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Abstract  

I think how easy it is that a society is normalised by surveillance and those in power positions 

that we today are used to almost always being watched. Furthermore I believe this is also seen 

in the preschool.  

The purpose of the study is to investigate recording and documenting in the preschool and in 

which contexts this limits children’s influence and participation. I will focus on 

photographing, filming and texts written about the children. I take on the adults’ perspective 

where I examine the power relations between pedagogues and children. The questions I raise 

are: In which context is children’s influence and participation limited in documentation? How 

can the power positions between children and pedagogues be viewed?  

My theoretical perspective is based on Michel Foucaults thoughts of power and surveillance.  

I chose a qualitative method for my study. I did interviews with five pedagogues that told me 

about what they think about children’s influence and participation in preschool 

documentation, routines and how they work in the setting.  

The result shows that children’s integrity in preschool documentation is forgotten due to two 

different matters: lack of time and habits/norms, which effect children’s influence and 

participation.  

Keywords: Monitoring/surveillance, integrity, influence and participation, preschool, 

documentation, power relations. 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
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förskolans dokumentationsarbete begränsas. 

 

Tack  
Det har varit en lång process från start till mål. Dock hade jag inte klarat av det ensam. Jag har 

fått mycket hjälp och stöd från arbetskamrater, handledare, förskolechefer, informanter och 

kurskamrater. Tack till arbetskamrater som funnits där som en trygg hamn att vila i när det 

blåst upp till storm. Tack till min handledare Maria Rosén för bra handledning och även till 

Henrik Bohlin som ryckte in som vikarie i slutet av skrivprocessen. Tack till förskolechefer 

och informanter för att jag fick komma och göra intervjuer hos er. Tack till kurskamrater som 

funnits där likt ett plank att bolla tankar och idéer med, men också för att ni alltid lättat upp 

stämningen och fått mig att orka lite till. Men ett extra stort tack vill jag ge till min syster som 

har stått ut med mitt tjat om min uppsats i tio veckor och för att hon tog sig tid att 

korrekturläsa min uppsats. 

 

Och såklart tack till min sambo som alltid finns där.   

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

   Innehåll 
1 Inledning och problemområde ......................................................................................................... 2 

2 Tidigare forskning ........................................................................................................................... 4 

2.1 Seendenorm ............................................................................................................................. 5 

2.2 Vuxennorm .............................................................................................................................. 6 

2.3 Barns perspektiv ...................................................................................................................... 7 

2.4 Hur min studie passar in i forskningsläget .............................................................................. 9 

3 Teoretiska utgångspunkter............................................................................................................. 10 

3.1 Michel Foucault ..................................................................................................................... 11 

3.1.1 Subjektivitet, makt och kunskap ..................................................................................... 12 

3.1.2 Disciplin, reglering och självtekniker ........................................................................... 13 

4 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 17 

4.1 Syfte ...................................................................................................................................... 17 

4.2 Frågeställningar ..................................................................................................................... 17 

5 Undersökningsmetod ..................................................................................................................... 17 

5.1 Val av metod ......................................................................................................................... 17 

5.2 Urval ...................................................................................................................................... 18 

5.3 Genomförande/materialinsamling ......................................................................................... 19 

5.4 Databearbetning och analysmetod ......................................................................................... 20 

5.5 Forskningsetiska överväganden ............................................................................................. 21 

6 Resultat och analys ........................................................................................................................ 23 

6.1 Barns integritet ...................................................................................................................... 24 

6.2 Vana/normalisering ............................................................................................................... 29 

6.3 Tiden räcker inte till .............................................................................................................. 33 

7 Diskussioner och slutsatser............................................................................................................ 36 

7.1 Sammanfattning av mina resultat utifrån syfte och frågeställningar ..................................... 37 

7.2 Diskussion kring mina metodval ........................................................................................... 41 

7.3 Mina studier i ett större perspektiv ........................................................................................ 42 

8 Källförteckning .............................................................................................................................. 45 

9 Bilagor ........................................................................................................................................... 47 

9.1 Bilaga 1 – informerat samtycke ............................................................................................. 47 

9.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor ........................................................................................................ 49 

 

 

 



2 
 

1 Inledning och problemområde  

  

Jag har valt att skriva om barns inflytande och delaktighet i dokumentationen på förskolan. 

Under processens gång har jag försökt förstå vad det är som gör att jag brinner för detta ämne. 

Jag inser att mina tankar börjar hamna i ett bredare samhällsperspektiv, där begrepp som etik 

och integritet blir viktiga. Jag tänker hur lätt det är att ett samhälle normaliseras utifrån 

maktpositioner och övervakning och att vi idag faktiskt är vana vid att nästan alltid vara 

bevakade. I affären, shoppingcenter med mera. Men också att vi faktiskt i allt större 

utsträckning än förr delar med oss av vårt privatliv på sociala medier i form av inlägg på olika 

sociala forum, fotografier, filmer med mera. Därför tänker jag att det blir en normalisering 

och en del av vår vardag där vår integritet sätts på prov i allt större utsträckning än förr.  

  Bente Svenning (2011) reflekterar kring detta och ställer frågan om det omfattande 

dokumenterandet i samhället bidrar till att människor blir mindre kritiska till dokumentationen 

i förskolan. Vidare skriver hon att vi i högre grad än förut är utsatta för dokumentation i 

samhället. Till exempel via säkerhetsåtgärder där personer filmas på bussen eller tankar bilen, 

via övervakningskameror vid bankomater, när vi handlar eller promenerar på gatan. Man kan 

också ta reda på exakt vart en person befinner sig med hjälp av hans eller hennes 

mobiltelefon. Kanske vi tänker att vi inte har någonting att dölja, eller så tänker vi inte så 

mycket på detta alls för att vi är vana. Även media har ett finger med i spelet där det sprids 

information via tv, radio, pressen och internet. Att vi blir mer vana att dokumenteras och bli 

dokumenterade, kan det ha lett till att vi inte tycker att det är ”viktigt för oss att 

problematisera användningen av dokumentation i förskolan”? (Svenning 2011, s.83,84). 

  Utifrån detta tänker jag att vanor som dessa, ständigt dokumenterande av oss själva och 

varandra, även finns i förskolan i form av bland annat fotografering, filmning och texter. 

Vanor som man borde reflektera och samtala mer om i arbetslaget och med barnen. Utifrån 

min insamlade empiri i studien märker jag att detta är något som begränsar barns inflytande 

och delaktighet. Vanorna ”glöms bort” i reflektionen kring barns integritet i dokumentationen. 

Att tiden inte räcker till är dessutom en stor faktor till att dessa vanor inte kommer upp till 

reflektion.  

Åsa Bartholdsson (2008) skriver att skolan metaforiskt brukar beskrivas som en spegling av 

samhället samt ett fönster mot samhället, men att dessa metaforer är ganska så förenklade. I 

spegelmetaforen anses samhället vara ”en spegel av samhället”. Men, menar Åsa 
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Bartholdsson, denna metafor om skolan som en spegelbild blir problematisk eftersom 

speglingen då enbart är en reflektion och inte samhället i sig. I fönstermetaforen blir skolan 

som en sammanpressad representation av samhället. Denna metafor, menar Åsa Bartholdsson, 

blir problematisk eftersom det som pågår i skolan inte är kopior utav samhällsprocesser, utan 

snarare ”ett särskilt slags samhällsprocesser”. Hon menar att skolan måste ”förstås inifrån”. 

Samhället påverkas också av skolan, samtidigt som skolan även formar sig själv 

(Bartholdsson 2008, s.20,21). 

  Denna beskrivning av skolan som hon gör, menar jag även kan stämma in på förskolan. Jag 

tänker att i dessa samhällsprocesser som hon beskriver ingår det bland annat vanor som 

påverkar både barnen och pedagogerna i dokumentationsarbetet på förskolan. Vanor som vi 

måste försöka förstå och reflektera kring, ”inifrån” förskolan.  

Hillevi Lenz Taguchi (2013) skriver att man bör hålla isär dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. Dokumentation är när vi fotograferar, filmar eller observerar när barnen leker 

eller undersöker något. Dokumentationen är ett sätt att blicka bakåt och fånga något som har 

hänt, och blir då retrospektiv. När pedagogerna börjar reflektera tillsammans i arbetslaget 

eller med barnen utifrån det som de kan läsa, se och höra i dokumentationen, blir den 

pedagogisk. ”Pedagogisk dokumentation är därmed framåtsyftande – prospektiv” (Lenz 

Taguchi 2013, s.13). 

I min studie riktar jag fokus på den etiska aspekten av dokumentationen där barns inflytande 

och delaktighet, barns integritet, normalitet, maktrelationer och bevakning blir viktiga 

begrepp. När jag talar om dokumentation menar jag alltså hur barnen framställs på fotografier, 

filmer, via texter med mera. Därför använder jag mig av begreppet dokumentation i min 

uppsats. På vissa ställen som Tidigare forskning och analysen använder jag mig av begreppet 

visuell dokumentation. Så det är alltså dokumentationen i stort jag har fokus på, och inte 

specifikt pedagogisk dokumentation.  

Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2010) skriver att när man sätter upp dokumentation 

på till exempel väggarna på förskolan, blir barnen föremål för objektifiering inför framförallt 

varandra, där de kan utvärdera och bli utvärderade. Men även inför politiker och föräldrar. 

Bilder, videoklipp och teckningar som ska visa upp den vardagliga verksamheten kan också 

bidra till att identifiera individuella barn och att föräldrarna jämför sina barn med andras. 

Detta menar Lindgren och Sparrman, blir ett problem där etiska överväganden ignoreras 

(Lindgren & Sparrman 2010, s.256). 
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 I läroplanen för förskolan (LPFÖ 98, reviderad 2016) står det att arbetslaget ska ”lyfta fram 

och problematisera etiska dilemman och livsfrågor” (LPFÖ 98,  revd. 2016, s.9).  

  Det står också att förskollärarna har bland annat ansvar för att ”utvärderingsmetoder, hur 

dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt 

samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas” 

(LPFÖ 98, revd. 2016, s.15). 

  I läroplanen kan vi också se att det är tydligt att förskolan ”vilar på demokratins grund”, där 

förskolan har en stor roll att ”lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för 

att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet”.  

  Det står också i läroplanen att ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta 

är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen”.  

  Dessutom är vuxna viktiga som förebilder eftersom ”vuxnas förhållningssätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle” (LPFÖ 98, revd. 2016, s.4).  

När jag läser i förskolans läroplan kan jag inte finna speciellt mycket där vikten av barns 

integritet och etiska frågor lyfts fram. Däremot kan man se att det läggs stor vikt vid att 

förskolan vilar på en demokratisk grund, där barnen är en viktig del av samhället och vår 

framtid. Borde inte etiska dilemman som barns integritet i dokumentationen på förskolan bli 

en viktig aspekt att reflektera kring utifrån demokratiska principer? Som vi kan se, påverkas 

barnen av vuxnas förhållningssätt. Därför tänker jag att reflektioner kring etik och barns 

integritet i förskolans dokumentation blir allt viktigare, eftersom så som vi agerar idag, 

kommer kanske barnen agera imorgon.  

 

2 Tidigare forskning 

 

I denna del tar jag upp vad tidigare forskning kommit fram till när det gäller dokumentation i 

förskolan med fokus på barns inflytande och delaktighet utifrån etiska aspekter. Jag fokuserar 

på begreppen seendenorm, vuxennorm samt barns perspektiv, eftersom dessa belyser det jag 

vill få fram i min studie samt mina egna tankar. Jag har inte funnit så mycket relevant 

internationell forskning, så istället tänker jag fokusera på dessa begrepp som bäst stödjer mitt 

ämne, trots att denna forskning mestadels är nationell. Jag hade från början tänkt att jag ville 
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ha mer internationell forskning för att framhäva vad även internationella forskare skriver om 

barns inflytande och delaktighet utifrån etiska aspekter. I slutet av denna del beskriver jag hur 

min studie passar in i forskningsläget. 

 

2.1 Seendenorm 

 

Om seendenorm skriver Anne-Li Lindgren (2016) att det grunder sig i en realistisk 

kunskapssyn (Lindgren 2016, s. 54). Enligt realistisk kunskapstradition är det skaparen av 

dokumentationen som äger och kontrollerar dokumentationen och tekniken som hör till. ”I 

förskolan är det oftast institutionen och vuxna som äger både teknik och dokumentation” 

(Pink 2007, se Lindgren 2016, s, 49.)  

  Detta grundar sig oftast i att det skapas maktrelationer mellan betraktaren och den som blir 

betraktad (Lindgren & Sparrman 2003, s.65), där det är den som betraktar som oftast tilldelas 

mer makt, än den som blir betraktad (Sturken & Cartwright 2009:111, se Lindgren & 

Sparrman 2010, s.250). För detta använder Lindgren och Sparrman (2010) begreppen ”doing-

on-looking-ness (onlooker)” samt being looked-at-ness (looked at)” (Lindgren & Sparrman 

2010, s.250). (Att åskåda och bli åskådad på svenska).  

Seendenorm handlar om att den som blir synliggjord inte behöver se betraktaren. I 

seendenormer är det ofta vuxna som har en dominerande position för att de vuxna inte är 

synliga på samma sätt som barnen (Lindgren 2016, s.54,55).  

Anne-Li Lindgren & Anna Sparrman (2010) berättar om en studie där de bland annat använde 

sig av en teveserie som hette Children – with a right to learn (Barn med rätten att lära)(2000), 

som sändes via ”The Swedish Educational Broadcasting (SEB). Serien består av tre delar som 

heter A way of seeing, To make visible och With an open gaze (Lindgren & Sparrman 2010, 

s.251). Eller på svenska: Att göra synligt, Ett sätt att se och Med öppen blick. 

 

Meningen med programmen är att få fram vilken betydelse synliggörandet och seendet har i 

verksamheten i förskolan (Lindgren & Sparrman 2003, s, 61). Programmen vill förmedla att 

det enbart är något positivt med synlighet och seende (Lindgren 2016,s.58).  

  Alla program presenteras utifrån ett visuellt motiv föreställande ett öga. Dels finns det 

teckningar som är ritade av barn, men också en bild föreställande ett öga med citat från 

förskolans läroplan. Detta är en symbol för att seende är en viktig del i skapande av kunskap, 
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vilket det också vill förmedla till tittarna av programmet. Ögat som symbol ger alltså en bild 

av att visuell dokumentation i förskolan är något positivt och naturligt. I programmen visas 

intervjuer med forskare och pedagoger men också frekvenser med förskolebarn som leker 

eller håller på med någon aktivitet (Lindgren & Sparrman 2010, s.251-353). Programmen 

skapar en viss bild om vad det innebär ”att vara barn i dagens förskola”, där visualitet och 

ökad synlighet i olika sammanhang framställs som något gott. Att bli sedd och göra synligt 

blir därmed något positivt, så som betrakta-bli betraktad och utvärdera eller studera sig själv 

och andra. Däremot, om någon inte blir eller inte vill bli synliggjord, anses detta betyda 

samma sak som att vara osedd och osynlig, och även vilja vara det. Detta leder till att den som 

inte är synliggjord, automatiskt saknar ett historiskt sammanhang, identitet och ett subjekt 

(Lindgren & Sparrman 2003, s.61,62). 

