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Abstract  

 

Pedagogical documentation in preeschool  

Children’s participation and integrity in conjunction with educational documentation 

  

The purpose of this study is to investigate how preschool teachers document children and what is 

documented.  

 

The questions that we want answered are:  

What affect do the power of preschool teachers have in the relationship between the preschool teachers 

and the children during the documentation process?  

In what way are children involved in the documentation process in preschool?  

How do the preschool teachers protect the children's integrity when they work with educational 

documentation? 

 

In our theory we have chosen to use Michel Foucault's theory on the concept of power, but we will also 

use the theories of Åberg & Lenz Taguchi, Lindgren & Sparrman and Juul & Jens who all explain the 

meaning of integrity and participation while working with the educational documentation in preschool. 

 

As method we chose to interview and observe six preschool teachers that work in two different 

preschools. The preschools are located in two different municipalities in Stockholm. 

 

The result of our study showed that educational documentation is a useful tool in preschool, because it 

provides the opportunity to improve and develop preschool activities. It also provides the opportunity to 

follow up children’s learning and development. The children should be involved in the educational 

documentation in preschool and the preschool teachers should always consider the children’s integrity 

while working with educational documentation. Preschool teachers may however find it difficult to 

protect the integrity of the children while working with educational documentation. 

 

Keywords: Educational documentation, integrity, participation, power perspectives 

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, integritet, delaktighet och maktperspektiv  
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1. Inledning  

Dokumentation används i de flesta svenska förskolor, men vad är syftet med den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan? I den här studien kommer vi att skriva om dokumentationsprocessen i 

förskolan. Pedagogisk dokumentation innebär att pedagoger dokumenterar barn i förskolan genom att ta 

bilder eller filma det som barnen har skapat och därefter reflektera över detta tillsammans med barnen 

och pedagoger, på det sättet blir dokumentationen pedagogisk. Vi är intresserade av att undersöka hur 

integritet, delaktighet och makt ser ut i dokumentationsarbetet på förskolan. Vi båda har haft vår VFU 

på Reggio Emilia inspirerade förskolor. På Reggio Emilia inspirerade förskolor är dokumentation en del 

av vardagen (Dahlberg och Elfström 2014, s. 268, 275). Vi har lagt märke till att pedagoger ofta går 

omkring och tar bilder på barnen utan att barnen vet om att de blir fotade. Vill de verkligen bli fotade 

idag, får de säga nej, eller är det pedagogerna som bestämmer? Har barnen möjligheten att påverka och 

får barnen vara delaktiga i dokumentationerna? 

 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar hamnade en av oss i en diskussion med en förskollärare. 

Vi diskuterade i vilket syfte man dokumenterar i förskolan samt vilket inflytande och vilken delaktighet 

barnen har gällande dokumentationen. I diskussionen framgick det att pedagogerna arbetar med 

pedagogisk dokumentation för att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Denna diskussion 

väckte tankar hos oss och vi började fundera kring vår kommande yrkesroll som förskollärare. Efter 

diskussion kom vi fram till att vi vill undersöka dokumentationsprocessen för att få en djupare inblick av 

rollerna som barn och pedagoger har under dokumentationsprocessen, vi tycker att det är ett intressant 

ämne som vi vill ha mer kunskap om.  

    Vi har valt att undersöka dokumentationsprocessen i förskolan för att bättre förstå vad man får 

dokumentera och vad man inte får dokumentera. Vi har också valt dokumentationsprocessen för att det 

finns tydliga mål i förskolans läroplan som gör att pedagogisk dokumentation är en viktig metod och en 

stor del av arbetet i dagens förskola. I förskolans läroplan står det ”resultat av dokumentation, 

uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans 

kvalitet och därmed öka barnens möjligheter till utveckling och lärande” (Lpfö 98 rev 2016, s. 15). 

    Vi har själva inte arbetat inom förskolans verksamhet förutom som vikarier, men vi har under vår 

VFU lagt märke till att dokumentationsprocesser på olika förskolor och olika avdelningar kan variera 

väldigt mycket. Under vår utbildning har vi haft kontakt med studiekamrater som har förklarat hur 

arbetet med pedagogisk dokumentation ser ut i förskolorna där de har sin VFU. Vi anser att det är 

viktigt för oss som blivande förskollärare att förstå dokumentationsprocessen i förskolan. Vi kommer att 

undersöka två förskolor för att se hur de arbetar med pedagogisk dokumentation. 
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I vår undersökning kommer vi att använda oss av två metoder, intervjuer och observationer.   

Under vår utbildning har vi lärt oss att det är pedagogernas skyldighet att värna om barnens integritet. Vi 

har lärt oss i vilket syfte pedagogisk dokumentation skall användas och att det är viktigt att inkludera 

barnen i dokumentationsprocessen. Innan man börjar arbeta med pedagogisk dokumentation i förskolan 

bör man ha kunskaper om barns integritet och delaktighet. Via vår studie och resultatet av vår studie vill 

vi ge läsaren en uppfattning om vad pedagoger tänker gällande pedagogisk dokumentation, vi vill även 

visa hur pedagoger bör tänka gällande barnens delaktighet och integritet i samband med pedagogisk 

dokumentation. Vi hoppas att vår studie ska bidra till en lättare förståelse av innebörden gällande barns 

integritet och delaktighet när man arbetar med pedagogisk dokumentation. 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger dokumenterar barn och vad som dokumenteras.  

 

 Vilka maktrelationer finns mellan barn och pedagoger i dokumentationsprocessen? 

 På vilket sätt görs barn delaktiga i dokumentationsprocessen i förskolan?  

 Hur tar pedagogerna hänsyn till barnens integritet när de arbetar med pedagogisk 

dokumentation? 

