rutinsituationer, tillsam-
mans med de andra barnen och de vuxna som tillhör 
förskolan. När föräldrarna hämtar barnet/barnen 
uppstår ofta frågan: ”Vad har du/ni gjort idag, hur har 
du/ni haft det?” Frågor som barnen ofta har svårt att 
svara på, de kanske är upptagna av lek, är för trötta 
eller helt enkelt inte vill prata om det just då. 

Det övergripande syftet med artikeln är hur jag som 
förskollärare tydligare kan förmedla vad som pågår i 
barnens vardag. I denna text kommer jag belysa hur 
jag under mina många år som förskollärare, inspire-
rad av många metoder, försökt hitta en fungerande 
modell för att delge föräldrar vad som hänt under 
dagen. 

Det har resulterat i nedskrivna texter tillsammans 
med bilder, samtal i hallen och observationer i olika 
modeller. Föräldrarna har visat intresse och tagit del 
av informationen. Ibland har jag kunnat se att den är 
allför lång och omfattande och ibland har föräldrarna 
talat om att de inte har tid eller att barnet/barnen inte 
vill att deras föräldrar ska ta tid till att läsa. Baserat på 
detta utgår jag från frågeställningarna:

Hur kan förskolan nå ut med vår information på ett 
enkelt och tydligt sätt? 

Hur kan förskolan synliggöra barn och verksamhe-
ten för föräldrarna?

Jag anser att föräldrarnas interaktion i barnens 
vardag är viktig, även om föräldrarna inte är närva-
rande så skall det finnas möjligheter att känna delak-
tighet och ha kunskap om förskoledagens innehåll. 

Målsättningen har därför varit att hitta en kom-
munikationsform som på ett tydligt och enkelt sätt 
förmedlar det som hänt under dagen och hur barnen 
utvecklats samt knyta en tråd mellan förskolan och 
familjen.

Artikeln behandlar de uttrycksätt jag arbetat med 
för att förmedla barnens vardag. Jag drar även paral-
leller till Maria Montessori och Reggio Emilias teorier 
och hur mitt eget yrkesliv påverkats av deras teorier. 

2. metoder och  
tillvägagångssätt
En av de första stora inspirationskällorna för mig 
som pedagog var utställningen ”Ett barn har hundra 
språk” och boken med samma namn (Barsotti, Mae-
chel, Wallin, 1981), sättet att tänka och synliggöra 
barnen och sätta deras egen kreativa förmåga i cen-
trum i samklang med familjen. Jag hade påbörjat min 
förskollärarutbildning då och den upplevelsen har 
präglat min syn på dokumentation.

Jag har fortsatt att söka kunskap i litteratur, både 
på egen hand och tillsammans med en kollega som 
jag arbetat med en längre tid, undersökt det som 
verkat relevant och utvärderat samt gått vidare. År 
2001 blev vi * inspirerade att delta i en IT-utbildning 
i kommunens regi och efter genomförd utbildning 
startade vi en dialog med föräldrarna om bildernas 
användningsområde, syfte och mål.

Inför skrivandet av artikeln har jag gått igenom den 
litteratur som inspirerat utvecklandet av dokumenta-
tionen, den dokumentation vi gjort under åren, reflek-
terat med min kollega som nämns ovan och lämnat 
en enkät till de föräldrar som lämnade oss förra året 
samt de nuvarande föräldrarna.

Jag har funderat över sammanhanget att ”se 
barnet”, observera det som händer i grupper av barn, 
”tvålek”, flera barn tillsammans och det enskilda 
barnets utveckling och möjligheten att visa det för 
föräldrar på ett lättillgängligt sätt. En återkommande 
återkoppling i form av samtal, spontana kommen-
tarer från föräldrarna och frågor från mig om hur 
dokumentationen upplevs har gjort att metoderna 
utvecklats.