 

Dokumentationen i förskolan blir en normaliserande praktik där man kartlägger och beskriver 

barns, men även pedagogers, beteenden via ”synliggörande, analys och utvärdering”. I denna 

normaliserande praktik påminns också barnen hur de ska uppträda inför vuxnas ögon, för att 

vara så bra som möjligt (Lindgren & Sparrman 2003, s.62).  

 

2.2 Vuxennorm 

 

Anna Sparrman och Anne-Li Lindgren (2010) skriver att när frågor om visuell dokumentation 

kommer upp i Tv-serien (se ovan), pratar förskollärarna om seende utifrån fyra viktiga 

kategorier. Dels handlar det om att samarbeta, det ska vara ett lärande projekt, det ska ingå en 

reflekterande blick och att se sig själv genom andras ögon. De pratar om hur viktigt det är att 

återgå till det dokumenterade, visuella materialet för att kunna reflektera i arbetslaget. Detta 

gör så att pedagogerna kan se om dem agerar utifrån gamla eller nya förhållningssätt. Här blir 

seende ett sätt att upptäcka vad som verkligen sker mellan lärarna och barnen. Alla lärarna ser 

inte samma sak, men tillsammans kan de få syn på olika och fler saker. I programmet kan man 

trots detta se att det råder en ambivalent diskurs där det dels framkommer att ökande visualitet 

är något bra, men dels att det också är exkluderande (Lindgren & Sparrman 2010, s.253-254). 

I Tv-programmen är det mestadels barnen som filmas och är i fokus, och närbilder är vanliga. 

När pedagogerna ska presentera sitt visuella material, har de spelat in vad barnen gör och 

säger. Detta betyder att i dessa scener, är pedagogerna åskådare av barnens aktiviteter. Barnen 
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ses dels för sig själva eller med sina kamrater. Det samma gäller bilderna: det är alltid barnen 

som är presenterade, inte pedagogerna. Pedagogerna har valt att inte synas i dokumentationen, 

och har samma position som kameran. Detta innebär att de intar ett vuxenperspektiv där dem 

är åskådare över barnen och det dem gör. Det är också tydligt att i programmen är barnen 

enbart utsatta för bevakning. Aldrig får de chans att göra sina röster hörda. Det enda som 

uppmärksammas är att pedagogerna skriver ner vad barnen säger och gör. Ingen intervjuar 

barnen, ber dem beskriva vad de gör, frågar om deras åsikter eller ger barnen tillåtelse att 

kommentera den visuella dokumentationen. 

  Det framkommer också att när pedagogerna i programmet pratar om inspelningarna, pratar 

de för barnen. Pedagogerna beskriver hur barnen tolkar det dem gör och varför barnen agerar 

på ett visst sätt. De lägger alltså sin egen tolkning i barnens agerande. Programmet visar att i 

vissa fall gör visuell dokumentation att barnen blir hörda, eftersom pedagogerna gör 

anteckningar av vad barnen säger och ber barnen beskriva vad de har ritat. Men trots att 

programmen vill förmedla att de är barnorienterade och att varje barn blir sedd, är det tydligt 

att barnens självreflektioner kommer i skymundan eller är totalt främmande för pedagogerna 

(Anne-Li Lindgren & Anna Sparrman 2010, s. 255-256). 

  Anne-Li Lindgren (2016) beskriver detta som en vuxennorm, där det är vuxnas erfarenheter 

och kunskaper som styr istället för barnens (Lindgren 2016, s.62).  

 

2.3 Barns perspektiv 

 

Eva Johansson (2003) skriver att barns perspektiv utgår från barnets egna erfarenheter, uttryck 

för mening och intentioner, så som det visar sig för barnet. Eva Johansson nämner också i 

artikeln att hennes utgångspunkt är livsvärldsfenomenologi. Fenomenologin är en teori om 

världen och människan. Det som är i fokus i fenomenologisk forskning är människors 

perspektiv, erfarenhet och synsätt på ett visst fenomen. 

  Vidare skriver Eva Johansson (2003) att den stora frågan för forskare och pedagoger är hur 

vi ska kunna se det som visar sig för barnet. När det handlar om att lära känna en människa, 

att ta en annan människas perspektiv, handlar det inte om att ”känna som den andre” och inte 

heller om inlevelse. Utan snarare om att ”förstå den andres varande i världen”. Därför är det 

viktigt när vi tar försöker ta barnens perspektiv, också antar hur vi förstår andra människor. 

Men förstå barns perspektiv, uttryck för mening och intentioner fullt ut, det är i stort sett en 



8 
 

omöjlighet. Men för att närma hos barnens perspektiv krävs det att vi kan se till en hel 

situation och inse att livsvärlden faktiskt är komplicerad och kan tydas på fler sätt. När det 

uppstår en situation, ett fenomen, gäller det att vi som pedagoger är lyhörda för vad barnets 

agerande säger oss. Att vi försöker förstå vad barnet har för erfarenheter kring fenomenet, 

dess avsikt och uttryck för mening. Detta i hur barnet uttrycker sig genom språket, kroppen 

och sina sinnen, men också i tonfall och gester och i ett visst sammanhang (Johansson 2003, 

s.42-44). Men ett dilemma blir här att det inte alltid är positivt att vara nära barnen. Till 

exempel när man fotar och filmar barnen så kan det ”upplevas integritetskränkande” 

(Johansson 2003, s.45). 

Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2010) nämner att utifrån Tv-programmen, som jag 

skrev om tidigare, kan de se att barnen inte bara blir dokumenterade och utvärderade, utan 

också observerade och bevakade. Barnen har heller ingen chans att reflektera över faktumet 

att de blir filmade, vilket visar på ett maktförhållande mellan läraren och barnet i den dagliga 

verksamheten. När det gäller visuell dokumentation anser Lindgren och Sparrman, sett ur 

barns perspektiv, att barnen ska ha samma etiska rättigheter som forskare använder i 

etnografiska studier med barn (Lindgren & Sparrman 2010, s.259). Dock är det skillnad på att 

försöka närma sig barns perspektiv som forskare än som pedagog. Som pedagog styrs du av 

normer och ett lärande, medan en forskare beskriver och analyserar. Pedagogen ska värdera 

och bemöta medan forskaren söker kunskap utan att värdera. Detta innebär att pedagogens 

närhet till barns perspektiv inte alltid är nödvändigt, möjligt eller självklart. När det däremot 

gäller forskaren är det istället en fördel (Johansson 2003, s.53). 

 Eva Johansson (2003) ställer sig frågan; ”Hur ser frågan om makt ut?” när det gäller barns 

perspektiv, och menar att det handlar om hur vi använder makten, inte att lämna ifrån oss 

makten helt och hållet till barnen (Johansson 2003, s.54). 

  Makt kan visa sig på tre olika sätt. Antingen på barnen, för barnen eller med barnen. På 

barnen innebär tillsägelser och uppmaningar framförallt när det gäller barnets säkerhet och 

barnets bästa. För barnen handlar om när lärarna använder sin makt på ett pedagogiskt och 

lärorikt sätt med hjälp av styrdokument med mera. Med barnen innebär att läraren uppmuntrar 

barnet att söka och bilda sig kunskap och skapar medel för barnen att utveckla sina 

färdigheter. Men också stöttar barnen i deras sociala samspel och upprätthåller en miljö som 

väcker och stimulerar deras nyfikenhet (Jones 1986, Se: Couchenour & Dimino 1999, s. 

194,195).  

  Vidare menar Donna Couchenour och Beth Dimino (1999), att vi måste våga bekräfta vikten 



9 
 

av makt, för att förstå hur lärare gör anspråk på makten. Om vi som lärare berättar våra egna 

historier, granskar oss själva, ökar förståelsen för vårt eget förhållningssätt och våra mål för 

ett livslångt lärande, kan det göra en stor skillnad för barnen i den dagliga verksamheten 

(Couchenour & Dimino 1999, s.198).  

 

2.4 Hur min studie passar in i forskningsläget 
 

Hur kan jag då sammanfatta det hela och tydliggöra hur studien passar in i forskningsläget?  

Jag tänker att seendenorm och vuxennorm som Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2010 

& 2003) och Anne-Li Lindgren (2016) skriver om visar på hur vanligt det är att vanorna om 

att dokumentera och bli dokumenterade som jag nämnde i inledningen, även påverkar 

förskolan. Vanorna blir till normer i förskolans värld. Jag tänker att dessa vanor, normer, blir 

osynliga. När vi är vana att handla på ett visst sätt, är det inte alltid helt enkelt att förstå vad 

detta kan innebära. Vi kanske inte reflekterar så mycket kring sådant som vi är vana vid att 

alltid göra. Som till exempel fotografera barnen och skriva saker om dem på det sättet som vi 

är vana vid. 

Utifrån forskningen som Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2010) gjorde, kan vi se att 

barnen var utsatta för vuxnas blickar. Barnen var dem som blev sedda, och pedagogerna 

osedda. Detta visar på en seendenorm och vuxennorm som man kan anta är vanlig ute på de 

flesta förskolor. Detta tänker jag, handlar om makt. Det är pedagogerna som har makten över 

dokumentationen på förskolan, där barnen ständigt är utsatta för bevakning. Men det blir 

också en makt som inte alltid är så lätt att få syn på. En makt som vi kanske inte 

uppmärksammar eller reflekterar kring. Jag tänker att maktutövandet blir som en del av en 

normaliseringsprocess. Vanor som att till exempel ständigt dokumentera och bli 

dokumenterade blir till normer som vi kanske inte tänker på att vi har. En ny normalbild i 

samhället som även påverkar förskolan och barns integritet.   

 

Det jag vill göra i min studie är att framhäva hur makten inom dessa normer som seendenorm 

och vuxennorm samt vanor kan uppenbara sig och betyda för barns inflytande och delaktighet 

i dokumentationsarbetet. Jag går djupare in på begreppet makt och normalisering i nästa del: 

”Teoretiska utgångspunkter”.  
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Anne-Li Lindgren (2016) nämner i sin inledning av sin bok Etik, integritet och dokumentation 

i förskolan” att forskning om dokumentation och pedagogisk dokumentation ständigt ökar 

och därför har hon haft stor hjälp av detta i sin forskning och när hon skrev boken. Det som 

det är stort fokus på inom forskning om dokumentation är självaste användandet av 

dokumentationen ur oftast förskollärarnas perspektiv och om det pedagogiska arbetet 

uppfyller målen för förskolan. Vidare skriver hon att det riktas väldigt lite uppmärksamhet på 

dokumentationen utifrån etiska aspekter, som till exempel seende och bilder, och det är detta 

som hon har fokus på i sin forskning (Lindgren 2016, s.9). Därmed blir min studie, precis som 

Anne-Li Lindgrens forskning, viktig i det hänseendet att det kan väcka en reflektion kring 

barns inflytande och delaktighet i dokumentationen på förskolan utifrån etiska aspekter.  

 

3 Teoretiska utgångspunkter  

 

Jag har valt att fördjupa mig i Foucaults poststrukturalistiska teori på makt och övervakning. 

Detta för att jag ville undersöka maktrelationerna mellan pedagogerna och barnen men också 

för att undersöka vad begreppen övervakning och makt kan innebära i arbetet med förskolans 

dokumentation. Viktiga begrepp i teoretiska utgångspunkter är makt och övervakning samt 

normalitet. Som jag nämnde i inledningen, kopplar jag normalitet till vanor som blivit till 

normer. Jag tänker att normaliteten blir viktig att belysa för att dessa normer kan äventyra på 

människors integritet och frihet. 

 

Jag har valt att mestadels använda mig av Stefan Herrmans (2004) tolkning av Foucault. Jag 

fann det intressant hur han kortfattat beskriver begreppen subjektivitet, makt och kunskap 

samt hur han delar upp Foucaults teorier om disciplin, reglering och självets tekniker. 

Däremot refererar jag till Michel Foucault (1987/2003) också på vissa ställen för att 

komplettera Herrmans (2004) tolkningar. Men innan jag går in på Foucault beskriver jag 

begreppen normalitet och makt utifrån Åsa Bartholdssons (2008) tankar. 

 Om normalitet skriver Åsa Bartholdsson (2008) att det finns två typer av normalitet. Dels är 

det beskrivande normalitet, där fokus är på vad som är typiskt eller vanligt hos den enskilda 

individen. Denna normalitet kan visa sig genom statistik och även baseras på 

normalfördelning och olika medelvärden. Man brukar säga att detta börjar redan när det har 

skett en befruktning inuti livmodern och fostret och livmodern följs noga. När barnet är nyfött 
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mäts och vägs det och får på en mall en egen utvecklingslinje där man kan se om barnet har 

en normal utveckling. Sedan följs också barnets sociala och motoriska utveckling. Åsa 

Bartholdsson nämner också i boken att i fältarbetet som hon gjorde med förskoleklassen som 

var med i studien, så fick barnen när de började årskurs ett, träffa skolläkaren för första 

gången. Skolläkaren krävde att föräldrarna skulle fylla i en enkät som hette ”tidigare och 

nuvarande utveckling”. Föräldrarna skulle helt enkelt bedöma barnen utifrån deras olika 

förmågor som fin och grovmotorik, koncentrationsförmåga, motorisk utveckling och 

språkutveckling. Detta förutsätter att föräldrarna vet vart ett genomsnittligt barn ska ligga 

jämfört med deras eget. Helt enkelt måste de veta vad som är normalt.  

 Den andra typen av normalitet kallas för föreskrivande normalitet, där det istället handlar om 

hur samhället i stort borde vara, vilka värden som är aktuella i just detta samhälle och just 

denna tid. Det är i den föreskrivande normaliteten som normer och ideal skapas, alltså är den 

normativ och moralisk. Det kan förekomma statistik även i denna typ av normalitet, men 

vanligast är att den beskrivs i form av värderingar och förväntningar som vi människor har när 

det gäller hur vi ska uppträda och vara (Bartholdsson 2008, s.9-11). 

Om makt skriver Åsa Bartholdsson (2008) utifrån ett Foucault-inspirerande maktbegrepp, att 

det är något man utövar. Det är inget man äger. Däremot kan man äga rätten av att utöva 

makt. Här nämner Bartholdsson att rätten att äga makt ligger särskilt hos lärare och vuxna i 

allmänhet utifrån kulturella och generella aspekter. Men för att maktrelationerna ska fungera, 

måste de som blir föremål för maktutövandet ”godkänna” att de blir styrda och kontrollerade. 

Till exempel att en elev inte ifrågasätter läraren så läraren kan fortsätta vara auktoritär 

(Bartholdsson 2008, s.17). 

 

3.1 Michel Foucault 

 

Stefan Herrman (2004) skriver att Michel Foucaults huvudteman i hans studier var 

subjektivitet, makt och kunskap (Herrman 2004, s.85). Det är svårt att beskriva dessa teman 

var för sig och även utesluta dem, eftersom de hänger ihop och går in i varandra. Därför går 

jag även in på kunskap och subjektivitet, trots att det är makt som jag har mest fokus på i 

studien.   

 

 Enligt Stefan Herrman (2004) använde sig Foucault av tre olika begrepp för att beskriva makt 
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som är mindre synlig. Dessa är de disciplinära metoderna, regleringsformer och självtekniker 

(Herrman 2004, s.99). 