 

3. Litteratur och tidigare forskning  

Under tidigare forskning kommer vi börja med att presentera forskningen kring pedagogisk 

dokumentation, barns perspektiv, integritet och delaktighet. All forskning vi tar upp här är relaterad till 

pedagogisk dokumentation. Därefter kommer vi att redovisa hur det kan vara när man arbetar med 

pedagogisk dokumentation i förskolan, vi kommer även att fördjupa oss inom integritet och delaktighet 

under dokumentationsprocessen. Vi har valt dessa begrepp för att vi anser att dessa begrepp skall vara 

en grund för dokumentationsarbetet i förskolan. Som vi tidigare har nämnt handlar våra frågeställningar 

om maktrelationer mellan pedagoger och barn när de arbetar med dokumentation, hur delaktiga barn är 

under dokumentationsprocesserna i förskolan och även på vilket sätt pedagogerna tar hänsyn till barnens 

integritet när de arbetar med dokumentation. Det finns tidigare forskning som handlar om pedagogisk 

dokumentation. Det hade blivit för mycket forskning om vi hade använt oss av allt som finns 

tillgängligt, därför valde vi att enbart använda den forskningen som fördjupar sig inom de begrepp som 

vi valt att fokusera på. Forskningen som vi valde att inte ta med i vår studie handlar om pedagogisk 

dokumentation men den inriktar sig inte på begreppen som vi har valt att inrikta oss på, såsom 

delaktighet och integritet. Den tidigare forskning som vi har valt att använda oss av tror vi kommer 

hjälpa oss att lättare märka vad pedagoger tänker på när de arbetar med pedagogisk dokumentation. Till 
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vår teoridel har vi valt att använda oss av begreppen integritet, delaktighet och maktperspektivet. I vår 

teori har vi valt samma begrepp som vi har inriktat oss på i tidigare forskning för att vi tror att det 

kommer att hjälpa oss att tydligare uppfatta hur pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation när 

det gäller dessa begrepp. Vi har valt att göra på detta sätt för att vi tror att tidigare forskning kommer ge 

oss möjligheten att lättare förstå forskningen som andra forskare har genomfört gällande dessa begrepp i 

samband med pedagogisk dokumentation. Vår teori kommer att ge oss möjligheten att lättare förstå 

begreppens innebörd.  

 

3.1 Pedagogisk dokumentation i Sverige 

Dahlberg är professor i pedagogik och Elfström är universitetslektor som undervisar om förskole 

didaktik. De två har tillsammans forskat om pedagogisk dokumentation i förskolan. I sin studie 

Pedagogisk dokumentation i tillblivelse (2014) förklarar de att Sverige och många andra länder under 

80-talet har blivit inspirerade av pedagogisk dokumentation som kommer från de kommunala 

förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia. Många förskolor i Sverige är inspirerade av Reggio 

Emilia filosofin och jobbar utifrån den när det handlar om den pedagogiska dokumentationen. 

Pedagogisk dokumentation användes som ett sätt för att undersöka arbetssättet, det vill säga som en 

form av bedömning och utvärdering av lärande (Dahlberg och Elfström 2014, s. 268, 275). Mot slutet av 

80-talet och början på 90-talet fick dokumentationsarbetet starkt stöd från många forskare. Forskarna 

lade fokus på dokumentationen och menade att det bör ske en förändring inom utbildningsområdet. Den 

pedagogiska dokumentationen har blivit en del av bedömningskulturen i många förskolor i Sverige. De 

svenska pedagogerna har sedan slutet av 80-talet själva försökt att förbättra och utveckla den egna 

verksamheten med inspiration av Reggio Emilias sätt att arbeta med pedagogisk dokumentation (Ibid, s. 

270, 273).  

 

Idag används dokumentationen för att utvärdera och reflektera över de läroprocesser som uppstår i olika 

situationer på förskolan, till exempel under möten mellan barn, förskolepersonal och den pedagogiska 

miljön. Dokumentation kan även användas som ett visst redskap och som ett underlag för reflektion eller 

tolkning (Dahlberg och Elfström 2014, s. 273).      

  Lenz Taguchi (2000, s. 26) som är professor och lärare inom barn och ungdomsvetenskap, har forskat 

om dokumentationsarbete i förskolan. I likhet med Dahlberg och Elfström har Taguchis studie visat hur 

dokumentationsarbetet har förändrats och fått en väsentlig plats i den svenska förskolan. Hon berättar att 

barnobservation och annat observationsarbete har utvecklats väldigt mycket från 1930 till slutet av 

1990-talet och har nu en väsentlig plats inom den svenska förskolan. Tanken var från början att 

pedagogerna själva skulle utforma barnobservationer och annat observationsarbete för att utveckla och 



8 

 

förbättra den egna pedagogiska verksamheten. Under den senare delen av 1990-talet började man 

dokumentera barns tänkande och lärande. Lenz Taguchi förklarar att pedagoger idag observerar och 

dokumenterar barn med olika tekniker för att förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten 

(Lenz Taguchi 2000, s. 26). 

 

Sparrman är professor på intuitionen Tema barn vid Linköpings universitet. Tema barn bedriver 

forskning om barndom, barn och familj historiskt och i samtiden. Lindgren är också professor och 

arbetar med barnforskning. Hon har även forskat om observationer och dokumentationer som genomförs 

i förskolan. Lindgren och Sparrman har tillsammans genomfört forskningen Om att bli dokumenterad 

(2003). De redogör för att dokumentation är en slags bakgrund till observationer. Idag talar man inte 

längre om barnobservation utan ordet har bytts ut till dokumentation. Idéerna kring dokumentation är 

inte nya men reflektionen mellan vuxna och barn kring det som har dokumenterats har fått en större 

innebörd (Lindgren och Sparrman 2003, s. 60). Det som skiljer dagens dokumentationsprocess från 

tidigare observationer är de tekniska redskapen som används när barnen blir dokumenterade. De nya 

tekniska redskapen som används vid dokumentationsprojekt har gjort att det har blivit lättare att 

dokumentera samtidigt som man kan lagra större mängder av till exempel bilder och filmer. Detta 

möjliggör noggrannare dokumentation som ger mer omfattande information. I dagens förskola har 

exempelvis videofilmning och fotografering fått stor betydelse (Ibid, s. 64).   

 

Lenz Taguchi (2013) anser att man måste skilja på dokumentation och pedagogisk dokumentation. Hon 

menar att dokumentation är när man som pedagog observerar, filmar eller fotograferar barnen på 

förskolan när de leker eller när de undersöker något. Dokumentationen fångar en aspekt av vad som har 

hänt och vad som har undersökts. Dokumentationen blir däremot inte pedagogisk förrän den diskuteras 

och reflekteras över tillsammans med andra pedagoger eller med barnen kring vad de har hört, sett och 

läst. Det betyder att pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt som innefattar kommunikation. 