3. huvuddel
3.1 Före datorn
När jag började arbeta i barngrupp, som barnskötare 
1978, intresserade jag mig för Maria Montessori och 
hennes pedagogiska tankar. ”Lärare som blivit tillräckligt 
genomsyrade av vetenskaplig anda kan trösta sig med att de 
mycket snart kommer att uppleva lycka när de lärt sig obser-
vera människan.” (Signert, 2000, s. 37). Jag läste hennes 
böcker och gick en kurs, sättet att se på lärarens upp-

* med vi menas jag och den kollega som det hänvisas 
till under kap.3 Metoder och tillvägagångssätt
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gift och barnets styrka, ”hjälp till självhjälp”, gjorde 
stort intryck på mig. ”Läraren kan berätta, beskriva, orien-
tera och klarlägga – men förvärvandet av kunskap måste ske 
genom elevens aktiviter.” (Signert, 2000, s. 36) 

Montessoriskolor har självrättande material, liten 
tid för eget skapande och en i min mening för låst 
pedagogik och jag har aldrig arbetat med renodlad 
montessorimetodik men tagit intryck av synen på 
lärarens roll och respektfulla inställning till barnets 
förmåga och lust till inlärning.

Under förskollärarutbildningen i början av 80-talet 
ingick observationer av enskilda barn i olika samman-
hang och syften samt av barngrupper i olika aktivite-
ter. Jag läste litteratur i ämnet och övade på praktik-
platserna. Resultaten blev underlag för diskussioner 
och gav kunskap och ett förhållningssätt. ”Kanske kan 
syftet med observationer sägas vara att i vid mening förut-
sättningslöst granska vad som händer i förskolan och att i 
diskussioner kring dessa få en djupare förståelse av försko-
lans arbete.”(Bruun och Kärrby, 1980, s. 69) 

Förhållningssättet att se, reflektera, försöka förstå 
och utifrån det planera verksamhet blev det sätt jag 
och min kollega började arbeta utifrån på den för-
skola vi först möttes. Jag var inspirerad av daghem-
men i Reggio Emilia (Barsotti, 1986) och deras sätt att 
arbeta med skapande verksamhet, ge barnen möjlig-
het till en utforskande miljö, skapande och reflekte-
rande kring sitt lärande. 

Jag deltog i ett utvecklingsarbete 1987 för all per-
sonal i Nacka kommun, vilket resulterade i igångsät-
tande av en dokumentation av varje barn i portofo-
lioform som kallades ”Min bok”. Den fungerade som 
minnesbok för barnen, men också som en dokumen-
tation över innehållet i verksamheten, barnets utveck-
ling över tid samt reflektioner för personalen då vi 
arbetade med att sortera materialet. I samband med 
att vi startade ”Min bok” för barnen började vi foto-
grafera barnen. Syftet var att belysa de olika aktivite-
terna: vardagliga rutiner, natur, kultur och samhälle. 
De nya tankegångarna ledde till många diskussioner 
när korten kom från framkallning och arbetslaget 
skulle sortera korten, det var svårt ibland att veta hur 
fotografen tänkt. Barnen hade ett gemensamt fotoal-
bum där de kort som blev över sattes in. Albumet stod 
framme så att barnen kunde titta i det när de ville. Vi 
informerade föräldrarna om ”Min bok”, men de fanns 
inte tillgängliga för barn och föräldrar. 

År 1989 hade jag, min kollega och en av mina tidi-
gare kolleger möjlighet att ta över en förskola i egen 
regi. Vi hade samma syn på verksamheten och möj-
ligheterna att utvecklas var stor. Vi fortsatte arbeta 
med möjligheterna i miljön, skapande, ”Min bok” och 
började utveckla dokumentationen. Inspirerade av 
det vi läst om i beskrivningar av Reggio Emilia peda-
gogers sätt att dokumentera, fick jag möjlighet att 
prova. Det blev mycket text, beskrivningar, teckningar, 
nedskrivna intervjuer och mycket roligt och fantas-
tiskt arbete med barnen, till exempel när våra 5- och 
6-åringar funderade kring jordens uppkomst och hur 
det egentligen gått till när berg skapats, det blev ett 
tema arbete ”Växer berg?”, vi lånade böcker, besökte 

Naturhistoriska riksmuseet och barnen arbetade med 
skapande för att visa vad de lärt sig.

Föräldragruppen har varit och är intresserad av det 
arbete barnen gör, men att tillgodogöra sig de långa 
texterna och väggar som ibland var helt fyllda med 
information, var svårt. Jag har haft en ständig dialog 
med föräldrarna och försökt utveckla bättre metoder.