Jag kommer härnäst beskriva Foucaults huvudteman subjektivitet, makt och kunskap. Sedan 

går jag in på de tre maktbegrepp som han använde.  

 

3.1.1 Subjektivitet, makt och kunskap 

 

Michel Foucault ansåg att subjektet är historiskt betingat. Med det menade han att subjektet 

blir till på olika sätt och på olika platser i olika tidsepoker. Subjektivitet är därmed inget som 

finns naturligt hos människan. Det är alltså något som förändras över tid. Han menade också 

att vi blir subjekt på tre olika sätt. Genom diskursiva, vetenskapliga metoder, politiska och 

sociala dominansrelationer som delar upp individer och sist men inte minst, sker det via 

subjektet själv, självets arbete med förbindelse ”gentemot sig själv” (Herrman 2004, s.85,86). 

Stefan Herrman (2004) skriver att många filosofer och sociologer brukar beskriva hur den 

sociala ordningen blir till och reproduceras. Men Foucault frågar sig istället hur samhället 

håller ihop när det efter att människorna fått frihet skapas välfärd, stabilitet och ordning. Han 

tar det moderna samhället som utgångspunkt. Det moderna samhället som började med 

upplysningstiden och franska revolutionen där demokrati och borgerliga rättigheter skulle 

ersätta den innan förtryckande feodalismen. Vidare menade Foucault att med 

upplysningstidens frihet kom också sätt att reglera den. Han menar att det inom denna 

reglering finns en osynlig makt. Den är inte alls synlig på samma sätt som hos den feodala 

makten. Den feodala makten bestod mer av tvång, medan upplysningstidens makt är mer dold 

när det gäller produktion och ledning av människor. Men Foucault hävdade till och med i 

början av 70.talet att vi egentligen inte vet vad makt är. Han nämner att människor tror att 

makt alltid handlar om sådan som syns när den utövas. Till exempel våld, förtryck och tvång. 

Det är inte hos olika grupper eller personer vi ska leta för att finna svaret på vad makt är. 

”Makten utvecklas via normer och inte genom förnekande, förbud och uteslutning, och den 

vekar på nivåer och i former som går utanför staten och statsapparaten” (Herrman 2004, s.87-

89).  

Stefan Herrman (2004) skriver om ”pedagogik som en specifik maktform” (Herrman 2004, 

s.86). Foucault kallade detta för ledarkonst. Med detta menade han att utbildning, 

undervisning och uppfostran är tekniker och metoder som helt enkelt producerar individer 
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efter bestämda mål. Metoderna och teknikerna kan då bestå av lek, utbildning, undervisning, 

underkastelse, dialog, utveckling med mera. Dessa kunde i sin tur ”delas upp i 

undervisningsdifferentiering, utveckling av bestämda drag, osv” (Herrman 2004, s.86).  

Foucault hade grundidéer utifrån detta, där han ansåg att metoderna bara fungerar om det 

finns kunskap bakom om ”det förhållande som ska ledas och formas” (Herrman 2004, s.86). 

Ett exempel är vid uppfostran av barn. För att kunna göra detta krävs det bland annat kunskap 

om barnets möjligheter att utvecklas, hur barnet fungerar socialt, vad barnet har för 

egenskaper och om barnets natur. För att maktutövningen – ledarkonsterna – ska fungera 

krävs det att kunskap samtidigt produceras.  

  Metoderna och teknikerna som beskrevs, finns alltid i olika institutioner. Dessa är till 

exempel förskolan, skolan och hemmet. I institutionerna ingår det olika rum som till exempel 

består av klassrummet, gymnastiksalen, köket och utegården. Foucault beskrev också att i 

dessa rum finns det alltid påverkansrelationer i olika relationer. Dessa är mellan elev-elev, 

lärare-elev, barn-förälder och ”elevens förhållande till sig själv” (Herrman 2004, s.87). (Dessa 

påverkansrelationer tolkar jag som mellanmänskliga möten). 

  Som jag skrev här ovan så producerar metoderna individerna efter bestämda mål. Målen kan 

vara att skapa dugliga samhällsmedborgare i form av kompetenta och ordentliga barn, lydiga 

medborgare, förnuftiga individer med mera. Dessutom kan metoder i skolan som vill forma 

barnen på ett särskilt sätt vara taktiker och politiska strategier för att skapa samhället i 

önskvärd riktning (Herrman 2004, s. 86,87). 

 

3.1.2 Disciplin, reglering och självtekniker  

 

När det gäller disciplinen som maktutövning på 1600 och 1700-talen beskriver Foucault i 

boken Övervakning och straff (Foucault 1987/2003) att det handlade om att dominera och 

kontrollera människor. Här handlar det om den feodala makten som syntes tydligt i den 

offentliga tortyren, och som användes för att visa att det var härskaren eller fursten som hade 

makten. Men Foucault utgår sedan från den ”moderna disciplinära maktutövningen” som 

domineras av något helt annat. Här är det individerna och samhället som påverkas. Det som 

påverkas är bland annat människors hälsa, moral, uppväxt och välfärd. I denna typ av makt 

förekommer det en hel del metoder som påverkar hur människor formas och deras 

mellanmänskliga möten. Men också kroppsvård och aktiviteter (Herrman 2004, s.89). 
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 Enligt Herrman (2004) nämnde Foucault ett visst antal kännetecken som visar på principen 

om normalisering. I olika institutioner som skolor, sjukhus, kaserner och fabriker förekommer 

det normer som styr hur människor handlar. Herrman nämner, genom att referera till 

Foucault, att det finns sex stycken kännetecknen som skapar denna normalisering. Den första 

är individualisering, där fokus ligger på den enskilda individen. Till exempel i skolans värld 

där målet är att göra människan bättre. Det andra kännetecknet är differentiering, där det 

handlar om att förändra ett visst beteende hos människan. Till exempel främja ett lugnt 

beteende eller en sund kropp. Det tredje kännetecknet är att man jämför genom att skapa olika 

scheman som är standardiserade och som skapar möjligheten att till exempel mäta olika 

egenskaper. Helt enkelt mätning av drag hos människor. Det fjärde kännetecknet handlar om 

att man homogeniserar. Det innebär att människor formas till att i stort sett vara likadana med 

samma mål, där dom ska bli ordentliga och fogliga. Det krävs olika metoder på olika 

personer. Det femte kännetecknet är att man hierarkiserar vilket handlar om rangordning av 

människor. Till exempel bedöma barn och elever genom betyg. Det sjätte och sista 

kännetecknet handlar om utestängning, där ett visst beteende hos individen bestraffas genom 

uteslutning. Till exempel i skolans värld där eleven kan bli tvungen att gå i specialklass.  

  Vidare menade Foucault att dessa olika kännetecken riktas specifikt mot kroppen. ”Dessa 

makttekniker- som till exempel träning, övervakning, examination, straff, uppdelning av rum, 

schematisering av tid – riktar sig mot kroppen” (Herrman 2004, s.90).  

  Enligt Foucault (1987/2003) har kroppen blivit en allt större symbol och ett objekt för 

maktutövning. Kroppen får gå genom många prövningar. Vi formar kroppen och manipulerar 

och dresserar den. Som svar på detta så kan kroppen reagera, lyda och förbättras med 

effektivitet eller bravur (Foucault 1987/2003, s.138). Herrman (2004) skriver att detta inte 

sker med målet att göra kroppen svagare och passiv, utan snarare är det så att maktteknikerna 

fungerar som att de gör kroppen kontroll - och manipulerbar och produktiv. Enligt Herrman 

menade alltså Foucault inte att förtrycka kroppen och individen, utan snarare att med subtila 

tekniker kunna drilla personer till att bli produktiva, nyttiga och fogliga (Herrman 2004, s.90).  

Enligt Herrman (2004) ger Foucault ett belysande exempel på ”den moderna 

maktutövningen”. Denna kallas för ”Panopticon” som härstammar från 1700-talet och 

skapades av Bentham. Detta exempel fungerar som en övergripande bild ”av den moderna 

maktutövningen”, och det är denna ”panopticon” som skapar Foucaults teori om ”det 

disciplinära samhället” (Herrman 2004, s.92). (Panoptikon på svenska).  
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Michel Foucault (1987/2003) skriver att Benthams panoptikon är en cirkelformad byggnad 

som bildar en ring. I mitten av ringen står ett torn. På tornet finns det stora fönster som är 

riktade mot ringens insida. Inuti den ringformade byggnaden finns det celler som är försedda 

med fönster. Varje cell har två fönster. Det ena fönstret vetter inåt mot de stora fönstren i 

tornet. Det andra utåt och finns för att släppa in ljus i cellen. I motsats till andra, traditionella 

celler där det är mörkt, är det i denna cell ljuset som dominerar. I tornet som står i ringens mitt 

placeras en övervakare. En övervakare som genom att urskilja siluetterna som framträder i 

motljuset i cellerna, ständigt kan iaktta och bevaka den instängda brottslingen, sjuklingen, 

psykiskt sjuka, barnet eller arbetaren. Detta fängelse i ljus blir effektivare än ett fängelse i 

mörker. Här är den instängde ständigt utsatt för övervakarens blick. Synligheten blir till en 

fälla. Dessutom är den instängde utlämnad till sig själv. Personen har ingen chans till kontakt 

med sin ”granne”. Ingen chans till subjektivitet i ett mellanmänskligt möte, utan är enbart ett 

objekt som är till för att kunna insamla information.  

  Syftet med Panoptikon är att den instängde ska vara medveten om att hen är ständigt 

bevakad. På grund av detta uppstår makten av sig själv. Ingen makt behöver utövas, utan det 

är byggnaden, Panoptikon, som skapar och bevarar maktförhållandet. Fångarna blir som 

instängda i sin egen kropp och själ. Instängda i en maktsituation som de själva är föremål för. 

Lämnade till sitt eget öde i en ständig osäkerhet om de är bevakade eller inte. Fångarna kan 

nämligen se tornet, men inte sin övervakare. Därför blir detta en situation där den bevakade 

fången är den som syns, men inte kan se. Medan den som bevakar är den som ser men inte 

blir sedd. Foucault beskriver Panoptikon som en maskin som löser upp motsatserna att se och 

vara sedd (Foucault 1987/2003, s.201-203).  

Herrman (2004) menar att Foucault visar på hur övervakning skapar själar och lydiga, fogliga 

människor och att det är institutionella och politiska makttekniker som skapar människors sätt 

att tänka, reflektera och kontrollera sig själv. Föremål för detta blir kroppen och kroppens 

beteende. Maktteknikerna blir alltså inte, utifrån exemplet med Panoptikon, ett sätt att ge 

hämnd, utan snarare handlar det om att bland annat humanisera, förenkla och förbättra. Dock 

är det inte bara kroppen och den enskilda individen som påverkas. I det moderna samhället 

utövas även makt genom samordnade åtgärder gentemot befolkningar. Dessa befolkningar 

skulle anpassas när det gällde bostadsförhållanden, levnadstid, utbildningsnivå, sjukdomar 

etcetera. Makten mot individen och kroppen är alltså disciplinerande, medan den makten som 

styr över befolkningen är riktad mot människors levnadssätt. Detta kallade Foucault för 

biopolitik, eller biopolitisk reglering, som är riktad mot den sociala kroppen, inte den 
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individuella kroppen. I motsats till furstemakten där det skapades territorium där människor 

levde under särskilda lagar, ”handlar det nu om att garantera befolkningens säkerhet och 

minimera varje form av risk” (Herrman 2004, s.94). Detta i form olika institutioner och 

insatser i samhället, där människors privata livsprocesser hamnar under kontroll. Till exempel 

polisen och inre förvaltningsapparater och välgörenhetsorganisationer. Dessa finns till för att 

öka samhällets produktivitet. Inte för att medvetet utöva makt på medborgarna, utan för att 

människor ska känna mindre oro och löpa mindre risk att bli utsatta för oordning och 

sjukdomar. Det handlar helt enkelt om välfärd och omsorg i ett samhälle. I denna biopolitik 

blir familjen som en bro mellan individen och staten, där familjen blir föremål för reglering. 

Det handlar om saker som kost, uppfostran, rummens planering, förhållandet mellan barn och 

förälder och hygien som blir offentliga angelägenheter. Men denna styrning blir en styrning 

på avstånd av staten som uppmuntrar, förbjuder, ger råd, utbildar personal, ger ut broschyrer 

med mera för att väcka hälsofrämjande beteenden hos människan. Detta genom att ge 

individerna frihet under eget ansvar. Modern maktutövning handlar alltså enligt Foucault inte 

om våld och förtryck. Utan snarare naturliga och oföränderliga påverkansrelationer som riktas 

mot individuella kroppar och sociala kroppar, befolkningar. Denna disciplin och reglering 

finns överallt. I institutioner, på arbetsplatser och i familjer. Därför blir de lätt ”självklara och 

osynliga” (Herrman 2004, s.92-96).  

Det finns också enligt Foucault en tredje form av makt som innebär att individen också har 

chans att ”skapa sig själv”. Foucault kallar detta för självtekniker, som härstammar från det 

antika Grekland, där det handlade om att skapa ett dugligt liv. Foucault beskrev detta etiska 

självarbete utifrån fyra punkter. Först handlar det om att problematisera olika sidor hos sig 

själv. Till exempel yrke, vanor, framtid, lustar och sociala vanor. I nästa steg måste du ha ett 

visst förhållningssätt till dessa olika sidor av dig själv. Till exempel: är jag syndare, rationell, 

fri eller bunden. Detta gör du för att du ska kunna omforma dina olika sidor. Därefter sätter du 

igång arbetet med den sida hos dig själv som du vill utveckla och förbättra. Till exempel om 

du vill förändra din kropp så kan du börja träna och förändra din kost. Sist men inte minst så 

har detta arbete med dig själv ett mål. Till exempel ett bra eller hälsosamt liv. I den moderna 

världen anses människan fri att välja fritt hur den vill leva. Men trots detta, finns det alltid 

saker som påverkar oss att välja rätt, som till exempel uppfostra barnen rätt, äta rätt mat, 

motionera i rätt mängd och välja rätt utbildning. Detta ”hjälper” olika företag oss med genom 

olika medier och reklam förmedla vad som är ett vackert och sunt liv (Herrman 2004, 
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s.97,98).  

 

4 Syfte och frågeställning  

 

4.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka i vilka sammanhang dokumentationsarbetet begränsar 

barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Detta när det gäller 

dokumentation i form av framförallt fotografering, filmning och texter som skrivs om barnen. 

Jag utgår från de vuxnas perspektiv där jag undersöker maktrelationerna mellan pedagogerna 

och barnen. 

4.2 Frågeställningar  

 

* I vilka sammanhang begränsas barns inflytande och delaktighet i dokumentationen?  

* Hur ser maktrelationerna ut mellan barnen och pedagogerna?  