Kort sagt menar Lenz Taguchi att reflektionsarbetet är nödvändigt för att dokumentationen ska kunna bli 

pedagogisk. För att kunna göra detta som pedagog behöver man ha ett visst förhållningssätt. Det innebär 

främst att pedagogen kan vara öppen för kommunikation kring dokumentationen som genomförts med 

barn eller vuxna (Lenz Taguchi 2013, s.13-14). Pedagogisk dokumentation syftar till att utveckla, 

förändra, och förstå. Syftet är också att fördjupa barns lärande och utforskande, pedagogisk 

dokumentation är också ett hjälpmedel för pedagoger och det gör det lättare att utvärdera och utveckla 

den pedagogiska verksamheten (Ibid, s.15-16). 
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Lindgren och Sparrman (2003) lyfter upp liknande tankar som Lenz Taguchi kring pedagogisk 

dokumentation. Pedagogisk dokumentation ger både barn och pedagoger möjligheten att reflektera över 

hur de har agerat och reagerat i olika situationer. Med pedagogisk dokumentation kan man även ge 

barnen möjligheten att minnas, känna igen och reflektera över sitt lärande och det som skett i förskolans 

dagliga arbete. Den pedagogiska dokumentationen används även för att föräldrarna ska kunna ta del av 

barnens dagliga aktiviteter (Lindgren och Sparrman 2003, s. 58). När pedagogerna använder filmning 

som dokumentationsmedel får de möjlighet att se barnen och aktiviteterna som genomfördes på ett nytt 

sätt (Ibid, s. 61). 

 

Dahlberg och Elfström tar upp vikten av att vara lyhörd som pedagog. Som förskollärare är det viktigt 

att vara lyhörd för att man skall kunna koncentrera sig på barnens lärandeprocess. Den pedagogiska 

dokumentationen bör användas som en del av vardagsarbetet i förskolan. Dels för att dokumentera nya 

tankar, idéer och funderingar som uppstår hos barnen. Detta i sin tur kan leda till nya projekt som 

pedagogerna kan utföra för att utforska med barnen. Pedagogisk dokumentation kan även användas för 

att svara på vissa frågor som barnen ställer, det kan då bidra till att barnens lust och nyfikenhet väcks till 

att vilja utforska mer, som är ett av de målen i förskolans läroplan. När pedagogen är lyhörd och aktivt 

lyssnar på barnen bekräftar det för barnen att det de gör i förskolan är viktigt och betydelsefullt 

(Dahlberg och Elfström 2014, s. 281, 285–286). I förskolans läroplan står det “att varje barns utveckling 

och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara 

möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner” (Lpfö 98 rev 16, s. 14). Det som Dahlberg och Elfström beskriver 

stämmer överens med målet som står i förskolans läroplan. 

 

3.2 Barns perspektiv  

Eva Johansson är professor i pedagogik. Hennes forskning handlar om barns lärande i Sverige. I sin bok 

Att närma sig barns perspektiv (2003) undersöker hon hur man intar barns perspektiv i förskolan. För att 

förstå barns perspektiv behöver pedagogen närma sig barnet och försöka förstå det barnet vill säga, 

berätta eller visa. Det handlar även om den fysiska närheten, att vara kroppsligt nära barnen (Johansson 

2003, s. 43-44). Johansson förklarar att pedagogen behöver närma sig barnet för att kunna förstå barns 

intentioner och uttryck för mening. Med hjälp av att kommunicera kan pedagogerna förstå barnen. 

Kommunikationen är inte bara orden som sägs, utan tonfall, gester och ansiktsuttryck som bidrar till att 

förstå hur den andra tycker och tänker. Pedagogen behöver se hela situationen för att kunna tolka ett 

barns agerande och inte enbart se beteendet utan man ska försöka se orsaken till beteendet, man ska 

försöka se det barnet ser (Ibid, s. 44). 
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En kamera kan upplevas som integritetskränkande. Johansson menar att integritetskränkningar ofta blir 

synliga i efterhand. Innan man börjar arbetet med dokumentationen behöver man komma in till barnens 

livsvärld. För att man ska få möjligheten att komma in till barnens livsvärldar, krävs inte bara 

pedagogens närhet, närvaro och respekt, utan det är en tidskrävande process. Det krävs att den vuxna 

ägnar tid åt att lära känna barnen och vinna deras förtroende, innan man sätter igång arbetet med 

dokumentationen. Det är viktigt för allas trivsel att pedagogerna och barnen lär känna varandra och att 

barnen är villiga att bli dokumenterade, med detta menar man även att det är viktigt att pedagogerna 

respekterar barnens integritet. Johansson menar att det är pedagogernas förhållningssätt och deras sätt att 

samtala med barnen som avgör om de kommer får komma in i ett barns livsvärld (Johansson 2003, s. 

45).  

 

Barn har små möjligheter att försvara sin integritet. Johansson förklarar att barnen befinner sig i en 

underordnad position, vilket gör att de har små möjligheter att förvara sin integritet och sina egna åsikter 

gentemot de vuxna i förskolan. När det gäller små barn finns det små eller inga möjligheter alls att be 

om barns samtycke för att bli dokumenterade. Därför är det extra viktigt att visa respekt för barnen så att 

de inte upplever dokumentationsarbetet som störande eller integritetskränkande. Detta tydliggör att makt 

är närvarande i alla processer, men är mer problematiskt när det handlar om arbetet med barn 

(Johansson 2003, s. 45). Pedagogerna ansvarar för att ge barnen möjligheten att själva få bestämma om 

de ska delta i dokumentationsprocessen och i sådana fall är det viktigt att barnen får känna att de är en 

del av dokumentationsprocessen. Johansson menar att barnen ska informeras kring hur arbetet med 

dokumentationen går till och hur det insamlade materialet ska försvaras. Pedagogerna ansvarar även för 

att anpassa metoderna som används i samband med dokumentationsarbetet efter barns behov (Ibid, s. 

46). 