3.2 med datorn som redskap
På vår förskola har vi* haft en ständig tanke om att en 
av våra* uppgifter är att komplettera hemmet. Vi har 
diskuterat fram och tillbaka vad det innebär för vårt 
arbete i den grupp av barn som befinner sig där. När 
datorn började dyka upp som en del i människans liv 
och även i förskolans värld var vår fasta övertygelse 
att datorn inte hade någon plats hos oss. Vi kände 
för datorn som vi tidigare gjort med tv: datorn finns i 
hemmet, vi skall erbjuda annat.

Personal inom förskolan erbjöds kurser av kommu-
nen i IT, för att utveckla arbetet i förskolan. Vi hade 
bestämt oss och vi sökte inte. En av IT-utvecklarna 
övertygade oss om möjligheterna som fanns bara vi 
lärde oss. Jag och min kollega sökte och kom in. Vi 
hade fått se en hemsida där förskolan var beskriven på 
ett uttrycksfullt och spännande sätt. Det fanns dess-
utom bilder ur verksamheten i ett slags fotoalbum 
och vi blev imponerade och tyckte idén var mycket 
bra. Vår ambition blev att försöka göra en hemsida lik 
den vi sett.

Vi påbörjade en dialog med föräldrarna i enkät-
form, och frågade föräldrarna vad de tyckte skulle 
finnas med på en hemsida. Vi fick engagerade svar om 
matsedlar, information, sångtexter och så vidare och 
fick också nya funderingar: hur ofta skall den uppda-
teras? Kan det bli med inloggning? Det ledde till nya 
diskussioner, som skedde via ett papper som hängde 
i hallen där föräldrarna fick lämna sin åsikt. Jag blev 
ombedd att vara nätverksledare och hade därigenom 
möjlighet att undersöka idén med hemsidan vidare. 
Hur skall vi göra med barnens bilder och hur skyd-
das deras identitet? Fortsatta diskussioner följde och 
resultatet blev att på vår förskola kunde vi inte starta 
en hemsida på det sätt vi tänkt. De flesta föräldrar var 
oroliga över att deras barn skulle offentliggöras och 
det blev för komplicerat för oss att lösa problemet, 
därmed lades tanken på is. På grund av det skapade 
vi ett dokument som lämnas till föräldrarna där de 
avgör på vilket sätt deras barn får förekomma på bild, 
(bilaga 1).

Under tiden hade vi lärt oss tekniken och fotogra-
ferade barnen med digitalkamera, vanlig kamera och 
gjorde PowerPointvisningar av tema arbeten och övrig 
verksamhet. Efter en tids diskussion bestämdes att vi 
skulle välja bort den vanliga kameran. Jag funderade 
över hur barnen kunde delta i arbetet med bilderna 

*med ”vi” och ”våra” åsyftas förskolans arbetslag, två 
förskollärare, där jag är den ena och vår kokerska som 
arbetar delvis i barngrupp. Det var jag och min för-
skollärarkollega som gick kurs i IT-kunskap.
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och jag provade i temaarbete, med 5 åringarna. 
Barnen fotograferade och bestämde vad som skulle 
vara med och de var också aktiva i layouten. Det arbe-
tet visade att barnen kunde mycket mer än vad jag 
visste och att det gick bra för barnen att hantera tek-
niken tillsammans med mig.” Dokumentationerna gjorde 
föräldrarna nyfikna på hur barnen gjort och tänkt i olika 
sammanhang, och de visade även ett större intresse för hur vi 
pedagoger tänkt”.(Åberg, Lenz Taguchi, 2006, s. 26) 

Vi samlade föräldrarna till avslutningar av de 
arbeten vi gjort men också till genomgång och pre-
sentationer av vår verksamhet. Det var oftast sent på 
dagen och nästa problematik dök upp. Svårigheten 
att sovra i materialet gjorde att det blev för omfat-
tande. Jag såg trötta föräldrar och trots att intresset 
fanns så insåg jag att det var för långdraget. Föräldrar 
har också uttryckt åsikter som: ”man blir översväm-
mad av bilder”. Nya diskussioner dök upp för oss 
vuxna: måste vi ta så många bilder? Måste alla barn 
alltid vara med? Hur ska vi tänka när vi fotograferar? 
Vi försökte begränsa antalet bilder, hitta rutiner för 
sorteringen av bilder, barnen har varsin mapp med 
undermappar som stämmer överens med portofolions 
indelning.