 

5 Undersökningsmetod  

 

5.1 Val av metod 

 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod i min undersökning. Enligt Patel och 

Davidson (1991,2011) är syftet med kvalitativa undersökningar att skaffa sig en djupare 

kunskap, än vad vi får vid kvantitativa undersökningar. Dock finns det inget så att säga ”rätt 

sätt” att genomföra detta på, utan det finns en hel del olika varianter beskrivna inom den 

metodiska litteraturen. Det sägs att varje kvalitativt ”forskningsproblem kräver sin unika 

variant av metod och för att bli bra som kvalitativ forskare måste man ha god överblick över 

hela det kvalitativa forskningsfältet” (Patel & Davidson 1991, 2011, s.119 + 120).  
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Jag funderade på vilken metod som lättast kunde besvara mina frågeställningar. Jag kom först 

fram till att jag ville ha både intervjuer och observationer för att få ut så mycket som möjligt 

av min empiri. Slutligen bestämde jag mig för att enbart göra intervjuer, på grund av oro för 

att inte hinna skriva klart. Eftersom jag gjort en kvalitativ undersökning, är även intervjuerna 

kvalitativa. Runa Patel och Bo Davidson (1991, 2011) skriver att det kan vara knepigt att 

förklara vad en kvalitativ intervju innebär. Det finns så många olika tillvägagångssätt och 

området är komplext. Men man brukar säga att intervjufrågorna utformas på så sätt att den 

som intervjuas kan ”svara med egna ord”. Ibland ställs frågorna i ordning, och ibland inte och 

anpassas istället till situationen (Patel & Davidson 1991,2011, s.81).  

Jag har intervjuat en pedagog från varje avdelning på förskolan som jag har valt att göra 

undersökningen på, för att få varierande svar. Om jag hade intervjuat till exempel två 

pedagoger från samma avdelning skulle det funnits en risk för att ha fått liknande svar på 

intervjufrågorna. Detta skulle vara ett problem eftersom jag då inte kunnat få ut så mycket 

som möjligt från mitt insamlade material och då skulle det blivit svårare för mig i mitt 

analysarbete. Dessutom valde jag att ha intervjuer med enskilda personer dels för att det då är 

lättare för informanten att komma till tals. Dels också för att det blir lättare att lyssna och 

transkribera om det är en person som pratar. Jag tänker att det kan bli svårt att lyssna och 

transkribera om det är två som pratar för att det blir svårt att höra vad personerna säger om de 

talar mycket ”i mun” på varandra. 

 

Det intressanta med intervjuerna var att ta reda på om barns inflytande och delaktighet på 

något sätt begränsas i dokumentationen och hur pedagogerna på de olika avdelningarna 

arbetar med barns inflytande och delaktighet utifrån etiska aspekter. 

 

5.2 Urval 

 

I studien intervjuades pedagoger från två olika förskolor. Jag gjorde inte någon jämförelse 

mellan dessa två förskolor, eftersom det inte var relevant för studien. Jag fann enbart intresse 

av att undersöka pedagogernas individuella svar och likheter och skillnader mellan svaren. 

Den ena förskolan ligger i en förort till en större stad och den andra förskolan ligger i en 

närförort till en större stad. Jag valde att göra intervjuerna på två förskolor för att få mer 
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varierande svar och större bredd med informanter. Jag tänker att pedagoger på en och samma 

förskola kanske lätt kan påverkas av varandra och svara liknande på mina frågor. 

 

I studien har jag anonymiserat alla informanterna genom att kalla dem för pedagog 1, pedagog 

2, pedagog 3, pedagog 4 och pedagog 5. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska 

regler om att skydda de medverkandes identitet. Pedagog 2 och 4 arbetar med yngre barn (1-

3). Pedagog 1,3 och 5 arbetar med äldre barn (3-5). Jag har använt mig av ordet pedagog för 

att jag inte enbart intervjuade förskollärare. Förskolornas namn och plats har jag uteslutit helt, 

förutom att jag kallar förskolan som ligger i en förort för förskola 1 och förskolan som ligger i 

en närförort för förskola 2.   

 

För att finna förskolor att göra intervjuerna på frågade jag mig först för bland bekanta. En 

bekant till mig frågade sina kollegor på förskola 1 där hon arbetar, om jag fick komma dit och 

intervjua. När jag fick svar att jag kunde komma kontaktade jag förskolan via telefon. Jag 

kontaktade först förskolechefen. Hon bad mig maila samtyckesbrevet (se bilaga 1) till de två 

biträdande cheferna och till henne. Sedan kontaktade jag den platsansvarige förskolläraren via 

telefon samt skickade samtyckesbrev till henne.  Hon delgav brevet till de intervjupersoner 

som jag blev tilldelad. Vi bestämde också tid för intervjuerna när vi talades vid i telefon. 

Förskola 2 ingår i samma företag där jag arbetar. Men det var inte meningen att jag skulle 

komma dit och intervjua från början. Från början var det meningen att jag skulle komma till 

en annan förskola inom företaget. Jag hade ringt en av de högsta förskolecheferna och frågat 

om jag kunde komma och intervjua på någon av förskolorna inom företaget. I samråd med 

den högsta förskolechefen kontaktade jag avdelningen där jag skulle få komma och intervjua. 

Vi bestämde datum för intervju som sedan blev inställt på grund av personalbrist. En av de 

lägre förskolecheferna kontaktade mig och bad mig istället kontakta en av de andra 

förskolorna i företaget, som var förskola 2. Jag kontaktade den platsansvarige förskolläraren, 

vi bestämde datum för intervjuerna och jag mailade samtyckesbrevet (se bilaga 2) som hon 

delgav till intervjupersonerna. Intervjupersonerna hade hon själv valt ut.  

 

5.3 Genomförande/materialinsamling 
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Jag intervjuade informanter på förskola 1 en dag under vecka 42, och förskola 2 en dag under 

vecka 44, år 2016. Jag har haft fastställda intervjufrågor (se bilaga 2) som underlag till alla 

informanterna där det även ingick följdfrågor på vissa av dem. Jag intervjuade totalt 5 

pedagoger. På förskola 1 hade jag tre intervjuer och på förskola 2 hade jag två intervjuer. Jag 

tänkte på att ha gott om tid mellan de två intervjutillfällena, för att hinna bearbeta och 

transkribera min insamlade empiri. Intervjuerna skedde ostört och jag satt ensam tillsammans 

med intervjupersonerna i ett arbetsrum/personalrum. Under intervjuerna utgick jag från mina 

frågor och följdfrågor, men lade till frågor beroende på vad intervjupersonen svarade och vad 

samtalet ledde till. Intervjuerna tog mellan 20 till 30 minuter att genomföra. Den första 

intervjun jag hade tog kortast tid. Detta tror jag berodde på att jag var ovan att intervjua och 

att jag inte lade till så många frågor. Ju fler intervjuer jag gjorde, ju fler följdfrågor blev det 

och ju mer insatt blev jag i mitt eget ämne.  

 

Verktyg jag har använt mig av under intervjuerna är ljudinspelning via min mobiltelefons 

inspelningsfunktion. Jag använde mig också av papper och penna vid behov. Jag antecknade 

det som jag kände var viktigt för att komma ihåg vilken informant som hörde till vilken 

inspelning. Som till exempel namn, ålder och åldersgrupp de arbetade med.  

Även anteckningar efter intervjuerna blev aktuellt när jag gick runt på avdelningarna och 

observerade miljön. Anteckningarna använde jag mig dock inte av i analysarbetet för att de 

var mer till för att jag skulle få en bättre bild av det som pedagogerna berättade i intervjuerna. 

 

Jag har också under arbetet med uppsatsen använt mig av loggbok i form av ett block där jag 

skrivit ner viktiga saker som jag behövde komma ihåg, nya tankar som kommit upp samt 

övriga anteckningar. 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

 

När jag hade gjort intervjuerna transkriberade jag dem. Detta innebar att jag efter att jag 

gjorde intervjuerna skrev ner vad informanterna sa. Jag lade in ljudfilerna på datorn, men 

märkte att det var lättare att lyssna på mobilen. Det var lättare att stoppa på mobilen och hinna 

skriva ner vad informanterna sa, än på datorn.  
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Jag har inte tagit med allt från intervjuerna utan tog med sådant som var relevant. Jag märkte 

när jag transkriberade att det blev många ”asså”, eeh”, ”liksom” och upprepande/samma ord 

efter varandra. Dessa ord samt övriga ord som inte var relevant för undersökningen har jag 

tagit bort. Vissa saker som informanterna sa var dessutom svårt att lyssna av och tyda eller 

helt enkelt oväsentligt. Då skrev jag ”oväsentligt” eller ”otydligt” i transkriberingen.  

I min empiri fann jag mönster som jag använde mig av i mitt analysarbete. För att få en bättre 

struktur färgkodade jag de olika mönstren jag fann i transkriberingarna. Detta för att det skulle 

vara lättare att gå tillbaka och finna vart i texten jag hade hittat dessa mönster. Jag har också 

under tiden som jag jobbat med transkriberingarna skrivit reflektioner för mig själv, för att 

lättare minnas tankar jag fått under processens gång. Jag har enbart tagit med det som är mest 

relevant för min studie och det som bäst kunnat ge svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar. Men också det som hjälpt mig att tydligt förankra mitt teoretiska perspektiv 

och mina begrepp i analysen. 

Jag valde ut det som var mest relevant ur min empiri i förhållande till begreppen makt och 

övervakning samt normalitet från avsnittet Teoretiska utgångspunkter och begreppet 

vuxennorm från avsnittet Tidigare forskning. Jag gjorde detta med hjälp av citat från 

informanternas svar.   

I mitt arbete med analysen märkte jag, med hjälp av min handledare, att det inte fanns någon 

röd tråd i uppsatsen. Jag ändrade då syftet så att det skulle hänga ihop bättre. Mitt syfte var 

från början att undersöka hur mycket inflytande barnen har i den dagliga verksamheten med 

fokus på barnens integritet utifrån ett vuxenperspektiv och Michel Foucault maktteori. Detta 

har gjort så att syftet i samtyckesbrevet till pedagogerna (se bilaga 1) inte stämmer riktigt 

överens med nuvarande syfte. Från början var det mer fokus på hur pedagogerna arbetar med 

barns integritet i dokumentationen, medan det nu istället handlar om att undersöka i vilka 

sammanhang dokumentationsarbetet begränsar barns möjlighet till inflytande och delaktighet 

i förskolan.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) ska forskare utgå från det så kallade individskyddskravet för att 

skydda personernas integritet och deras liv (vetenskapsrådet 2002, s.5). Individsskyddskravet 

är indelat i fyra huvudkrav. Det första är informationskravet. Det innebär att forskaren måste 
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informera vilken uppgift i projektet undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare kommer ha 

och om villkor för deras deltagande. Här anges syfte för studien. Man måste också meddela 

dem om att deltagandet är helt frivilligt och att de har full rätt att avbryta deras medverkan 

(vetenskapsrådet 2002, s.6-7). Detta meddelade jag via ett samtycke/informationsmail till 

förskolecheferna som i sin tur delgav brevet till dem pedagoger som skulle ställa upp i 

intervjuerna (bilaga 1). I brevet tog jag upp syftet med studien, att studien var anonym och att 

det är frivilligt att delta i studien. Jag påminde dessutom informanterna i början av 

intervjuerna om deras rättigheter. 

Nästa krav kallas för samtyckeskravet. Det handlar om att undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare måste lämna sitt samtycke. Detta gäller även vårdnadshavare om barn under 

15 år ingår i studien. Alla som deltar i studien har rätt att bestämma över sin egen medverkan 

(vetenskapsrådet 2002, s.9-10).  

Sedan kommer konfidentialitetskravet. Det handlar om att skydda de medverkandes identitet. 

Personuppgifter måste förvaras så att ingen utomstående kan komma åt dem (vetenskapsrådet 

2002, s.12-13). Detta följde jag genom att anonymisera informanterna i studien samt vart de 

arbetade. Jag har inte heller nämnt ålder, yrkeserfarenhet med mera, för att skydda 

informanternas identitet.  

Det fjärde och sista kravet kallas för nyttjandekravet. Detta handlar om att uppgifter som jag 

får in om personer får bara användas inom forskning (vetenskapsrådet 2002, s.14). Detta 

följer jag genom att enbart använda mig av uppgifterna i forskningssyfte till min uppsats. 

Sedan kommer jag radera röstinspelningarna och kassera annan information om 

informanterna.  

 

Enligt vetenskapsrådet (2002) ger de utöver de fyra huvudkraven även rekommendationer. En 

av dem handlar om att låta deltagarna av studien ta del av etiskt känsliga avsnitt, tolkningar 

med mera innan texten publiceras. Rekommendation två handlar om att forskaren bör fråga 

deltagarna i studien ”om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att 

publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av undersökningen” (vetenskapsrådet 

2002, s.15).  

  Några av informanterna frågade om de skulle få ta del av uppsatsen när den är färdig. Jag 

bekräftade att de kommer få göra det genom att jag skickar den via mail till deras förskolor 

och att jag kommer publicera den digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 
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6 Resultat och analys 

 

För att kunna analysera min empiri har jag utgått från mitt syfte att undersöka i vilka 

sammanhang dokumentationsarbetet begränsar barns möjligheter till inflytande och 

delaktighet. Detta gäller dokumentation i stort i form av framförallt fotografering, filmning 

och texter som skrivs om barnen. Jag har också utgått från mina frågeställningar: I vilka 

sammanhang begränsas barns inflytande och delaktighet i dokumentationen? Hur ser 

maktrelationerna ut mellan barnen och pedagogerna? Analysen och resultaten är även tydligt 

förankrade i Michel Foucaults makt och övervakningsteori samt Åsa Bartholdssons tankar om 

makt och normalitet. Jag har vävt samman teori med min empiri.  

Även andra referenser förekommer från Frida Aroseus (2016)1 samt förskolans läroplan 

(LPFÖ 98, revd.2016).  

 

Begrepp som blir viktiga i resultat och analysdelen är makt och övervakning, normalitet samt 

integritet. Men även begreppet vuxennorm från Tidigare forskning. 

Med hjälp av Foucaults teorier på makt och övervakning men också normalitet, har jag kunnat 

se i vilka sammanhang som barnens möjligheter till inflytande och delaktighet begränsas. 

Detta eftersom jag kunde se att normer/vanor påverkade hur pedagogerna handlar i relation 

till barnen i dokumentationsarbetet. I dessa vanor ingår det en makt som ofta är osynlig, vilket 

jag även upptäckte i olika relationer inom förskolan. Mellan barn-pedagoger, pedagoger-

föräldrar och så vidare. Dokumentationen tänker jag som en övervakning/bevakning, där 

barnen ständigt är utsatta för pedagogernas blickar och barnens integritet sätts på prov. 

Med hjälp av begreppet vuxennorm har jag kunnat analysera angående barns integritet när det 

gäller vad som sägs och skrivs om barnen i dokumentationsarbetet. 