 

Det är pedagogernas intresse som avgör hur de närmar sig ett barns perspektiv. Johansson menar att 

pedagoger har olika sätt att se på barnen. Hon menar att det är pedagogernas förhållningssätt till barn, 

hur de talar till och om barn och vilka strategier de väljer för att förstå och bemöta barns uttryck som 

visar hur pedagogerna ser på barnen. Pedagoger måste bemöta barnen som personer med olika behov, 

önskningar, viljor och förmågor, och pedagogerna behöver även ta hänsyn till detta (Johansson 2003, s. 

48). En pedagog behöver ha viljan att närma sig och förstå barnens perspektiv men pedagogen ska även 

ge barnen möjligheten att få uppleva kontroll över sin existens och vardag. Det är viktigt att pedagogen 

låter barnen ta egna beslut. Som pedagog ska man resonera tillsammans med barnen och försöka uppnå 

en överenskommelse genom att välja det som bäst passar barnens behov. Hon menar att man inte ska 
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utgå från att pedagogerna vet bäst vad som är bra för barnen, utan man ska utgå från att barn har sina 

egna perspektiv, och som pedagog bör man ta hänsyn till detta (Ibid, s. 48, 50, 54).  

  

3.3 Integritet 

I Svenska akademins ordlista beskrivs begreppet integritet som ett orubbat tillstånd, oberoende, 

okränkbarhet. En individs integritet handlar om förmågan att handla självständigt och ärligt (Juul & Jen 

2009, s. 38).  

    Lindgren förklarar att var och en i förskolan ansvarar för att varje människas integritet ska skyddas, 

detta gäller både vuxna och barn (Lindgren, 2016, s. 25). I läroplanen för förskolan nämns ordet 

integritet. I läroplanen står det: “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” (Lpfö 98 rev 16, s. 4). Det finns en liknande 

beskrivning i skollagen (2010) som beskriver de grundläggande värdena, och värdet av integritet. Trots 

att integritet är en del av förskolans grunder finns det förvånansvärt lite forskning om det (Lindgren 

2016, s.25-26).  

 

För att skydda barnens integritet ska det insamlade materialet från dokumentationen förvaras på ett 

sådant sätt att endast personalen som arbetar i förskolan har tillgång till det. Palmer är docent och 

universitetslektor i förskoledidaktik och har skrivit boken Uppföljning, utvärdering och utveckling i 

förskola (2012) som hon valt att kalla för stödmaterial för de som arbetar i förskolan. I hennes bok 

menar hon att man ska förvara dokumentationerna i en mapp på en särskild dator eller i en pärm, så att 

ingen kan komma åt dem. Hon påpekar att det är viktigt att dokumentationsmaterialet finns tillgängligt 

för pedagogerna som deltar i dokumentationen. Hur dokumentationerna ska förvaras, bör arbetslaget 

diskutera tillsammans (Palmer 2012, s. 65). Palmer menar även att det är viktigt att personalen 

diskuterar och kommer överens om vilka arbetsmetoder och vilket förhållningssätt som de kommer att 

använda sig av, innan arbetet med dokumentationen påbörjas (Ibid, s. 63). Palmer förklarar att 

pedagogerna i förskolan behöver vara lyhörda och säkra på att barnen som deltar i dokumentationen vill 

bli dokumenterade. Eftersom de små barnen saknar det verbala språket, måste pedagogen titta på hur de 

reagerar när de blir dokumenterade. Om de yngre barnen visar med sitt kroppsspråk att de inte vill bli 

dokumenterade, måste pedagogerna respektera och ta hänsyn till deras vilja. Pedagogen ska lyssna på 

barnens åsikter och i sådana fall låta bli att dokumentera (Ibid, s. 63).  

 

Palmer talar om barnens rätt att involveras i dokumentationsarbetet, och menar att de ska ha möjligheten 

att vara med och bestämma både när de dokumenteras men även när de pedagogiska dokumentationerna 
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färdigställs. Barnen ska tillsammans med pedagogerna välja vilka bilder som ska hängas upp på väggen, 

ur spaltdokumentationerna. Om barnen uttrycker att de inte vill att pedagogerna visar eller hänger upp 

bilderna på väggen ska detta även följas (Palmer 2012, s. 63). Det är själva lärprocessen som är i fokus 

och inte barnen. På fotografier bör endast barnens händer samt pågående skapande vara synligt. Palmer 

lyfter upp vikten av att arbetet med pedagogisk dokumentation ska ske med nyfikenhet, lust och glädje. 

Om det inte upplevs så bland arbetslaget eller bland barngruppen måste förskolepersonal diskutera det 

och börja fundera kring nya sätt att dokumentera på (Ibid, s. 63). Personal som arbetar i förskolan ska 

även begära föräldrarnas samtycke, ifall de vill lägga ut bilder från de pedagogiska dokumentationerna 

på till exempel en webbplats. Föräldrarnas samtycke ska ges skriftligt. Palmer förklarar att vi lever i ett 

medialt samhälle, vilket gör att bilderna som hamnar på nätet inte kan tas bort i efterhand. Därför bör 

man tänka på att ansikten inte syns på de fotografier som läggs ut på webbplatser (Ibid, s. 64).  

     

Utifrån Palmers menar Lindgren och Sparrman (2003) att barnens delaktighet i 

dokumentationsprocessen innebär att de ska vara med och ta beslut, bestämma och utöva inflytande. 

Den vuxna har skyldighet att respektera barn som inte vill bli dokumenterade. De menar även att barnen 

ska erbjudas anonymitetsskydd. Etiskt tänkande ska vara en del av dokumentationsprocessen (Lindgren 

och Sparrman 2003, s. 59). Barn bör ge sitt samtycke till handlingar som berör dem. Detta ger barnen 

ökat skydd, eftersom deras identitet skyddas och för att spridningen av materialet begränsas (Ibid, s. 67).  

 

3.4 Delaktighet 

Dolk är universitetslektor och hon är väldigt engagerad inom frågor som rör genuspedagogik, 

likabehandling och normkritiska perspektiv. Hon har skrivit boken Bångstyriga barn: Makt, normer och 

delaktighet i förskolan (2013). Hon förklarar att delaktighet är ett ord som är bundet till ordet demokrati. 