3.3 Jag börjar filma
Jag hade läst om och var nyfiken på att filma verksam-
heten, aktiviteter och händelser.  ”Vi satt tillsammans 
med pedagogerna och såg en videofilm. Efteråt sade en av 
pedagogerna att det var så annorlunda att se situationen 
på film. Hon tyckte att barnen verkade mycket lugnare, gla-
dare och mer koncentrerade. Då hon stod mitt uppe i själva 
situationen, upplevde hon den som mycket stökig och ganska 
kaotisk”.(Fischer, Madsen, 1984, s. 68)

Först provade jag med en webbkamera, det var 
mycket svårt, den fungerade inte som jag tänkt utan 
verkade leva sitt eget liv och stängde av och på sig. Jag 
insåg att materialet måste klippas för att överhuvud-
taget kunna användas. Det fanns en workshop i Movi-
eMaker, ett filmredigeringsprogram. Där lärde jag 
mig grunderna. Vi köpte en digitalkamera med video-
funktion och kunde enkelt ta kortare filmsekvenser 
och klippa ihop eller visa som det var. Precis som med 
fotograferingen dök samma frågor upp: Hur mycket 
film? Måste alla barn vara med? Hur ska vi tänka när 
vi filmar? Med filmandet fanns ny problematik, vi 
vuxna tyckte det var jobbigt att se och höra oss själva 
och ibland se vårt agerande. Problematiken innehöll 
också en vinst, att se och höra sig själv är handle-
dande och i ett tryggt arbetslag kan det utveckla både 
den enskilde och arbetslaget.” Det filmade är en utvald 
del av verkligheten och ingen sanning. Detta är viktigt att 
påpeka, och särskilt i samband med videoupptagning. Alla 
former av observation är subjektiva. Ibland händer det omed-
vetna saker, men med hjälp av pedagogisk dokumentation 
blir det omedvetna medvetet. Därmed blir det också möjligt 
att förändra. Observationer görs ej för att döma eller bedöma 
någon, utan för att synliggöra samspel ur ett genusperspek-
tiv.” (Svaleryd, 2002, s. 47) 

Med de ovanstående frågor som dykt upp i åtanke, 
har vi övat och provat oss fram. Förhållningssättet jag 

lärt mig, att se, reflektera och försöka förstå, observera 
barnen i gruppen och mitt arbetssätt genom kame-
rans öga och observationsmallarna har också fungerat 
som ett ”mentalt manus”, med det menar jag att 
på det sätt jag tidigare betraktat och skrivit ner vad 
barnen gjort har jag nu använt kameran som ersät-
tare för papper och penna. Mina kolleger samlar mate-
rial tillsammans med mig och jag redigerar. Eftersom 
vi inte har samma utbildning, erfarenhet och tanke, 
uppstår ibland ett kommunikationsproblem. Det har 
lett till att filmsekvenser som samlats in blir långa. 
Som i sin tur har resulterat i att genomgången av 
materialet tagit lång tid. De här problemen har jag 
tacklat genom att skriva ner en minneslista på vad vi 
ska filma och att ha en ständig dialog kring syfte och 
mål. Jag har startat ett nytt filmprojekt per år, det tar 
mig den tiden att få rutin i arbetet. Det första projek-
tet handlade om att filma barn som börjar hos oss. 
En ca 7 min film om vad som hände när mamma och 
pappa lämnade förskolan, vi filmade till exempel hur 
barnet tar sig in i lek, samling, utevistelse, lunchen, 
vila m m. Tanken med filmen var att använda den vid 
uppföljningssamtal och familjen fick filmen med sig 
på cd-rom skiva att titta på hemma.

3.4 så här har vi det nu
Jag har fortsatt filma barn som börjar på det sätt jag 
beskrivit och jag har fortsatt med att filma barnen 
när de lämnar förskolan för att börja skolan. Manus 
till den filmen är det underlag för utvecklingssam-
tal som används under den tid barnen är hos oss. 
Underlaget har rubriker som handlar om hur barnet 
trivs, de intressen barnet har, den kontakt barnet har 
med barn och vuxna, hur barnet rör sig, om barnet 
tar hänsyn till andra och kan uttrycka sin vilja samt 
språkförmåga. Barnen är med och ser sin film under 
det avslutande samtal jag har med familjen.