 

Jag kunde se i mina intervjuer att alla pedagoger på ett eller annat sätt arbetar med barns 

inflytande och delaktighet i dokumentationsarbetet. Dock fann jag intressanta mönster i min 

empiri som jag valt att analysera, där barnens inflytande och delaktighet i dokumentationen 

ibland begränsas. Mönstren jag fann där barnens inflytande och delaktighet i 

                                                           
1 Frida Aroseus. Författare av text om Maslows behovstrappa på internetsidan www.lattattlara.com. Skapad: 
2013-06-25 Senast ändrad: 2016-02-18.  

http://www.lattattlara.com/
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dokumentationen begränsas är när det kommer till barnens integritet, när dokumenterandet av 

framförallt fotograferande och filmning blir en vana och när tiden inte räcker till. Utifrån 

dessa återkommande mönster har jag skapat kategorier. Det första mönstret har jag valt att 

kalla Barns integritet. Här handlar det om att varje enskild pedagog anser att barns integritet 

är viktig i dokumentationsarbetet, men det förs ingen reflektion i arbetslagen om detta, trots 

att pedagogerna arbetar med barns inflytande och delaktighet. Det andra mönstret är 

vana/normalisering. Här nämner informanterna att barn är så vana idag att bli filmade och 

fotograferade. Den tredje och sista kategorin blir att Tiden inte räcker till. Denna kategori kan 

man säga går som en röd tråd genom alla intervjuer. I denna kategori analyserar jag kring vad 

denna tidsbrist möjligtvis kan bero på. 

6.1 Barns integritet 

 

Jag upptäckte att alla informanterna ansåg att det är viktigt att tänka på barnens integritet i 

dokumentationen. Men ändå fördes det ingen reflektion i arbetslagen om barns integritet. 

Vissa av pedagogerna frågade barnen om lov när de skulle ta kort på dem, men inte alla. 

 

På Förskola 1 hade pedagogerna direktiv från chefer att de i vissa fall bara fick fota 

händer/görandet och följde dessa instruktioner. Pedagog 2 som arbetade på 

småbarnsavdelningen nämnde att det var viktigt att se vad barnen uttrycker vid fotografering 

och filmning.  

På förskola 2 tänkte de inte på hur de fotar och filmar barnen. Men på lilla avdelningen på 

förskola 2 brukade i alla fall pedagog 4 tänka på att se vad barnen uttrycker när kameran åker 

fram, och på stora avdelningen brukade de fråga enskilda barn om de får filma, men inte 

fotografera. På stora avdelningen på förskola 2 brukade de också fråga barnen om de får sätta 

in saker i barnens pärmar. Dessutom pratade pedagog 4 om vikten av att inte skriva saker om 

barnen som kanske inte stämmer. Hon var den enda av informanterna som nämnde det. Jag 

kommer återkomma till detta längre fram i analysen. 

 

Så det fanns alltså en medvetenhet kring barns integritet, men det är inte helt tydligt hur det 

kom till uttryck i pedagogernas vardagliga praktik. Dels för att det inte fördes någon 

reflektion i arbetslagen kring specifikt barns integritet och för att pedagogerna mestadels 

pratade utifrån sig själva.  
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Jag frågade pedagog 2 om de någon gång reflekterar i arbetslaget kring barns integritet. Vi 

kan se att det fanns en medvetenhet hos pedagogen att barns integritet är viktigt, delvis på 

grund av direktiv uppifrån, men det fördes ändå ingen reflektion kring det. 

 

”/…/ Vi har inte direkt reflekterat tillsammans i arbetslaget i alla fall. Men jag brukar ändå tänka... 

Men som vi hade i vattenlek igår. Å då tänker jag att då försöker man verkligen att d e viktigt att man 

bara fotar görandet /…/ så inte några barn kommer med. För att d kan vara känsligt just att fota 

kroppen /…/.” 

”D e faktiskt ingenting som vi har diskuterat i d här arbetslaget /…/ Från början när vi bloggade fick 

vi ju fota allting, men sen så /.../ kom d /.../ direktiv att man får inte fota ansikten /…/ Å då vart det 

väll ändå mer medvetet tänk på hela huset /…/”  

Här vill jag först komma in på begreppet vuxennorm. Först tänker jag på det som Anna 

Sparrman och Anne-Li Lindgren (2010) skriver om visuell dokumentation som kommer upp i 

tv-serien (Swedish Educational Broadcasting, SEB), som de analyserar. Förskollärarna pratar 

bland annat om att när det gäller seende i visuell dokumentation, är det viktigt att kunna 

samarbeta, att projektet är lärande, ha en reflekterande blick och se sig själv genom andras 

ögon. De pratar också om hur viktigt det är att kunna återgå till materialet och reflektera i 

arbetslaget. Detta gör så att pedagogernas förhållningssätt synliggörs och om dessa är 

föråldrade eller nya. Tillsammans kan man dessutom få syn på flera och olika saker (Lindgren 

& Sparrman 2010, s.253-254).  

Utifrån detta tänker jag att i mina informanters reflektion kring barns inflytande och 

delaktighet har biten om barns integritet ”glömts bort” för att det helt enkelt är ett 

förhållningssätt som kanske pedagogerna inte tänker på att de har, för att det är så pass nytt 

med barns inflytande och delaktighet på förskolan. Kanske barns integritet helt enkelt ”glöms 

bort” för att det är för nytt för att reflektera kring. Dessutom har direktiven uppifrån på 

förskola 1 just kommit och är relativt nya, så det kan vara en bidragande faktor.  

För det andra när det gäller vuxennorm, kommer jag att tänka på något som enbart pedagog 4 

nämnde: hur viktigt det är att inte ”tala för” barnen, och skriva saker om dem som kanske inte 

stämmer. Till exempel att de tänkte och handlade på ett visst sätt, fast det kanske inte alls var 

så från barnens perspektiv.  

”Sen har jag tagit kort på när dom gjort aktiviteten. Å sen så visar jag, bilder från den aktiviteten. Åså 

blir dokumentationen på vad dom säger om själva aktiviteten, /…/ så att d inte ska bli d här att /…/ 
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man står och talar över huvudet på dom å sen sätter in i pärmen å så har dom ingen aning ens att det 

finns en dokumentation på dom, i pärmen. D tycker jag är jättehemskt /…/. För om man tänker själv. 

Man vill ju inte att nån skulle sitta å fota oss nu, å sen sätta in oss nånstans, å skriva nått om oss /…/. 

sen så att man alltid då /…/ visar den dokumentation man har gjort för barnet, bara för att se om dom 

slår ifrån sig papperet, eller tycker bara: där är jag! Glatt, /…/ så att dom är medvetna om att det görs 

en dokumentation /…/.” 

Jag frågade också hur hon ser på barns integritet i dokumentationen.  

”Men d e väll att dom ska vara medvetna om /…/ vad som berättas om dom. Vad man skriver om 

dom. För när man gör en dokumentation då skriver man ju ändå, /…/ även fast vi liksom inte 

bedömer, så skriver vi nånting. Vi berättar, vi antar nånting om ett barn. Vi antar att vi ser nånting. 

Att vi ser ett lärande. /…/ Vi försöker ha med många /…/ bilder på dom, istället för massa text /…/ 

Mycket bilder där d syns vad barnet gör. För /…/ d e nånting som barnet också kan se mer /…/. Jag 

tänker ofta på hur det skulle kännas, som jag sa förut, om nån satt å skrev nånting om mig. Å sen 

läser jag d å så kanske /…/ jag inte alls håller med om d, d skulle kännas /…/  kränkande”.  

 

Pedagog 3 berättade att de inte brukar berätta för barnen vad de ska använda dokumentationen 

till, men att de brukar fråga barnen om de får ta kort. 

”/…/ Men däremot har vi ju vissa gånger fotograferat bara liksom, ja nu vill jag ha ett kort bara på 

dig. Ett porträtt liksom. Å då säger vi såhär: /…/ får vi fota dig? Men vi berättar väldigt sällan /…/, 

eller jag iallafall, väldigt sällan varför. Vad ska vi använda d till. Å sen kanske d märker d sen, men 

dom kanske vill veta innan, vad vi ska använda d till”. 

 

Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2010) skriver att det är enbart barnen som visas i 

filmklippen som pedagogerna visar i tv-serien (SEB). Pedagogerna är åskådare av barnens 

aktiviteter. Och på bilderna syns enbart barnen, inte pedagogerna. Detta betyder att 

pedagogerna intar ett vuxenperspektiv, där de är åskådare över barnen och det dem gör. 

Barnen själva är enbart utsatta för åskådning och får inte göra sina röster hörda. Det enda som 

uppmärksammas är att pedagogerna skriver ner vad barnen säger och gör. Ingen intervjuar 

barnen, ber dem beskriva vad de gör, frågar om deras åsikter eller ger barnen tillåtelse att 

kommentera den visuella dokumentationen. Det framkommer också att när pedagogerna i 

programmet pratar om inspelningarna, pratar de för barnen och beskriver hur barnen tolkar 

det dem gör och varför de agerar på ett visst sätt (Anna Sparrman & Anne-Li Lindgren 2010, 

s. 255-256). 
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  Anne-Li Lindgren (2016) beskriver vuxennorm som att det är de vuxnas erfarenheter och 

kunskaper som styr istället för barnens (Lindgren 2016, s.62). 

Det är tydligt att exemplen med pedagog 4 och pedagog 3 kan kopplas ihop med det som 

Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2010) skriver. Om det enbart var pedagog 4 som 

tänkte på hur viktigt det är att barnen själva ska vara medvetna om syftet, vad som skrivs om 

dem eller vad som ska hända med dokumentationen kan vi inte veta helt säkert. Men vi kan i 

alla fall se i fallet med pedagog 3, att de inte berättade för barnen vad dokumentationen ska 

användas till. Och utifrån pedagog 3, samt det som Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman 

(2010) skriver, kan vi i alla fall se hur lätt hänt det är att det är den vuxnes erfarenheter och 

kunskaper som styr, och att vi skriver saker om barnen utan att tänka på att involvera dem.  

  pedagog 4 bekräftar detta genom detta citat: 

”/…/ Jag tror att d kan hända även de bästa, utan att man tänker på det, för att man blir stressad 

liksom”.  

Utifrån citatet här nedan från pedagog 3 kan vi se att det kan ha berott på gamla vanor hos 

pedagogerna att de dokumenterade utan att tänka på vad de skriver, sätter upp på väggarna 

med mera. Gamla vanor tolkar jag som erfarenheter och kunskaper hos pedagogen. (De som 

måste prata med varandra tolkar jag som att det är pedagogerna som måste reflektera med 

varandra. Och ”hur vi ska få med dom” tolkar jag som att det är barnen hon syftar på.) 

”/…/ Å vi måste ju prata med varandra, om hur vi ska göra. Å så hur vi ska få med dom. Men d man 

får börja me e väll å börja fråga eller, ställa andra frågor. Hur vill du att vi ska visa upp d här? Vill du 

att vi ska sätta upp den på väggen? Mer vad dom vill. Istället för att: a men nu ska vi göra såhär. Men 

/…/ d e gamla vanor, å dom sitter. Tyvärr”. 

 

Här kommer jag osökt in på det som Stefan Herrman (2004) skriver om Foucault och 

ledarkonst. Eller ”pedagogik som en specifik maktform”. Foucault menade att uppfostran, 

undervisning, utbildning, lek, underkastelse, dialog, utveckling med mera, är tekniker och 

metoder som helt enkelt producerar individer efter bestämda mål. Foucault ansåg att dessa 

metoder bara fungerar om det finns kunskap bakom ”om det förhållande som ska ledas och 

formas”. Ett exempel är vid uppfostran av barn. För att kunna göra detta krävs det bland annat 

kunskap om barnets möjligheter att utvecklas, hur barnet fungerar socialt, vad barnet har för 

egenskaper och om barnets natur. För att maktutövningen – ledarkonsterna – ska fungera 

krävs det att kunskap samtidigt produceras (Herrman 2004, s.86, 87).  
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Utifrån detta samt de citat jag nämnt, tänker jag på att barns integritet glöms bort i 

pedagogernas reflektion för att det dels är relativt nytt att dokumentera barnen som vi så ofta 

gör. Men också dels på grund av ”gamla vanor”, alltså pedagogers tidigare erfarenheter och 

kunskaper, där de är vana att bara dokumentera utan att tänka på att involvera barnen i 

processen. Pedagogerna använder alltså ett vuxenperspektiv och skapar en vuxennorm, där de 

utgår från sina tidigare erfarenheter och kunskaper om barnen. Detta skulle jag vilja relatera 

till Foucault: att pedagogerna använder sig av ledarkonster i relation med barnen.  

 

Trots detta var det tydligt att det ändå fanns en medvetenhet hos varje pedagog att barns 

integritet är viktigt. När jag frågade pedagog 3 om de brukar reflektera om barns integritet, 

svarade hon att vårt samtal väckte nya tankar hos henne.  

”Nä /…/ d har inte varit uppe som en diskussion. D har d inte. /…/ Nu kommer jag på massa grejer 

som jag vill göra nu bara för att jag sitter å pratar med dig...Men d e verkligen viktigt /…/.” 

 

Jag frågade pedagogerna hur barnen är delaktiga i dokumentationen, och pedagog 2 började 

då prata om makt. Det intressanta är att det endast var hon av alla pedagogerna som ens 

nämnde ordet makt under alla intervjuer.  

”För det e ju ändå vi som har makten, de e ju vi som bestämmer. Sen så /…/ e ju barnen /…/ väldigt 

såhär att dem kan, dem som är bra på att prata dem säger ju ofta att de vill att man ska ta kort /…/. 

Åså kan man prata om d. Men ja så ibland, /…/, då e d ju vi som har bestämt att vi ska dokumentera 

det, för att vi vill att barnen ska se d. /…/ Så att de e ju ändå /…/ våran tanke. /…/ Vi har ändå ett mål 

med våran den här dokumentationen. Vi hoppas ändå att dem e delaktiga i utförandet, så. Men de e ju 

ändå som sagt vi som bestämmer /…/. ”  

Här tänker jag på det som Åsa Bartholdsson (2008) skriver om att makten är något som man 

utövar. Det är inget man äger, men att man kan äga rätten att utöva makt. Rätten att utöva 

makt ligger mestadels hos lärare och vuxna i allmänhet. Men de som blir föremål för 

maktutövandet måste ”godkänna” att de blir styrda och kontrollerade, för att maktrelationerna 

ska fungera (Bartholdsson 2008, s.17). 

 I citatet kan vi se att pedagog 2 faktiskt pratade om att det är pedagogerna som har och äger 

makten. Att det är dem som bestämmer hur dokumentationsprocessen ska gå till. Och här är 

det också tydligt att barnen ”godkänt” att bli styrda för att maktrelationerna mellan dem och 

pedagogerna ska fungera. Men, vi kan se att barnen också har makt, och detta i självaste 

görandet, där de får vara med att påverka.  
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  Här tänker jag vidare på det som Foucault pratade om gällande den ”osynliga makten”, eller 

disciplinära maktutövningen som han kallade den, där det är samhället och individerna som 

påverkas. I motsats till den feodala makten som var mer synlig, och där det var fursten eller 

härskaren som hade makten (Herrman 2004, s.89).  

Foucault beskrev också att det alltid finns påverkansrelationer i olika relationer. Dessa är 

mellan elev-elev, lärare-elev, barn-förälder och ”elevens förhållande till sig själv” (Herrman 

2004, s.87). 