Man sätter fokus på det barn och vuxna får göra, vad de får tycka och tänka, vad de kan påverka, vad de 

har för möjligheter till motstånd och vems idéer som tillåts medverka i en förändring (Dolk 2013, s.33).  

 

Lenz Taguchi är professor som vi tidigare har nämnt, Åberg är en förskollärare som intresserar sig för 

att utveckla den pedagogiska praktiken i förskolan. Hon har drivit ett utvecklingsprojekt om detta 

tillsammans med andra förskollärare. Tillsammans med Lenz Taguchi har Åberg skrivit boken 

Lyssnandets pedagogik. Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver att orden delaktighet och demokrati hör 

ihop. De menar att för att barn ska förstå demokrati, måste det skapas tillfällen på förskolan där barnen 

får möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter. Man har då skapat en mötesplats där alla gemensamt 

kan reflektera över vardagen på förskolan. För pedagoger är detta väldigt viktigt, då pedagogerna får 

möjligheten att lyssna på alla barns åsikter och tankar samt att barnen tillsammans med andra få ta 
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ansvar för sig själva och varandra och kunna påverka sin vardag på förskolan. En förskola som bygger 

på demokrati och delaktighet handlar inte om att alla barn och vuxna får göra som de själva vill, utan det 

handlar om att alla ska få möjligheten att påverka, tänka fritt och att man även respekterar andras åsikter 

och tankar. Barns delaktighet handlar inte om att barnen ska få ta allt ansvar och göra som de vill, det 

skulle inte fungera i en verksamhet på förskolan. Det finns gränser i förskolan för vad som är 

acceptabelt och vad som inte är det, vilket både vuxna och barn är medvetna om (Åberg & Lenz 

Taguchi 2005, s. 64-65). Om en individ vill känna sig delaktig, så måste individen få möjlighet att 

uttrycka sin åsikt och få den respekterad. Personen måste även lyssna på andras åsikter och respektera 

deras tankar (Ibid, s. 66).  

I dokumentationsprojekt där videofilmning ingår, erbjuds barnen ofta ingen anonymitet. Barn har även 

begränsade möjligheter att tacka nej till deltagandet. Detta gör att barn som filmas visas för arbetslaget 

och för andra barn. Det kan även förekomma att dokumentationen visas för föräldrar. Det som förväntas 

av förskolepersonalen är att de analyserar och utvärderar deras eget arbetssätt med hjälp av den 

pedagogiska dokumentationen, men även att de reflekterar över barnens läroprocesser tillsammans med 

barnen och dem vuxna på förskolan (Lindgren och Sparrman 2003, s. 69).   

 

Det som skiljer vår undersökning från ovanstående är att vi inte lägger fokus på barnet. Vi vill istället 

fokusera på hur pedagogerna dokumenterar och vad som dokumenteras. Vi vill även undersöka 

pedagogernas syn på barns delaktighet i dokumentationen samt hur pedagogerna värnar om barns 

integritet i arbetet med pedagogisk dokumentation. Den tidigare forskningen som vi har valt att använda 

har vi valt för att vi anser att den fördjupar sig inom samma begrepp som vi valt att fokusera på i vår 

undersökning.  

 

4. Teori och centrala begrepp  

Vi har valt att utgå från tre begrepp i vår teoridel. Begreppet makt som är vårt teoretiska perspektiv, 

samt två centrala begrepp; integritet och delaktighet. Vi har valt dessa begrepp eftersom de är relevanta 

för vår undersökning, och utifrån vårt intressera av hur makt visar sig utifrån Foucaults maktteori i den 

pedagogiska dokumentationen. Vi vill se om barnen måste vara delaktiga eller om de får säga nej och 

bestämma över sin integritet när de blir dokumenterade av pedagoger. I vår studie kommer vi att 

beskriva maktperspektivet, där vi valt att utgå ifrån den franska filosofen Michel Foucaults teori om 

makt, Hillevi Lenz Taguchi samt Lindgren & Sparrman som också lyfter upp liknande tankar kring 

maktperspektivet. Vi kommer börja med att beskriva begreppet makt, därefter beskriver vi de centrala 

begreppen integritet och delaktighet. De centrala begrepp som vi redan har nämnt i tidigare forskning 

har vi valt att presentera närmare här, men vi kommer även ta upp begreppet makt.   
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Vi vill visa hur den pedagogiska dokumentationen påverkas av dessa tre begrepp. Med detta vill vi 

berätta för dig som läsare att begreppet pedagogisk dokumentation kommer att finnas med i alla begrepp 

som vi valt att använda för att visa sambandet som vi tidigare nämnt.  

 

4.1 Maktperspektivet  

Vi kommer att börja med att beskriva makt utifrån Foucaults perspektiv sedan går vi vidare till Lenz 

Taguchi och slutligen Lindgren och Sparrmans definitioner. 

    Foucault (2008) skriver att det finns olika former av makt i det moderna samhället och att de ser olika 

ut. Han menar att de former som finns är att man inte arbetar med rättsbegrepp utan med teknik, inte 

med lag utan med normalisering och inte med straff utan med kontroll. Normalisering är en process där 

individer genom upprepning anpassar sig till beteendet. Han beskriver att norm är en annan form av 

makt utöver lagen (Nilsson 2008, s. 90). Foucault menar att det inte finns några maktfria relationer, utan 

makt är en del som ingår i alla samhällets sociala relationer. Den skapas mellan härskande och de som 

de härskar över (Ibid, s. 91, 93-94). Foucault anser att makt är något som alltid befinner sig i förändring. 

Det betyder att styrkeförhållandena konstant kan förändras, den person som är i överläge vid ett tillfälle 

kan vid ett annat tillfälle hamna i underläge, det kan även vara på motsatt sätt. Foucault menar att de här 

förändringarna kan ske var som helst och att de kan vara resultatet av både oavsiktliga handlingar och 

medvetna handlingar (Nilsson 2008, s.86). Makten är verksam och direkt produktiv menar Foucault. 

Han menar att makten verkar genom normer och normalisering och inte främst genom regler och lagar. 

Normer och makt är kopplade till varandra, men det behöver inte vara genom tvång och våld utan det 

kan vara så att individer anpassar sitt tankesätt och sin vilja efter de som har “makten” i den situationen. 