Förutom de ovannämnda filmerna använder vi 
kameran för vardaglig dokumentation. Kameran kan 
enkelt, med en sladd, kopplas till en projektor och 
kan visas för föräldrarna på en filmduk i anslutning 
till hallen. En skylt vid dagboksanteckningarna talar 
om att filmen visas och de som har möjlighet tittar så 
länge de vill. Visningen sätter igång efter mellanmålet 
fram till stängning.

Vid andra tillfällen har jag filmat det som skett 
i barngruppen och tittar sedan tillsammans med 
barnen och reflekterar över det som hänt. Jag tycker 
det är viktigt att alltid fråga barnen: ”går det bra 
om jag filmar?”, om svaret blir ”nej” respekterar jag 
det. Idag är barnen vana vid att bli filmade, de tycker 
om att se filmerna och ser olika saker än sina kam-
rater och vi vuxna. Jag kan se i barnens blick att de 
är medvetna om att kameran är igång, men det blir 
bara en blick och jag upplever inte att de förändrar 
sitt beteende. Vi vuxna har också vant oss vid att vara 
med på bild. För mig har tanken och motivationen 
varit att det är en del av mitt arbete och vinsten är 
mycket stor. Jag har upptäckt många, varierande och 
utvecklande företeelser när jag redigerat filmklip-
pen, bland barnen, i aktiviteter och i mitt och mina 
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kollegers agerande. Jag har delgett mina funderingar 
till mina kolleger och vi har reflekterat kring dem. 
I ett genusprojekt som arbetslaget deltagit i har vi 
personal filmats, av en utomstående pedagog, i syfte 
att se vårt agerande i förhållande till barnen. Det var 
intressant och lärorikt och gav nya infallsvinklar på 
diskussionerna.

Filmandet har också använts för att följa barns 
lärande. Kameran är tillhands och genom att återkom-
mande följa enskilda barn eller gruppens framsteg 
och utveckling kan lärandet ses mycket tydligt. Jag 
har följt några barns strävan att lära sig hoppa hopp-
rep och följer ett barns vilja och iver att pricka rätt i 
en basketkorg, det började vid 1,5 års ålder och har 
pågått i 1,5 år. Barnen har tittat på sitt eget lärande 
och föräldrarna ser sina barns strävan.

4. resultat
Genom att använda den kunskap och det förhållnings-
sätt som förvärvats under många år tillsammans med 
den teknik, digitalkamera, handdator och projektor, 
som nu finns tillgänglig har ett kompletterande 
kommunikationssätt uppstått. Det är ett tydligt och 
enkelt sätt att informera och att synliggöra barnen 
och verksamheten, barnen tittar på sitt eget lärande 
och föräldrarna ser sina barns strävan. Jag kan också 
använda det som ett komplement i den individuella 
utvecklingsplanen och som del i handledningen av 
personalgruppen.

I den enkät jag lämnat ut till våra föräldrar (bilaga 
2), svarar föräldrarna att de fått ökad insyn i verksam-
het, ökad trovärdighet för personalen, ökad inblick i 
barnens liv och deras förmågor. Vidare att filmerna 
levandegör verksamheten, gör föräldrarna delaktiga 
och att de får en ökad förståelse för förskolans verk-
samhet och värdegrundsarbete.

Kommunikation med teknikens hjälp har resulterat 
i att jag tydligare kan beskriva mål och innehåll för 
föräldrar, barn och personal. Det är enkelt, går att ta 
med sig och det finns stora möjligheter att utveckla 
metoder och användningsområden.

Det här sättet att dokumentera och kommunicera 
har inte varit enkelt att lära sig, det går inte fort, det 
är subjektivt men det har totalt förändrat vår förmåga 
att synliggöra vår verksamhet; för föräldrar, kolleger, 
oss själva och för barnen.

5. diskussion
För mig som pedagog har möjligheten att digitalt 
dokumentera, kommunicera och utveckla förskolans 
arbetssätt haft en enorm betydelse, en dröm jag haft 
har uppfyllts, att enkelt och tydligt synliggöra barn 
och verksamhet.