 

Varje pedagog ansåg att barns integritet är viktig, men hur mycket pedagogerna tänker på 

detta i sin vardagliga praktik, det kan vi ju inte veta. Men från exemplet med pedagog 3 tänker 

jag att hennes nya tankar kanske är bevis på en osynlig makt i relation till barns integritet som 

kom upp till ytan under intervjun. En osynlig, disciplinär makt där pedagogerna använder sig 

av de ledarkonster och den vuxennorm som jag nämnde tidigare, när det gäller barns 

integritet. Pedagogerna handlar alltså efter sina egna erfarenheter och kunskaper, för att de 

helt enkelt är vana att skriva om barnen och vad de gör. Då blir det alltså pedagogerna som 

utövar makten. Men makten är samtidigt disciplinär och osynlig, för att det inte förs någon 

reflektion i arbetslaget. Förs det ingen reflektion, kan inte heller maktrelationer synliggöras 

och problematiseras. Men jag tänker att det också finns en disciplinär, modern maktutövning i 

fallet med pedagog 2, även om makten i det fallet är mer uttalad. Men här skulle jag säga att 

det handlar om påverkansrelationer mellan pedagogen och barnet. En påverkansrelation där 

makten är rörlig. Makten finns även hos barnen, eftersom de är delaktiga i utförandet. Barnen 

påverkas av pedagogerna, och pedagogerna av barnen. Makten finns överallt, och växlar 

subjekt i de mellanmänskliga mötena. Alltså är och förblir makten disciplinär och ogreppbar. 

 

6.2 Vana/normalisering  

 

Något som jag upptäckte att alla mina informanter uttryckte var att barnen är vana att bli 

fotograferade och filmade.  

Pedagog 1 nämnde detta när vi pratade om ifall barnen har chans att påverka om eller hur de 

ska framställas i dokumentationen. 

”Sen så e barnen så vana att bli fotograferade, å film, eller, filmar d gör vi faktiskt inte så jättemycket. 

D e vi dåliga på. Men vi har pratar om att bli bättre på d. Vi filmar vissa saker. Om d e sådär att vi ser 
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att nån har lärt sig nånting som vi vill visa. Ja men d va en som hade lärt sig cykla till exempel. Då 

filmade vi det”. 

Här tänker jag på det Herrman (2004) skriver om Foucaults normaliseringsprinciper som jag 

nämnde i teoridelen om Foucault. En av principerna handlade om differentiering, som innebär 

att man riktar uppmärksamhet mot ett visst beteende hos en individ, men också 

individualisering, där fokus ligger på den enskilda individen och hur den ska bli bättre 

(Herrman 2004, s.90).  

I citatet ovan kan vi se att vid filmning av ett barn, sker det en individualisering, eftersom 

fokus riktas mot just det barnet. Ingen filmar ju barnet när det inte lärt sig cykla eller lärt sig 

något annat. Alltså är det viktiga att barnet lärt sig just att cykla, även om det är barnet själv 

som begärt att bli filmad i vissa fall. Vi kan också se en differentiering, där fokus ligger på 

just det här barnets förmåga att cykla. Inga av de andra barnen i en sådan situation blir viktiga 

och inte heller det individuella barnets övriga egenskaper, utan det viktiga är i detta 

sammanhang att fokusera på att barnet just lärt sig att cykla.  

Jag och pedagog 2 pratade om att fråga barnen om lov innan man tar kort. Hon berättar att 

hon ofta frågar, men ibland glömmer av eller om det är något jättespännande som hon bara 

måste ta kort på. Och iså fall visar hon barnen efteråt att hon tagit kort och hon menade att 

barnen ofta blir glada när de får se korten och sen kom hon in på att barnen ändå är så vana.  

”Men dagens barn dem är så vana med kameror, så jag tror faktiskt inte att, eller, jag vet inte men d 

känns som att många /…/ reagerar inte riktigt när mobilen kommer, för att dem är vana. Att d e 

mycket foto hemma, tror jag. /…/ Det är nog en naturlig del av deras vardag. Så jag tror att d blir just 

då att man lätt glömmer, för att man är så van själv att, att bara fota. Men vi försöker tänka på d..”  

 

Detta skulle jag vilja koppla till det som Herrman (2004) skriver om Foucaults 

sammanfattande tankar om Panoptikon. Att övervakning skapar själar och lydiga, fogliga 

människor och att det är institutionella och politiska makttekniker som skapar människors sätt 

att tänka, reflektera och kontrollera sig själva. I detta är det den individuella kroppen och dess 

beteende som blir föremål för denna bevakning (Herrman 2004, s.92). 

  Här tänker jag också på den reglerande makten som Foucault pratade om. Enligt Herrman 

(2004) kallade Foucault denna makt för biopolitik, där makten är riktad mot hur människor 

lever och människors sociala liv. ”Makten är inte bara individualiserande utan totaliserande” 

(Herrman 2004, s.93,94). 
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I situationen med pedagog 2 tänker jag att det finns en makt som både låg hos henne i relation 

till barnet men också denna institutionella och politiska maktteknik som Foucault tar upp. 

Dels är pedagog 2 föremål för makttekniker på makronivå när hon fotar barnen för att hon är 

van med det. Trots detta verkar hon var medveten om att det är en vana hos barnen där 

pedagogerna bör tänka på att fråga om de får fota barnen. Dels är det också på mikronivå där 

det är både hon och barnet, den individuella kroppen, som blir föremål för bevakning. 

Samtidigt som detta sker, främjar pedagogen denna maktteknik, genom att fota barnen för att 

hon är van. Hon främjar också den reglerande makten, biopolitiken. Här menar jag att 

biopolitiken blivit en vana och en naturlig del av människors vardag att fotografera och bli 

fotograferad.  

Pedagog 3 pratade om något liknande som pedagog 2, där det blir viktigt att barnen är 

medvetna om varför man tar kort.  

”Ja men bli medvetna om varför vi tar kort på dig när du sitter å jobbar /…/. Vad ska ni göra med d 

här? Dom kanske undrar d, men d frågar dom kanske inte /…/ Eller så är dom bara vana, att folk går 

runt å fotograferar /…/.” 

 

Här tänker jag på det Herrman (2004) skriver om självtekniker. Det handlar om att människan 

själv är med och skapar och omformar ett visst antal former av subjektivitet och individualitet. 

Men också att skapa ett så gott liv som möjligt (Herrman 2004, s.99).  

Det är tydligt i exemplet ovan att pedagogerna, trots att de är föremål för moderna 

makttekniker, faktiskt anser att det är viktigt att barnen är medvetna om varför och att 

pedagogerna tar kort eller filmar. De tar hänsyn till de enskilda individerna och inser vikten 

av barnen som subjekt, inte objekt. Detta kanske för att de omedvetet styrs av sin egen 

självteknik gällande deras egna liv.  

Pedagog 5 pratade om att barnen alltid vet om när pedagogerna filmar dem men inte när det 

gäller fotografering av barnen. Hon kom in på att barnen är så vana att vuxna fotar. Jag tolkar 

hennes uttalande som att de inte frågar barnen om de får fota för att det blivit en vana, både 

hos pedagogerna men också barnen.  

”Kan /…/ hända att vi tar utan att dom e medvetna om d. /…/ Fast ofta är dom väldigt medvetna om 

att man fotar dom. Å barn idag är väldigt vana, skulle jag vilja säga, vid att bli fotade hela tiden. D e 

/…/  en del av deras vardag, liksom. Eftersom deras mammor å pappor fotar dom väldigt mycket. Å d 

beror ju på att d e så lätt med tillgång till både fota å filma”. 
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Här kommer jag att tänka på det jag skrev utifrån Åsa Bartholdsson (2008) om föreskrivande 

normalitet, som handlar om normalisering i samhället i stort, under en viss tidsepok och ett 

visst samhälle. Det är i denna typ av normalitet som normer och ideal skapas och den beskrivs 

i form av värderingar och förväntningar som vi människor har på hur vi ska vara 

(Bartholdsson 2008, s.10,11).  

Kopplat till det som pedagog 5 sa här ovan, tänker jag att fotandet har blivit en normalisering, 

en ny normalbild, där det inte alls anses konstigt att fotografera och filma utan att fråga om 

lov. Vi kanske bara gör det utan att ens tänka eller reflektera över varför vi fotograferar eller 

filmar, och då blir det inte naturligt att fråga om lov, tänker jag.  

Pedagog 5 hänvisade till föräldrarna, och menade att barnen har med sig erfarenheten 

hemifrån, att det är normalt att fotografera och filma mycket. Hon visade också på en norm 

och ett ideal om att det är lätt att fota och filma för att kameror är lättillgängliga för ”alla” 

föräldrar. Att alla föräldrar/människor har tillgång till en kamera. Här tänker jag vidare att det 

i vårt västerländska samhälle skapats normer om att alla har tillgång till mobiler med kamera 

i. I ett samhälle där det också blir lätt att dela med sig av sina fotografier och filmer på sociala 

medier. Detta visar på det som Åsa Bartholdsson (2008) skriver om normalisering i en viss 

tidsepok och ett visst samhälle. I en annan tid och ett annat samhälle skulle det sett helt 

annorlunda ut, till exempel för bara 30 år sedan i Sverige, när tekniken inte hade kommit lika 

långt i sin utveckling. Jag tänker på att ifall vi skulle åka till ett annat land som inte styrs av 

västerländska värderingar och normer, skulle helt plötsligt vårt sätt att vara och uppträda visa 

sig främmande för dem människor vi möter.  

Jag tänker på något som Michel Foucault (1987/2003) skriver om Panoptikon. Att syftet är att 

den instängde ska vara medveten om att hon eller han är ständigt bevakad. Och då uppstår 

makten av sig själv, utan att den ens behöver utövas. Det är Panoptikon som skapar och 

bevarar maktförhållandet och en osäkerhet om att vara bevakad eller inte. I Panoptikon kan 

fångarna se tornet, men inte övervakaren. Alltså är den bevakade fången den som syns, men 

inte kan se, och den som bevakar är den som inte blir sedd (Foucault 1987/2003, s.202-203). 

Enligt Stefan Herrman (2004) är Panoptikon ett belysande exempel på ”den moderna 

maktutövningen” (Herrman 2004, s.92). 

  Den moderna maktutövningen, disciplinen, pratade jag ju om tidigare. Hur kan vi då koppla 

den till att barnen är så vana med att vara bevakade? Jag tänker att dokumenterandet i 

förskolan blir en Panoptikon. En modern, disciplinerande maktutövning.  Barnen vet att de är 
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ständigt bevakade via pedagogernas blickar och kameralinser. Alltså blir barnen fångarna som 

syns, men inte kan se. Det är barnen som är utsatta för pedagogernas blickar. Så därför blir 

pedagogerna de som bevakar barnen utan att själva bli sedda.   

 

Pedagog 4 berättade att dokumentationen blir något naturligt för barnen.  

”Vi använder det som en väldigt naturlig del. Dom är ofta med liksom när vi sätter upp på väggarna. 

/…/  Dom får ta kort själva ibland. Dom använder också Ipaden. Jag menar /…/ att dom vet att d 

liksom e en ganska naturlig /…/ del för dom.”  

 

Kan det vara så att denna vana som alla informanterna nämner, är en stor orsak till att det inte 

reflekteras om barns integritet i dokumentationsarbetet? Att det blir en naturlig del för barnen 

i deras vardag att ständigt vara bevakade och bevaka, att ständigt dokumentera och bli 

dokumenterad. 

 

6.3 Tiden räcker inte till 

 

Jag upptäckte när jag satt och transkriberade att alla mina informanter nämnde något om tid. 

Att tiden inte räcker till, att det behövs mer tid för reflektion, med mera. 

 

Pedagog 2 pratade om att det alltid finns mycket tankar i arbetslaget, men att det aldrig riktigt 

hinns med att reflektera, eftersom det inte finns så mycket planeringstid. Här kan vi se att 

saker som reflektion och planering av verksamheten prioriteras bort för att tryggheten i 

gruppen är det viktiga. 

”D finns mycket tankar, men d e svårt med tiden. För tiden räcker inte alltid till. Å de här en och en 

timme som vi har varje vecka, dem går riktigt snabbt. När man ska sitta å planera verksamheten. Å 

speciellt nu när vi har haft mycket inskolningar. De e ju mycket nya barn. Å då e ju det viktigaste 

ändå att de känner sig trygga å sen e ju vi nya arbetslag efter sommaren. /…/  Så d har ju vi också 

tyckt vart jätteviktigt att vi e trygga med varandra, å vet /…/ hur vi funkar. Så d har faktiskt varit lite 

fokus den här terminen. Att vi som arbetslag och barngrupp känner oss trygga. /…/ Men ja där är det 

ju omsorgen som först och främst är det viktiga”.  

 

Utifrån detta skulle jag återigen vilja återkoppla till Foucaults tankar om ”självtekniker”.  
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Enligt Stefan Herrman (2004) anses människan i den moderna världen fri att välja hur hen vill 

leva. Men trots detta, finns det alltid saker som påverkar oss att välja rätt, som till exempel 

uppfostra barnen rätt, äta rätt mat, motionera i rätt mängd och välja rätt utbildning (Herrman 

2004, s. 98). 

  Jag tänker att pedagogerna styrs av denna vilja att välja rätt när det gäller barnens trygghet 

och omsorg och att detta hör ihop mycket med människors grundbehov. Att människan styrs 

av sina grundbehov för att skapa ett dugligt liv. Grundbehoven består av, enligt Abraham 

Maslows (1908-1970) behovstrappa, av våra yttersta behov av saker som är uppdelade i fyra 

kategorier. Fysiologiska saker som mat, vatten och luft. Trygghet i form av säkerhet och 

stabilitet. Gemenskap i form av kärlek och vänskap. Självkänsla i form av makt och 

uppskattning. Självförverkligande som handlar om att kunna bli allt som man kan vara 

(Aroseus, 2016).  

Här tänker jag att vi styrs av våra egna självtekniker, eller grundbehov, när vi uppfostrar 

barnen. Uppfostrar vi inte barnen ”rätt”, får de inte sina grundbehov tillgodosedda.  

Detta tänker jag att vi kan se i citatet av pedagog 2, där omsorg och trygghet prioriteras. Det 

blir viktigare att tillgodose barnens (men också arbetsgruppens) behov av trygghet och 

omsorg, än att reflektera och planera verksamheten.  

I omsorg tänker jag att barnens fysiologiska behov ingår. I gruppen blir också gemenskap 

viktig för att fungera. Eftersom tidsbrist råder, styrs pedagogerna av ännu ett skäl att välja rätt. 

Reflektion och planering av verksamheten blir inte lika viktigt i relation till barnens, och 

pedagogernas, grundbehov. När barngruppen är trygg kan barnen utveckla sin självkänsla och 

senare sitt självverkligande som jag då menar styr barnen att välja rätt för att leva ett så bra liv 

som möjligt. 

 

Jag och pedagog 3 pratade om att detta med barns integritet har hamnat lite på ”efterkälken”. 

Hon menade att man är så van att bara köra på och göra som man brukar och kommer sedan 

in på tidsbrist och att det kommer krav från föräldrar och chefer.   

”Ja å tyvärr så är d ju lite så här tidsbrist också. D tar ju tid å ändra om å fixa. Å göra rätt. /…/ Tyvärr 

har man inte all tid i världen. Även om man skulle vilja. Så man har krav å press från alla andra över 

sig liksom, att man ska prestera, å man ska visa upp saker å göra som sina chefer, å från föräldrar. 