Foucault anser att makt i lägre grad handlar om att straffa individer som tycks göra fel, men det handlar 

mer om att förebygga att fel begås genom att individer “frivilligt” gör det som anses vara rätt (Dolk 

2013, s.26). 

 

Lenz Taguchi tar hjälp av Foucaults teorier när hon förklarar tänkandet kring makt. Hon menar att makt 

är något som produceras och finns överallt. Makt är en del av alla individers vardag, och den produceras 

överallt i rutiner, rum, platser, saker och ting. Makten produceras tillsammans med föreställningar som 

bildar olika praktiker, det innebär att makt produceras av varje individ genom individens tankar och 

handlingar i olika situationer. Alla individer tänker och handlar i överensstämmelse med det vi tror är 

riktigt och sant, motiveringen kan vara det som är vetenskapligt bevisat, sunt förnuft, för att alla gör på 

detta vis eller föreställningen om det som är rätt. Varje individ använder sig av makt, i vissa fall 

medvetet och i andra fall omedvetet. Varje individ har också möjligheten att gå emot ett dominerande 

tankesätt och försöka ändra på det (Lenz Taguchi 2013, s. 38-39). 
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Lindgren och Sparrman tar även upp att under dokumentationsprocessen på förskolan kan makt utspelas 

mellan vuxna och barn. De förklarar hur den som dokumenterar har makt över individen som blir 

dokumenterad (Lindgren och Sparrman 2003, s. 59). De lyfter även upp att det är de vuxna som har den 

starkare maktpositionen. Det är de vuxna som sätter upp målen för verksamheten, bestämmer över vilka 

normer som gäller i förskolan samt bestämmer när ett projekt ska påbörjas och när det ska avslutas (Ibid, 

s. 60). De menar att både barn och pedagoger är aktiva under själva dokumentationsprocessen, men att 

även om barn är aktiva i dokumentationen så betraktar de sig som underordnade i relation till den 

vuxnes status. Barnen under dokumentationsprocessen är betraktare och blir betraktade i relation till 

andra barn men att de i relation till de vuxna enbart är betraktade. Detta gör att barnen får en 

underordnad position, eftersom barn kan betrakta andra barn men inte vuxna (Ibid, s. 62).  

 

I läroplanen för förskolan står det att varje barn ska få sina behov respekterade och tillgodosedda, barnet 

skall dessutom uppleva sitt eget värde. Därtill ska förskolan applicera ett demokratiskt arbetssätt, där 

alla barn deltar (Lpfö 98 rev 2016, s. 8). Det står även att arbetslaget på förskolan ska verka för att alla 

barn ska få möjlighet att utveckla sina förmågor, vilja till att ta ansvar och ha möjlighet att påverka i 

förskolan, samt att arbetslaget respekterar alla barns åsikter och uppfattningar. Arbetslaget skall göra 

barnen delaktiga och låta dem ta ansvar för att barnen skall lära sig vilka rättigheter samt skyldigheter 

som gäller i ett demokratiskt samhälle. (Lpfö 98 rev 2016, s.12). Utifrån dessa punkter som står i 

läroplanen förstår vi att barnen ska göras delaktiga samt respekteras, men om vi kopplar detta till 

maktperspektivet så handlar det om hur pedagogerna väljer att tolka dessa punkter och använda de i sin 

verksamhet.   

 

4.2 Integritet  

Ordet integritet definieras i den svenska ordlistan som: oberoende, okränkbarhet och orubbat tillstånd. 

Integritet är ett centralt begrepp i vår studie som vi även har använt i vår forskning. Detta begrepp anser 

vi kommer hjälpa oss när vi analyserar vårt insamlade material och resultat. Integritet är även viktigt när 

man arbetar med barn. Juul är familjeterapeut och författare. Jensen är psykolog inom pedagogisk-

psykologi och författare. De två har skrivit boken Relationskompetens i pedagogernas värld. Juul & 

Jens (2009) förklarar att ordet integritet kan uppfattas som en förmåga att handla ärligt, självständigt och 

med moraliska principer. De förklarar även att integritet är en relationell upplevelse som jämt är i 

förändring och även växer på ett idealt sätt. Det är viktigt för människor att uppfatta och utveckla 

kunskap om människans integritet för att samarbetet och samvaron med andra individer blir så jämlik 

och respektfull som det bara går (Juul & Jens 2009, s. 38-39, 40). 
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4.3 Delaktighet  

Ytterligare ett centralt begrepp i vår studie och som har använts i vår forskning är delaktighet. Begreppet 

kommer hjälpa oss när vi analyserar det insamlade materialet samt resultatet. Delaktighet hör ihop med 

ordet demokrati. Åberg & Lenz Taguchi (2005, s. 64-65) beskriver att båda begreppen kan uppfattas på 

olika sätt. De menar att man inte bara ska beskriva orden, utan man behöver göra orden synliga i 

praktiken. Begreppet demokrati innebär att en process drivs framåt tillsammans med andra människor, 

och att alla inblandade har rätt att vara delaktiga i processen. När samtliga inblandade erbjuds 

möjligheten att uttrycka sina åsikter och tankar samtidigt som de lyssnar på andras synpunkter, bildas 

demokrati. Delaktighetsbegreppet handlar om att erbjuda andra möjligheten att få vara med och 

bestämma.    

    Demokrati och delaktighet handlar inte om att alla får göra som de vill i vilken situation som helst, 

utan det finns gränser för vad som är acceptabelt. I ett demokratiskt samhälle handlar delaktighet om att 

alla ska kunna tänka fritt, få yttra sina tankar och åsikter och få möjligheten att påverka sin vardag. För 

att skapa en demokrati behöver alla få möjligheten att delta och påverka samtidigt som det är viktigt att 

allas tankar och åsikter respekteras. Kort sagt menar Åberg och Lenz Taguchi för att en person ska 

kunna känna sig delaktig på något sätt, måste personen bli lyssnad på och respekterad av samtliga 

inblandade (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 65-66).     