I en förskola i Auckland, Nya Zeeland där infor-
mations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett 
gemensamt språk, ett språk som bygger broar, för de 
90 familjerna, med 17 språktillhörigheter (Claesdotter, 
2008). I förskolan används tekniken, lik den vi använ-
der med digitalkamera, bärbar dator och projektor, 

för att visa de lärprocesser som inte orden räcker till 
för. Kameran lånas även ut till familjerna för att för-
skolan skall få en inblick i en annan del av barnens liv.

Det ger tankar om hur vi kan gå vidare i användan-
det av tekniken. Ett annat exempel är förskolan Präst-
kragen i Botkyrka kommun (Lumholdt, 2008). Där har 
man arbetat mycket med att gå vidare i sin dokumen-
tation med ett kollegialt reflekterande. Det har lett 
till att man i de pedagogiska diskussionerna sett att 
en risk med dokumenterandet kan vara att man glöm-
mer basuppdraget, att vara i barngruppen.

Det tar mycket tid och engagemang att arbeta med 
digital dokumentation och det innebär stora vinster 
men det kräver också ett kritiskt tänkande kring vad 
vi vill med vårt arbete och hur vi skall använda vår tid. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att nästa steg i 
utvecklingen är en diskussion om tid och engagemang 
kontra pedagogisk vinst. 
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                                                                                                                                      Bil 1  

 

Hej! 
 
Vi har köpt en filmkamera som vi håller på att lära oss använda. 
Tanken är att vi skall kunna använda tekniken i olika sammanhang t ex filma barnens 
lek.  
 
För att kunna visa film/klipp här och ev. för andra förskolor eller intresserade behöver  
vi ert godkännande.  
 
Ni som föräldrar kryssar i vad som gäller för ert/era barn och skriver under och lämnar 
till oss snarast. 
 
 
Tack! 
 
 
 
Mitt/mina barn får visas på film på Ängslyckans förskola 
 
 
Mitt/mina barn får visas på film på Ängslyckans förskola och för andra intresserade. 
 
 
Mitt/mina barn får inte visas på film. 
 
 
 
 
Barnets / barnens namn ……………………………………………………… 
 
 
Förälders underskrift:………………………………………………………….. 
 

1 1

Bilaga 1 dokument om tillstånd för filmande.
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Bilaga 3 svar från föräldrarna.

1.  Dokumentationen i form av bilder och filmer ökar vår 
insyn/förståelse för verksamheten och händelser/situatio-
ner. Ett av skälen till att det fungerar så bra är säkert 
att barn är mer naturliga framför kameran än ungdo-
mar och vuxna. Det är nog viktigt att kameran är med 
ofta för att det ska vara naturligt. Som förälder har 
man ingen möjlighet att vara med och följa sitt barns 
vardag. Dokumentation i form av bilder och filmer 
hjälper oss att följa barnets utveckling i hans vardag på 
öppna förskolan. Vi får möjligheten att se xx samspela 
med andra barn i förskolan vilket skulle vara svårt att 
återge verbalt eller skriftligt. 

2.  Det ger också personalen ökad trovärdighet då de kan 
visa hur barn och barngrupper agerar. Eftersom hän-
delsen dokumenterats direkt blir det ingen efterhands-
konstruktion med risk att glömma. 

3.  Vi är positiva till att modern teknik används för doku-
mentation och levandegör det som personalen vill för-
medla. Vi är mycket glada och tacksamma för den ena-
stående möjligheten att kunna få insyn till xx vardag 
när vi som föräldrar inte är närvarande.

1.  Absolut, jag känner att jag kan följa barnens framsteg 
och får en stark känsla för vad de gör, lär sig och sam-
spelar med sina kompisar och i grupp.

2.  Jag kan bli positivt överraskad av att se utvecklings-
steg som jag kanske inte märkt av i första steget, utan 
kanske lite senare, i vår egen vardag med barnen. Det 
är mycket givande för mig som förälder.

Bilaga 2 Brev till föräldrarna och svar från föräldrarna om ”Fjädern”

Hej!

Jag har fått ett kvalitetspris, Fjädern, för den digitala dokumentation jag gör på förskolan.

I priset ingår att skriva en artikel om mitt utvecklingsarbete och jag skulle vilja ha er hjälp.

Jag har skrivit om den betydelse jag tänker att den digitala dokumentationen har för er. Som 

underlag till artikeln skulle jag vilja ha era tankar om hur ni sett på dokumentationen, dess 

betydelse för er som föräldrar.