/…/ Sen så äre högt å lågt. Vissa har inga krav alls å vissa förstår, å vissa har liksom jättehöga krav. 

så att /…/ d e en berg å dalbana hela dagarna, hur man ska bete sig”.  
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Detta citat tolkar jag som att det är mycket runt omkring som styr arbetet i förskolan och som 

gör att det uppstår tidsbrist. Framförallt när det gäller samarbete och krav från föräldrar och 

chefer. Men något som också styr mycket av arbetet i förskolan är storleken på 

barngrupperna. I citaten nedan kan vi se att det är en fördel att arbeta i små grupper och/eller 

med enskilda barn. Jag ser det som att stora barngrupper och personalbrist gör så att tiden inte 

räcker till. 

Pedagog 3: ”D handlar också mycket om att vi ska ha folk här. Pedagogerna ska va här, för vi ska ha 

möjlighet att kunna. För d handlar ju oftast om att vi sitter med ett barn ensam och gärna kanske lite i 

ett annat rum så att man hinner prata med varandra å inte ha massa störande moment runt omkring”.  

 

Sedan nämnde pedagog 3 att det ibland kan vara svårt att se och ge varje barn inflytande. Att 

hon sa att de har 23 barn, tolkar jag som att hon anser att det är en stor barngrupp. 

”D kan ju va svårt. Vi har ju en grupp på 23 barn. Å att varje barns inflytande är viktigt. D e d ju 

verkligen. Sen e d jättesvårt alltid (att) få till. Å jag menar alla barn är olika. Så vissa tar mer plats än 

andra. Men då gäller d vi försöker ju också jobba i mindre grupper för att få fram varje barn då så att 

varje barn får inflytande över sitt arbete eller d dom gör på förskolan. Så att d e superviktigt”. 

 

Jag frågade även pedagog 4 när barnen har möjlighet att vara delaktiga i dokumentationen, 

och när dem inte har det. Citatet är lite otydligt i slutet men jag tolkar det som att hon menar 

att de brukar visa dokumentationen för barnen efteråt, men att barnen inte är lika delaktiga i 

dokumentationen om de bara visar den, jämfört med att få vara med och skapa den. 

”Men tiden finns inte. D e nån e sjuk, som d ofta är. Man har inte tid att göra d i barngrupp, d e inte 

en möjlighet. Man har för stort antal barn just då. Man har inte möjlighet att gå in med just d barnet, 

eller liten barngrupp å /…/ göra dokumentationen tillsammans med dom. Så att man blir tvungen bara 

för man måste på nått sätt få d gjort. Å då /…/ gör man det själv /…/ på sin planeringstid. Å då blir 

dom ju inte riktigt delaktiga. Sen brukar vi ju visa efteråt men då får dom ju se men dom får inte, dom 

e liksom inte riktigt. Ja dom har inte möjlighet när man själv inte har möjlighet att sitta med dom. /…/ 

D är tyvärr ofta d blir så”.  

Här kommer jag att tänka på det som Åsa Bartholdsson (2008) skriver om beskrivande 

normalitet. När det handlar om beskrivande normalitet, är det fokus på vad som är typiskt 

eller vanligt hos den enskilda individen. Barnets utveckling följs från att det är ett foster tills 

det är vuxet, kan man säga. Åsa Bartholdsson (2008) skriver också hur föräldrar blev tvungna 

av en skolläkare att fylla i en enkät där de skulle bedöma sina barn utifrån deras olika 
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förmågor som fin och grovmotorik, koncentrationsförmåga, motorisk utveckling och 

språkutveckling. Helt enkelt måste veta vad som är normalt (Barnen gick i sexårsverksamhet). 

(Bartholdsson 2008, s.9,10).  

 

Här tänker jag på att föräldrarna har stora krav på sig att veta vad som är normalt med deras 

barn. Och detta börjar redan vid befruktningen, som Bartholdsson skriver. Kanske detta gör så 

att vissa föräldrar har stora krav på förskolans verksamhet. Kanske föräldrarna är osäkra på 

hur barnen ligger till utvecklingsmässigt, och ställer därför krav på att förskolorna ska se till 

att deras barn utvecklar en god motorik, koncentrationsförmåga och språkutveckling. 

Egenskaper som skolläkaren, enligt Åsa Bartholdsson (2008), krävde att föräldrarna skulle ha 

koll på. Jag tänker vidare att dessa krav förstås påverkar pedagogerna i arbetet med barnen, 

och hur lätt det kan bli att även pedagogerna styrs av en beskrivande normalitet när de följer 

det enskilda barnet. Enligt LPFÖ (98, revd. 2016) ska ”barns utveckling och lärande följas, 

dokumenteras och analyseras”. Detta för att utveckla verksamheten och ”skapa goda villkor 

för lärande” (LPFÖ 98, revd.2016, s.14). Men svårigheten kan då bli, tänker jag, att inte 

bedöma barnen. Det är meningen att pedagogerna ska utveckla verksamheten där reflektion är 

en stor del av arbetet. Men om barngrupperna är för stora samt personalbrist råder, blir det 

svårare att se till varje enskild individ, och därmed även tillgodose föräldrarnas krav.    

 

I slutet av intervjun med pedagog 4 frågade jag henne om det är något hon vill tillägga. Hon 

sa att ämnet för min uppsats är ett viktigt och intressant ämne.  

”Å jag tror att d e viktigt å lyfta. För att /…/ i förskolan har man jättestor tidsbrist. Personalbrist ofta 

/…/ å d e en jättepress på en /…/. Å man vill ju också för barnens skull dokumentera och följa upp d 

här, verkligen hela tiden. Och att d /…/ mitt i all den här stressen å allt d här som händer så är d här 

en punkt som är jättelätt att glömma bort. Så att jag tror att den behöver lyftas ofta bara för att man 

ska medvetet prata om d här i alla arbetslag. För att annars blir det lätt att man bara gör sin 

arbetsuppgift å kanske skriver nånting om barn, dokumenterar nånting som kanske inte ens stämmer. 

Å så är dom inte alls delaktiga eller har inflytande. För att jag tror att d kan hända även de bästa, utan 

att man tänker på det, för att man blir stressad liksom. Så jag tycker d e jätteviktigt ämne”.   

 

7 Diskussioner och slutsatser 

 

Jag kommer först ta upp hur mitt syfte och mina frågeställningar har besvarats och vad 
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jag kommit fram till. Detta med hjälp av Tidigare forskning och en del från Teoretiska 

utgångspunkter. Sedan diskuterar jag kring mina metodval. Sist knyter jag ihop studien 

med hjälp av mina resonemang jag förde i inledningen och placerar dem i ett större 

sammanhang/perspektiv.  

 

7.1 Sammanfattning av mina resultat utifrån syfte och 

frågeställningar 

 

Mitt syfte med studien var att undersöka i vilka sammanhang dokumentationsarbetet 

begränsar barns möjligheter till inflytande och delaktighet i förskolan. Jag har granskat 

detta utifrån ett vuxenperspektiv där jag har undersökt maktrelationerna mellan 

pedagogerna och barnen. Detta när det gäller dokumentation i form av framförallt 

fotografering, filmning och texter som skrivs om barnen. Mina frågeställningar var: ”I 

vilka sammanhang begränsas barns inflytande och delaktighet i dokumentationen?” och 

”Hur ser maktrelationerna ut mellan barnen och pedagogerna?”. 

 

I transkriberingarna fann jag mönster som jag valde att analysera. Det visade sig att detta 

var mönster som begränsar barns inflytande och delaktighet i förskolans 

dokumentationsarbete. De sammanhang som barns inflytande och delaktighet begränsas i 

dokumentationen är när det gäller barns integritet, vana/normalisering och när tiden inte 

räcker till. I analysen skapade jag kategorier utifrån dessa mönster. Om vi ska knyta ihop 

dessa tre kategorier, kan vi se att det som gör att tiden inte räcker till är framförallt på 

grund av krav från föräldrar och chefer. Men också på grund av stora barngrupper där det 

tidsmässigt blir extra sårbart om någon av pedagogerna fattas/är borta. När tiden inte 

räcker till prioriteras tryggheten och omsorgen för barnen. Men samtidigt uppstår brister 

inom reflektion – och planeringsarbetet och särskilt gällande barns integritet. Men det är 

inte bara när det inte finns tid som barns integritet ”glöms bort”, utan vi kan också se att 

det beror på en vana att fotografera-bli fotograferad, dokumentera-bli dokumenterad.   

 

Stefan Herrman (2004) skriver att Foucault pratade om normalisering. I olika 

institutioner som skolor, sjukhus, kaserner och fabriker förekommer det normer som styr 

hur människor handlar (Herrman 2004,s.90) Här tänker jag att två av dessa normer är 
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seendenorm och vuxennorm. 

  I Tidigare forskning skrev jag att seendenorm handlar om att den som blir synliggjord 

inte nödvändigtvis behöver se betraktaren (Lindgren 2016, s.54). Vuxennorm är när det 

är vuxnas erfarenheter och kunskaper som styr istället för barnens (Lindgren 2016, s.62). 

Här tänker jag att vanan barnen har med sig om att ständigt bli dokumenterade, har blivit 

till en norm inom förskolan som styr hur pedagogerna handlar. Dels via en seendenorm 

som oreflekterat finns där som en osynlig, disciplinerande makt. Men också via att vuxna 

många gånger handlar och styrs efter gamla vanor som tidigare erfarenheter och 

kunskaper.   

 

Som Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) skriver, framställs visualitet och ökad 

synlighet som något gott. Att bli sedd och göra synlig blir därmed något positivt, så som 

betrakta-bli betraktad och utvärdera eller studera sig själv och andra. Men om någon inte 

blir eller inte vill bli synliggjord, betraktas detta som att vara osedd och osynlig 

(Lindgren & Sparrman 2003, s.61,62). Därför blir dokumentationen i förskolan alltså en 

normaliserande praktik där man kartlägger och beskriver barns beteenden via 

”synliggörande, analys och utvärdering”. Barnen påminns dessutom om hur de ska 

uppträda inför vuxnas ögon, för att vara så bra som möjligt (Lindgren & Sparrman 2003, 

s.62). 

  I slutet av kategorin ”vana/normalisering” i analysen, citerar jag pedagog 4 där hon 

berättar att de ser dokumenterandet som en väldigt naturlig del av barnens vardag. 

Kanske detta visar på att det som Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman skriver (2003) 

stämmer? Att ökad visualitet ses som något gott, och därmed dokumentationen. 

  Jag tänker också på det de skriver om att inte bli synliggjord ses som något negativt. 

Kan det möjligtvis vara så att detta hänger ihop med att vi ska se varje barn som det 

kompetenta barnet? Och att det därför blir negativt att inte bli sedd eller inte vilja bli 

sedd.  

 

Jag har också undersökt hur maktrelationerna ser ut mellan pedagogerna och barnen. Det 

jag kommit fram till i analysen är att makten är rörlig och osynlig. Den byter subjekt i de 

mellanmänskliga mötena. Eller enligt Michel Foucaults teori: Makten är modern och 

disciplinerande.  
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Jag nämnde i kategorin Vana/normalisering att barnen är föremål för pedagogernas 

blickar. Men jag tänker på att utifrån det jag beskrivit i ”Tiden räcker inte till”, blir det 

istället pedagogerna som är utsatta för föräldrar och chefers blickar. Återigen kan vi se att 

makten flyttar sig mellan subjekten. Makten finns överallt på en och samma gång. 

 

Därmed tänker jag att Panoptikon uppfyller sitt syfte. De instängda (barnen), är medvetna 

om att de är ständigt bevakade. Makten uppstår av sig själv, utan att den ens behöver 

utövas. Det är Panoptikon (dokumentationen/bevakningen), som skapar och bevarar 

maktförhållandet och en osäkerhet om att vara bevakad eller inte, där fångarna (barnen) 

påminns om hur de ska uppträda inför bevakarnas (pedagogernas) ögon, för att vara så 

bra som möjligt. Fångarna (barnen) är de som syns, men inte kan se, och bevakarna 

(pedagogerna), är de som ser, men inte blir synliggjorda. 

 

Men om vi byter ut de instängda till pedagoger och bevakarna till chefer och föräldrar, 

kan vi se att Panoptikon alltid uppfyller sitt syfte på samma sätt, men på olika subjekt. 

 

Kort och gott kan vi se att barns integritet i förskolans dokumentationsarbete ”glöms 

bort” på grund av två saker: tidsbrist och normalisering, vilket påverkar barns inflytande 

och delaktighet. I dessa sammanhang finns det en osynlig makt som påverkar hur 

framförallt vuxna agerar.  

 

Vad blir då viktigt att tänka på som pedagog när det råder tidsbrist och normalisering 

inom förskolan? Mina tankar hamnar vid hur vi som vuxna utövar makten och hur 

mycket inflytande vi ger barnen. I Tidigare forskning nämner jag hur E. Jones (1986) 

beskriver att makt kan visa sig på tre olika sätt i relation till barnen. Antingen på barmen, 

för barnen eller med barnen (Jones 1986, Se: Couchenour & Dimino 1999, s.194). Vidare 

menar Donna Couchenour och Beth Dimino (19999) att vi måste våga prata om vad makt 

innebär och att det är ett viktigt begrepp. De menar att om vi som pedagoger berättar våra 

egna historier och granskar oss själva, ökar det förståelsen för vårt eget förhållningssätt 

(Couchenour & Dimino 1999, s.198).  

 

Att frågan om barns perspektiv hänger väl ihop med makt, kan vi se utifrån Eva 

Johanssons (2003) uttalande. Det handlar om hur vi använder makten, inte att vi lämnar 

ifrån oss makten helt och hållet till barnen (Johansson 2003, s.54). 
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Vidare skriver Eva Johansson (2003) att barns perspektiv utgår från barnets egna 

erfarenheter, uttryck för mening och intentioner, så som det visar sig för barnet. Den 

stora frågan för forskare och pedagoger är hur de ska kunna se det som visar sig för 

barnet. När det handlar om att lära känna en annan människa och ta dess perspektiv, 

handlar det inte om att ”känna den andre” och inte heller om inlevelse. Utan snarare om 

att ”förstå den andres varande i världen”. När det kommer till att förstå barns perspektiv, 

handlar det om ”våra egna perspektiv” (Johansson 2003, s.42-44). 

 

Men vad har barns perspektiv med makt och övervakning att göra? Jo, här tänker jag, för 

att barnen ska få mer inflytande och delaktighet i förskolan och därmed också mer makt 

över sitt eget lärande, krävs det att vi pedagoger tar barnens perspektiv. Att vi kliver in i 

deras livsvärld. Att vi försöker förstå vad det är barnen uttrycker, vad de är intresserade 

av och utgår från barnens erfarenheter och inte bara våra egna. Att ta barnens perspektiv i 

frågan om övervakning, tänker jag på att till exempel inte ta för givet att alla barn vill bli 

dokumenterade. 