 

5. Material och metod  

I följande kapitel kommer vi att presentera våra val av metod, urval, genomförande och hur 

bearbetningen av materialet har gått till. Vi kommer förklara hur vi har samlat in vårt empiriska material 

till denna studie och vi kommer även förklara varför vi har använt denna metod till för att samla in 

materialet. Material- och metodkapitlet kommer att avslutas med de etiska överväganden som vi har 

tagit hänsyn till i vår undersökning. För att få ett underlag att analysera har vi valt att genomföra sju 

intervjuer och sex observationer. Detta har vi gjort för att få en uppfattning om vilka idéer och 

föreställningar som finns hos förskollärarna gällande barns delaktighet och integritet när de arbetar med 

pedagogisk dokumentation.  

  

5.1 Material  

Vi har valt att undersöka två förskolor som ligger i två olika kommuner. Anledningen till att vi valde 

dessa två förskolor är för att vi har haft våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder där. Förskolorna 

är belägna i olika områden och vi tror att vi kommer att märka en del likheter och olikheter under 

observationerna och intervjuerna. En annan anledning till att vi valt just dessa förskolor är för att båda 

förskolorna är Reggio Emilia inspirerade och att man på Reggio Emilia förskolor arbetar med metoden 
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pedagogisk dokumentation. Vi valde att intervjua fyra förskollärare på förskola 1 och tre förskollärare 

på förskola 2. Vi observerade även tre förskollärare per förskola. 

 

5.2 Intervjumetod  

Patel och Davidson tar upp att intervju är en metod som används för att samla in information. 

Intervjumetoden bygger på att den som ska intervjua träffar den som ska bli intervjuad och ställer frågor 

som intervjuaren vill ha svar på. En intervju kan även ske via ett telefonsamtal. Personen som blir 

intervjuad ska gärna vara intresserad och vilja svara på frågorna (Patel & Davidson 2011, s. 73).  

    När man intervjuar är det bra om man inleder intervjun med neutrala frågor. Vi har använt oss av 

standardiserade intervjuer. En standardiserad intervju går ut på att man gör ett strukturerat schema av 

frågor, att man har bestämt ordningen på frågorna i förväg. Det handlar även om att man ställer frågorna 

i samma ordning till varje person som ska intervjuas (Ibid, s. 74- 76). Ett bra sätt att inleda en intervju är 

genom att börja med frågor som handlar om personen som intervjuas. Exempel på sådana frågor är hur 

länge personen har jobbat som förskollärare, om personen har arbetat på flera olika förskolor, vad 

personen heter osv. Man skall även försöka att avsluta en intervju på ett neutralt sätt. Det är också 

viktigt att personen som blir intervjuad ska få möjligheten att tillägga något eller lyfta fram något annat 

viktigt inom området. Mellan inledningen och avslutningen kommer de egentliga frågorna som man vill 

ha svar på från personen som blir intervjuad. När man ska formulera frågor till intervjuer är det viktigt 

att tänka på språket. Den som svarar på frågorna måste förstå frågornas innehåll och förstå meningen 

med frågan. Därför är det viktigt att språket är lätt att förstå och att man undviker svåra och främmande 

ord (Ibid. s. 77–78).  

 

Patel och Davidson (2011, s. 81, 111) förklarar att det som utmärker en kvalitativ undersökningsmetod 

är intervjuer och observationer som innebär att man använder ord och bilder för att beskriva sitt resultat. 

Kvantitativa undersökningsmetoder används för att mäta eller om man vill använda sig av siffror och 

statistik i sitt resultat (Ibid, s. 81, 111). Kvalitativa intervjuer ger utrymme för personen som blir 

intervjuad att svara med egna ord. I en kvalitativ intervju är det viktigt att intervjuaren ställer spontana 

följdfrågor till personen som blir intervjuad. Detta för att personen som blir intervjuad, inte känner sig 

osäker när den svarar på frågorna, men även för att visa att man är en god lyssnare (Ibid, s. 81-82). 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom vi vill få in så mycket information som 

möjligt angående våra frågor, vi kommer även att skriva ner svaren när vi intervjuar. Vi anser att det är 

viktigt att låta pedagogerna få mycket utrymme och få prata fritt. Vi har valt bort den kvantitativa 

metoden eftersom det handlar mer om mätning och statistik.  
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Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer. För att få fram vad förskollärarna har för syn på 

dokumentationsprocessen, anser vi att kvalitativa intervjuer är ett passande metodsätt för vår studie. Vi 

har ägnat mycket tid åt språket för att det ska vara lätt att förstå oss när vi genomför intervjuerna. Vi har 

använt en mobiltelefon för att spela in intervjuerna och även antecknat med papper och penna. Innan 

intervjuerna frågade vi om det var ok att vi spelade in samtalet. Anledningen till detta var för att stärka 

reliabiliteten och för att intervjusvaren inte skulle misstolkas. Kvalitativa intervjuer har en låg grad av 

strukturering, det innebär att personen som blir intervjuad får utrymme att svara med egna ord. Syftet 

med kvalitativa intervjuer är att den som intervjuar och den som blir intervjuad båda är medskapare i 

intervjun. För att man ska lyckas med denna metod behöver vi som intervjuar hjälpa personen som blir 

intervjuad att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang om det vi undersöker (Patel 

& Davidson 2011, s. 81–82).  

 

5.3 Observationsmetod  

Observationer är människans främsta sätt att få information om omvärlden. Alla människor gör det 

slumpmässigt utifrån våra behov, erfarenheter och förväntningar. Observationer är också ett bra sätt att 

samla in vetenskaplig information på. När man utför en undersökning eller en studie får observationerna 

inte vara slumpmässiga utan måste motsvara de krav som kan ställas på en vetenskaplig nivå. En 

nackdel med observationsmetoden är att det är tidskrävande (Patel & Davidson 2011, s. 91–92).  

 

Det finns två typer av observationer. Den första kallas för strukturerade observationer och den andra för 

ostrukturerade observationer. En strukturerad observation innebär att man har ett preciserat problem och 

att man enbart tar hänsyn till de delar som rör problemet i sin observation. Då kan man använda sig av 

ett observationsschema där man har olika kategorier som täcker det som ska undersökas. Det innebär att 

man bara kan pricka in i schemat om man till exempel observerar olika beteenden hos pedagogerna 

(Patel & Davidson 2014, s. 92–93). Ostrukturerade observationer används ofta för att kunna få så 

mycket information som möjligt kring det problemområde man vill undersöka. Då används inte ett 

observationsschema utan man antecknar allt som hör till ämnet (Ibid, s. 97).  