Jag bifogar min ansökan så att ni kan se hur jag tänkt. Jag har tänkt skriva artikeln under min 

semester i juli och hoppas att ni kan ta er tid att besvara frågorna före 5/7-08. Tack på förhand!

Vänliga Hälsningar 

Regina Bergendahl

Har den digitala dokumentationen (filmer och bilder) förändrat, ökat:

1. Er insyn i förskolans verksamhet?

2. Er syn på ert/era barns utveckling?

3. Övrigt.

3.  Jag tycker att detta sätt att arbeta, förutom det ovan 
nämnda, visar på stort engagemang och framåtriktat 
arbete. Det gör det stimulerande och mycket betydelse-
fullt för oss som familj och förhoppningsvis även stimu-
lerande för förskoleverksamheten och lärarna.

1.  Att kunna se sina barn på bild och film har definitivt 
gjort att vi har fått större inblick i verksamheten. Det 
är en sak att läsa om det som sker och/eller få det berät-
tat i ord från förskolans personal och sina barn, men 
att dessutom få detta kompletterat med bilder och film 
gör att man får en helt annan förståelse och inblick i 
vad våra barn har fått vara med om. Det gör det också 
lättare att prata med sina barn kring det de har varit 
med om. 

2.  Definitivt - det finns goda exempel från aktiviteter som 
förskolan har gjort från båda simning och skridskoåk-
ning. Vi har fått se bilder och film från barnens första 
besök i simhallen där de knappt velat gå i vattnet för 
att vid senare tillfälle se när de har simmat runt och 
doppat huvudet. Att få se detta har varit fantastiskt 
roligt och något som vi verkligen har uppskattat.  

3.  Det ger en trygghet för oss föräldrar när vi kan se att 
våra barn leker, utvecklas och trivs. De bilder och filmer 
som vi har fått se är ett bevis på detta. Alla har vi nog 
någon gång önskat att vi varit en fluga på väggen och 
kunde se våra barn under en dag på förskolan!

1-3.  Att se på film vad ni gör betyder mycket då enbart 
muntliga redogörelser inte alltid gör leken/aktiviteten 
rättvisa. Filmerna från utvecklingssamtalen visar 
tydliga framsteg och är väldigt uppskattade av oss 
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föräldrar. Att kunna se på nära håll vad vårt barn gör 
på dagarna och hur xx är i gruppen är väldigt värde-
fullt då detta är svårt att se i våran närvaro då vi som 
föräldrar ofta “stör” leken. Det är även väldigt roligt 
att dagligen se bilder från dagens aktiviteter

1.  Er dokumentation har ökat vår insyn i förskolans 
arbete och möjlighet att påverka denna när vi vet 
vad ni gör och hur ni arbetar.  Det är till stor hjälp vid 
matbordet när vi pratar igenom dagen, våra barn har 
inte alltid kunnat berätta vad de gjort under dagen, 
men med er hjälp har vi kunnat prata om det de gjort. 
Vi har också kunnat följa terminsprojekt på ett härligt 
och givande sätt, med liten film och bildsnuttar då och 
då med en stor presentation i slutet av projektet.

2.  Det är mycket roligt att se hur barnen arbetar, hur de 
fungerar i gruppen och i olika aktiviteter. Er dokumen-
tation gör det möjligt för oss att följa en helt annan 
utveckling än den vi möter hemma, det växer både vi 
och barnen av.

3.  Vi är mycket tacksamma för det arbete ni på förskolan 
lägger ner på detta och hoppas att ni också nått fram 
till det ni strävar efter. Det är härligt att se hur er doku-
mentation blivit en del av barnens vardag, det är aldrig 
någon som larvar sig eller gör sig till framför kameran. 
Ni respekterar om någon inte vill vara med, men efter-
som det som sagt är lite vardag för barnen behöver de 
aldrig känna sig utlämnade. Vi önskar dig/ er lycka till, 
fortsätt så här.

1.  Ja, absolut. Det är jättehärligt att kunna se allt som har 
hänt under dagen, att se sitt barn i olika situationer 
och hur xx pratar och agerar med andra. När man 
lämnar och hämtar som förälder ser man ju inte allt 
detta, för det är mer “statiska” situationer. Det är också 
härligt att kunna höra hur barnen resonerar tillsam-
mans.