Utifrån det som Jones (1986), Couchenour & Dimino (1999) och Eva Johansson (2003) 

skriver, hamnar mina tankar vid att om vi ska kunna närma oss barns perspektiv, krävs 

det att vi reflekterar och granskar oss själva först, och ställer oss frågor som: vilka 

förhållningssätt använder vi? Vad låter vi styra våra handlingar? Om vi inte granskar oss 

själva, hur ska vi då kunna närma oss barnens perspektiv? Vi måste lära känna oss själva 

först, innan vi kan kliva in i barnens livsvärldar. Om vi utövar makten för och med 

barnen istället för på och tar barnens perspektiv, tänker jag att det leder till att barnen får 

mer inflytande och delaktighet. Men vad gör vi egentligen när tiden inte räcker till? Vad 

gör vi när vi står där, handfallna och fulla med skuldkänslor för att vi inte hunnit med så 

mycket som vi borde? Kanske det är då det är extra viktigt att vi granskar oss själva, 

reflektera tillsammans och ta barnens perspektiv för att få ut så mycket som möjligt av 

vardagen, oss själva och arbetet med barnen. Kanske vi inte helt kan, och inte heller alltid 

bör, bryta normaliseringsmönster och maktrelationer. Men om vi verkligen tar oss tid 

kanske det kan vara en bra bit på vägen i arbetet med barns integritet på förskolan. Det är 

trots allt vi som har makten över tiden. Det handlar bara om hur vi väljer att disponera 

den. 
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7.2 Diskussion kring mina metodval  

 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod i min studie. Enligt Runa Patel och Bo Davidson 

(1991, 2011) innebär en kvalitativ undersökning att man skaffar sig en mer fördjupad 

kunskap, än vid kvantitativa undersökningar (Patel och Bo Davidson (1991, 2011, s.119).  

Detta innebar att jag även använde mig av kvalitativa intervjuer som gett mig möjlighet att få 

en fördjupad bild av hur pedagogerna resonerar kring barns inflytande och delaktighet utifrån 

etiska aspekter inom framförallt fotografering, filmning och texter skrivna om barnen. Jag har 

också kunnat fånga upp pedagogernas argument, skepsis och motsägelser. Jag fann enbart 

intresse av att undersöka pedagogernas individuella svar och likheter och skillnader mellan 

svaren. Det var en fördel att välja att göra studien på två förskolor för att få mer varierande 

svar och för att pedagoger på en och samma förskola lätt påverkas av varandra och svara 

liknande på mina frågor. Men trots fördelen med att kunna gå på djupet i intervjuerna och 

använda mig av två förskolor, begränsar antalet informanter att kunna generalisera till en 

större population.  

Jag märkte att jag inte har fått ut lika mycket från framförallt den första intervjun. Runa Patel 

och Bo Davidson (1991, 2011) nämner att när man gör en kvalitativ intervju bör man vara 

förberedd och ha förkunskaper ”inom det område som ska studeras” (Patel & Davidson 1991, 

2011 s.83). Kanske jag skulle fått ut mer av de första intervjuerna om jag varit mer insatt i 

mitt ämne och om jag först hade prövat att göra intervjuerna på mina egna kollegor. 

En fördel med att använda mig av inspelning via min mobiltelefon i kombination med 

anteckningar, var att jag kunde komma ihåg vilken informant som hörde till vilken inspelning. 

Runa Patel och Bo Davidson (1991, 2011) nämner att en fördel med att spela in en intervju är 

att det registreras exakt. Nackdelar är att det tar lång tid att transkribera och att ”bandspelaren 

kan påverka de svar man får” (Patel & Davidson 1991, 2011, s.87). Att det tog lång tid att 

transkribera upptäckte jag. Det var ansträngande i början, innan jag lärde mig att ”umgås med 

materialet” och insåg att jag inte behövde transkribera allt informanterna sa. Att bandspelaren 

kan påverka de svar man får märkte jag inte nämnvärt mycket. Men något som jag märkte så 

här i efterhand är att det var svårt att veta hur pedagogerna verkligen agerar i den dagliga 

praktiken. Intervjuerna blev därmed svårtolkade i frågan om barns integritet. Hade det funnits 

möjligheter, hade jag övervägt att även göra observationer, för att få en tydligare bild av 

maktrelationerna mellan pedagogerna och barnen.  Det skulle därför vara intressant att i en 

förlängning av studien göra observationer på fler förskolor för att se hur förskollärare och 
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barn agerar i de mellanmänskliga mötena.   

 

En stor risk med att intervjua pedagogerna om något som de inte har funderat så mycket om, 

är att jag kan ha påverkat deras svar. Hade jag frågat pedagogerna om något som de redan 

funderat en hel del om, kanske jag skulle ha fått tydligare svar från dem. Ett bevis på att mina 

frågor kan ha fått pedagogerna att fundera under intervjuernas gång, är när pedagog 3 faktiskt 

säger att det kommer nya tankar under intervjun och medan vi pratar med varandra. Hade hon 

inte sagt det, så hade det varit svårt för mig att förstå om det var tankar som hon brukar ha, 

saker som de alla i arbetslaget tänker på eller om det är tankar som kommer under intervjun. 

Det var också svårt att ibland veta om de svarade utifrån sig själva eller från arbetslaget.  

 

Jag tänker också på att det kan tyckas som att pedagogerna svarat enbart utifrån mina begrepp 

i intervjun. Kanske detta helt enkelt kan bero på hur jag formulerade intervjufrågorna. Kanske 

jag borde ha formulerat frågorna annorlunda, haft andra frågor eller kanske rent av haft en 

annan typ av intervju.   

  Runa Patel och Bo Davidson (1991, 2011) skriver om semistrukturerade intervjuer. Det 

menas att man gör en lista med olika teman som ska ingå i intervjun. Via dessa teman har 

informanten stor frihet att själv utforma svaren (Patel & Davidson 1991, 2011, s.82). Kanske 

detta skulle varit ett bättre alternativ till mina intervjuer. Där pedagogerna kunde fått prata 

mer fritt om vad de anser om barns inflytande och delaktighet på förskolan och inte enbart 

utifrån mina begrepp. Kanske det också hade blivit lättare att urskilja vad som var 

pedagogernas egna tankar och arbetslaget i stort. 

 

7.3 Mina studier i ett större perspektiv 

 

Jag tänker att vi i arbetslagen tillsammans behöver reflektera mer kring etiska aspekter på 

barns inflytande och delaktighet inom framförallt förskolans dokumentation.  

  Som vi såg i analysen så har förskola 1 direktiv från chefer att de bara får fota 

händer/görandet. Kanske det är en bra bit på vägen till att öppna upp för att barns integritet är 

viktigt. Dessutom kan vi fråga barnen om de vill bli fotograferade eller filmade. Men vet 

barnen verkligen alltid vad det är dem säger ja till? Förstår de konsekvenserna? Är det inte 

viktigare att se vad barnen uttrycker? Om de vill vara med på kort eller inte. 

Detta skulle kunna vara frågor att diskutera i ett arbetslag för att problematisera användandet 
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av fotografering och filmning av barnen i dokumentationen på förskolan. Men något som 

också blir viktigt att reflektera kring, är pedagogers egna förhållningssätt. Först då, tänker jag, 

kan vikten av att inte skriva saker om barnen som kanske inte stämmer, att skriva ”över 

huvudet på barnen”, synliggöras.  

 

Om övervakningssamhället syns även inom förskolan via dokumentation och observationer, 

är det då möjligt att det till och med grundläggs tidigare än så?  

  Jag beskrev i inledningen utifrån dels Bente Svenning (2011) men också mina egna tankar 

om hur vana vi är idag att vara dokumenterade och bli dokumenterade. Denna vana beskriver 

jag sedan som en normalisering. Åsa Bartholdsson (2008) nämner beskrivande normalitet, där 

fokus ligger på vad som är typiskt eller vanligt hos den enskilda individen. Denna normalitet 

brukar man säga sker redan vid befruktning där sedan livmodern och fostrets utveckling följs 

noga (Bartholdsson 2008, s.9). 

  Kan kanske detta tyda på att övervakningssamhället börjar redan vid befruktning? Som jag 

har försökt framföra, så anser jag att övervakning är en del av normaliseringen. Övervakning 

och dokumenterande består av vanor som därmed blir till en ny normalbild i samhället. 

Eftersom normaliseringen, enligt Åsa Bartholdsson (2008) börjar redan vid befruktning, anser 

jag att även övervakningssamhället grundläggs redan då.  

Men normaliseringen påverkar ju inte bara den enskilda individen, utan även samhället i stort. 

Och detta i form av den föreskrivande normalitet som Åsa Bartholdsson (2008, s.10) skriver 

om. Detta innebär att övervakningssamhället påverkar både enskilda individer men också 

samhället i stort. Därmed blir övervakningen och dokumentationen till en naturlig del av 

människors liv, eftersom det börjar redan vid befruktningen.  

 

Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2010) skriver att genom att teveserien Children – with 

a right to learn (2000) som sändes via The swedish Educational Broadcasting (SEB),  

främjar visuell dokumentation, skapas också en ny typ av barndom. En barndom där att bli 

sedd och vilja bli sedd betraktas som en bra barndom. Detta innebär att övervakning, 

dokumenterande och utvärdering blir en del av att vara barn i en förskolemiljö och att de 

måste vänja sig vid detta. Detta stödjs med att kameror och andra tekniska verktyg betraktas 

och används på ett naturligt sätt. Att synas blir alltså det samma som att existera. 

  Lindgren och Sparrman nämner slutligen att målet med visuell dokumentation mycket väl 

kan vara att föda upp en generation som accepterar övervakning (Lindgren & Sparrman 2010, 

s.259, 260). Jag tänker att det kan ligga mycket i det Lindgren och Sparrman (2010) skriver. 
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Men vad det kan komma att betyda för framtiden, det kan vi bara gissa. Därför är det av stor 

vikt att vi börjar med barnen. Jag tänker att om vi vuxna tar kort på människor utan att först 

fråga om lov, eller delar mycket av våra liv på internet, så kommer barnen troligtvis lära sig 

att det är så man ska göra. Och därför, tänker jag, blir det viktigt att i dokumentationen tänka 

på hur vi agerar, eftersom barnen kan komma att agera likadant när dem är vuxna. Och om vi 

pedagoger tänker på hur vi agerar i dokumentationen på förskolan, kanske vi kan väcka nya 

tankar hos föräldrar och andra vuxna. Kanske det inte finns några rätta svar på hur. Det 

viktiga är dock att reflektera om vad övervakning och dokumentation av barnen kan betyda. 

Både för barnen i förskolans praktik och i ett bredare samhällsperspektiv. Kanske vi till och 

med måste acceptera att utvecklingen går framåt och se från barnens perspektiv att de kanske 

tycker det är roligt att filma och fotografera? Men då anser jag det vara av ytterst stor vikt att 

vi reflekterar kring detta. En reflektion framförallt om hur vi kan ge barnen mer inflytande 

och delaktighet och vad begrepp som makt, övervakning och integritet kan betyda i 

dokumentationsarbetet. Men det krävs inte bara reflektion i arbetslaget, utan även med 

barnen. En reflektion där vi bland annat tydliggör för barnen att det kommer ett ansvar också 

att tänka på människors integritet när vi bland annat fotograferar, filmar och skriver om 

varandra. Kanske barnen inte heller alltid förstår innebörden av att dokumentera sig själv 

mycket, och där anser jag att det också är viktigt att föra en reflektion tillsammans med 

barnen och ställa sig frågor som: Vad innebär det att ständigt vara bevakad?  
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9 Bilagor  
 

9.1 Bilaga 1 – informerat samtycke 
 

Bromma 11/10-16 

Hej pedagoger på XXX 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om barns inflytande och integritet. Jag vill ta reda på 

hur pedagogerna ställer sig till barns inflytande och integritet och hur de arbetar med detta i 

dokumentation/pedagogisk dokumentation. 

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er verksamhet torsdagen den 

xx/xx-16 kl. x.xx. Jag skulle då vilja intervjua tre stycken pedagoger. En från er 1-2 

årsavdelning, en från någon av era 3-4 årsavdelningar och en från er 5årsgrupp. En pedagog i 

taget. Förbered de pedagogerna som vill ställa upp på intervjun med bland annat detta brev. 

Blanda gärna barnskötare och förskollärare.  

Jag kommer använda mig av ljudupptagning vid intervjuerna samt anteckningar. Även 

observation i form av t.ex. fotografering och/eller anteckningar av dokumentationen i den 

omgivande miljön kan också bli aktuellt.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar 

Emelie  

 

Emelie Sundberg 

Telefonnummer: xxx – xxx xx xx  

Mailadress: emel_sundberg@hotmail.com 

Handledarens namn: Maria Rosén 

Södertörns högskola 

Handledares mejladress: -----  

 

 

mailto:emel_sundberg@hotmail.com
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Bromma 14/10-16 

Hej pedagoger på XXX 

Jag är student på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver jag ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och mitt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om barns inflytande och integritet. Jag vill ta reda på 

hur pedagogerna ställer sig till barns inflytande och integritet och hur de arbetar med detta i 

förskolans dokumentation. Alltså handlar det om hur barnen framställs i dokumentationen 

utifrån etiska aspekter rent allmänt. Pedagogisk dokumentation eller ej blir inte relevant.  

För att samla in material till studien skulle jag gärna vilja besöka er den X/XX runt klockan 

X.XX. Jag skulle då vilja intervjua två pedagoger. En från småbarnsavdelningen och en från 

storbarnsavdelningen. En pedagog i taget. Förbered pedagogerna som vill ställa upp på 

intervjun med bland annat detta brev.  

Jag kommer använda mig av ljudupptagning vid intervjuerna samt anteckningar. Även 

observation av dokumentationen i den omgivande miljön i form av anteckningar kan bli 

aktuellt.  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar 

Emelie  

 

Emelie Sundberg 

Telefonnummer: xxx-xxx xx xx  

Mailadress: emel_sundberg@hotmail.com 

Handledarens namn: Maria Rosén 

Södertörns högskola 

Handledares mejladress: ---- 

 

 

mailto:emel_sundberg@hotmail.com


49 
 

9.2 Bilaga 2 - Intervjufrågor  
 

Intervju med xxxx. Hen har fått information om att deltagandet i studien är frivilligt och hen 

kan när som helst avbryta om så önskas. Hen har också fått information om att allt material 

jag samlar in behandlas konfidiellt och är enbart till för min studie.  

1.) Presentation  

- Vad heter du? Hur gammal är du?  

 

-Hur länge har du arbetat på förskolan Xxxx, på vilken/vilka avdelningar och med vilken 

åldersgrupp?  

- Hur lång erfarenhet har du och vilken utbildning? 

2.) Vad betyder barns inflytande för dig?   

3.) Vad betyder dokumentation för dig?  

- Skillnad mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation.  

4.) Hur använder du/ni dokumentation? Portfolio, på väggen, för reflektion etc.  

5.) Hur ser du på barns inflytande i förskolans dokumentation? 

6.) När har barnen möjlighet att vara delaktiga i dokumentationen och när har dem inte 

det?  

- Hur är barnen delaktiga i dokumentationen?    

7.) Vad betyder integritet för dig?  

8). Hur ser du på barns integritet när det gäller dokumentation? 

9.)  Hur brukar du ta hänsyn till barnens integritet i dokumentationen?  

- T.ex. hur du filmar och fotar och vad som kommer upp till offentlig skådning på barnen. 

10.) Har barnen på förskolan chans att få vara med och påverka hur och om de ska 

framställas i dokumentationen?  

- Om ja, hur gör ni då? Om nej, varför inte? Och hur skulle man kunna göra så att det barnen 

fick chans att påverka?  

11.)  Frågar du/ni barnen om du/ni får ta kort på eller filma dem?  

Om ja: Varför? Och om nej: Varför inte? 

 