2.  Ja. Jag såg ju under årens lopp hur xx gick från att vara 
lite mer blyg och passiv i början, till att kunna resonera 
och ta plats på ett självklart sätt. Det är också fint att 
se demokrati på alla nivåer! Vi försöker också med det 
hemma vid konflikter: Hur skulle du vilja att vi löser/
gör nu?

1.  Det är en fantastisk tillgång att få att kunna se vad 
barnen har gjort under dagen det gör att jag lättare 
kan prata och fråga mitt barn om vad som hänt under 
dagen. Det gör min delaktighet högre.

2.  Ja, det gör barnen väldigt stolta att visa sina föräldrar 
vad det gjort under dagen. Bilden är också bra för 
barns önskan om uppmärksamhet, tror det är ett bra 
verktyg för barnets bekräftelse

3.  Ett exempel är de filmerna som ni tagit på xx när han 
tränar på basketkorgen. Här syns tydligt xx utveckling 
under året som gått. Sånt som man annars lätt glöm-
mer, men som blir väldigt tydligt när man ser det på 

“bild”. Likaså matlagning och bakning visar på hur 
barnen lär sig räkna och måtta, hantera potatisska-
lare mm. Något som också varit underbart är att få 
ta del av filmerna när ni har haft drama/miniröris. 
Att få se sitt barn delta i sång, glädje och rörelse samt 
agera i grupp är mycket värdefullt och visar också hur 
de interagerar med andra barn och vuxna. Vid något 
tillfälle började jag nästan att gråta när jag såg hur 
xx faktiskt fungerade bra i grupp och tog instruktioner 
och hängde med. Det var oerhört starkt och förmedlades 
väldigt bra genom kamerans lins.

1.  Ja, absolut, vi fick veta exakt vad ni hade gjort under 
dagen och det gjorde det enklare att prata med barnen 
om dagens händelser och förstå vad de hade varit med 
om även om de inte alltid kunde eller ville berätta 
själva. Vi uppskattade mycket att omedelbart (vid hämt-
ning) kunna se vad som hänt under dagen. Det bidrog 
utan tvekan till ökad förståelse för verksamheten och en 
känsla av delaktighet.

2.  Vi kunde se hur barnen samspelade i gruppen och 
agerade när man själv inte var med. Detta var intres-
sant och en påminnelse om att barnen klarar mer än 
man tror. Samspelet i gruppen fick man dock också en 
ganska bra känsla för under utvecklingssamtalen och 
andra samtal. 

3.  Den digitala dokumentationen hjälpte oss att förstå 
vilket fantastiskt jobb ni gör med alla de små barnen.

1.  För det första tycker jag att Du i Din artikel väl sam-
manfattar det jag och många andra föräldrar tycker 
och tänker om Din rika dokumentation. Utveckling är 
så komplext att det är svårt att sätta ord på, särskilt 
då det gäller små barns utveckling. Därför är bilder/
ljud och filmer ovärderliga för att skapa samsyn och 
förståelse kring pågående lärande och utvecklingspoten-
tial. Att SE sina barns sociala utveckling är en hisnande 
upplevelse. Därför är det så viktigt tycker jag att lyfta 
fram att det Ni arbetar med är pedagogisk dokumenta-
tion som visar framsteg och lärande, och inte endast en 
historisk dokumentation, som visar vad Ni har gjort i 
allmänhet.

2.  Vidare skapar bild/film/ljud en, kanske kan man kalla 
det ärlighet, i dokumentationen som kommunikation. 
Och då menar jag att värdegrundens förankring i den 
dagliga verksamheten blir tydliggjord genom att man 
visar hur man “gör värdegrund” i verkligheten.  Detta 
skapar trygghet och förståelse för mig som förälder.

3.  Till sist tror jag att det är viktigt att lyfta fram den 
betydelse som den pedagogiska dokumentationen har 
för barnen och deras utveckling. Jag ser på dem att 
det dels är en källa för förståelse och insikt i det egna 
lärandet, som det är svårt att kommunicera till så barn 
bara genom ord, dels att det de gör och säger är viktigt, 
eftersom man tar sig tid att dokumentera och reflektera 
kring det som görs och sägs.
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