 

Det finns även observationer som kallas för deltagande observation och icke-deltagande observation. 

Vid en icke-deltagande observation står man som forskare bredvid barnen och observerar vad som sker 

utan att prata eller delta i det som händer. Syftet är att inte påverka aktiviteten utan att man bara skall 

observera. Deltagande observationer innebär att man deltar i en aktivitet och är med och kan påverka, 

samtidigt som man observerar (Franzen 2014, s.62).   
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I vår undersökning har vi valt att använda oss av ostrukturerade observationer för att vi anser att 

observationerna kommer att ge oss mer information när vi analyserar. Vi har använt denna metod för att 

samla på oss så mycket information som möjligt. Vi använde denna metod då vi gjorde vår B- uppsats 

som vi skrev tillsammans och vi tycker att det är ett bra sätt att samla information på och därför har vi 

valt att fortsätta med den metoden. Vi har valt att använda oss av icke-deltagande observationer 

eftersom vi inte vill påverka verksamheten på något sätt. Vi observerade pedagogerna i sin vardag på 

förskolan när de arbetade med metoden pedagogisk dokumentation. Detta gjorde vi med hjälp av 

anteckningar där vi skrev ner vad vi såg och hörde. 

 

Patel och Davidson (2011, s. 91) lyfter upp liknande tankar som Franzén påpekade kring observation. 

De menar att observationer kan vara användbara för att komplettera information som man har fått med 

hjälp av andra tekniker. De menar också att den som observerar kan studera beteendet i samma stund 

som det inträffar, men de påpekar att det finns en del beteenden som inte går att observera (Ibid, s. 91). 

Observationsmetoden skiljer sig från andra tekniker. En del människor kan vara rädda för att bli 

intervjuade, därför kan observationsmetoden ibland vara mer aktuell. I dessa fall krävs det mindre 

samarbete mellan den som observerar och den utvalda individen. Den som ska observera ska helst även 

utföra undersökningar innan observationen sker (Ibid, s. 92).  

 

5.4 Genomförande 

Samarbetet mellan oss har fungerat bra då vi har planerat allting tillsammans. Vi hade redan från början 

skapat ett schema som förklarade hur arbetet skulle genomföras, och varje gång vi påbörjade något nytt i 

uppsatsen diskuterade vi det först tillsammans. Vi valde att genomföra studien tillsammans för att vi 

tidigare skrivit B-uppsatsen tillsammans och vårt samarbete har fungerat väldigt bra. Vi bestämde redan 

då att vi skulle skriva C-uppsatsen tillsammans. För oss har det varit en fördel att samarbeta under C-

uppsatsen för att vi kommer bra överens och för att vi alltid har haft någon att diskutera med. När den 

ena körde fast så fanns den andra tillgänglig som stöd. Vi har under den större delen av undersökningen 

genomfört arbetet tillsammans, vi har träffats flera dagar i veckan för att underlätta vårt samarbete. Om 

vi inte var klara med det som vi höll på att skriva på högskolan så fortsatte vi istället att skriva hemifrån. 

När vi arbetade hemifrån använde vi oss av mobiltelefoner för att kommunicera och Google Documents 

som vi båda hade tillgång till, detta gjorde att vi kunde följa varandras skrivprocess och på så sätt 

underlättade det vårt samarbete. Vår tanke var att vi skulle genomföra intervjuerna och observationerna 

tillsammans, men slutligen blev det så att vi fick dela på oss och gå till varsin VFU plats för att utföra 

detta. Det blev så för att förskollärarna inte hade möjlighet att bli intervjuade de dagarna som vi kunde 

gå tillsammans, därför utförde vi intervjuarna och observationerna separat. Några av förskollärarna som 
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vi intervjuade är bekanta. Vi är medvetna om att det finns risker till subjektivitet med att intervjua 

bekanta men vi upptäckte att vi fick mer respons av de bekanta förskollärare än de som inte var bekanta.  

 

5.5 Etiska överväganden  

Löfdahl (2014, s. 36) skriver att det finns viktiga etiska principer som man måste förhålla sig till innan 

man påbörjar sin studie. Innan man börjar observera eller intervjua måste man först informera 

förskolechefen om det och be om samtycke för att genomföra studien på den förskolan, detta gör man 

innan man kontaktar förskollärarna. Man måste även få ett samtycke från alla personer som ska 

intervjuas. Patel och Davidson (2011, s. 74-75) menar att när det handlar om intervjuer är det viktigt att 

man klargör vad som är syftet med intervjuerna, vad man undersöker, och vad man ska använda 

intervjuerna till. Det är även viktigt att man betonar vikten av den deltagande personens bidrag. 

Personen som deltar behöver även få förklarat för sig på vilket sätt dennes bidrag kommer att användas. 

Löfdahl tar upp vikten av att deltagaren måste få all information kring intervjun, man skall informera 

personerna som man vill intervjua att de själva bestämmer om de vill delta. Innan en intervju eller 

observation påbörjas skall man förklara för deltagarna att de kan avstå från att delta när de vill (Löfdahl 

2014, s. 36).  

 

Forskaren måste även ta hänsyn till undersökningen som utförs när det gäller forskningsetiska aspekter. 

Alla som forskar har ett mål att få fram kunskap som är trovärdig och som är viktig för oss som personer 

och för samhällets utveckling. Forskningen måste hålla hög kvalitet, och personerna som deltar i 

forskningen får inte utsättas för fysiska eller psykiska skador, kräkningar eller förödmjukelse (Patel & 

Davidson 2011, s. 62–63). Det finns två typer av intervjuer, konfidentiell och anonym. En konfidentiell 

intervju innebär att personen som ska intervjua har en lista över vem man har fått sina svar ifrån, men att 

det bara är personen som intervjuar som har tillgång till de uppgifterna. En anonym intervju handlar om 

att man inte har några personliga uppgifter om personen som har deltagit i intervjun. All denna 

information måste personen som har förberett och ska leda intervjun berätta för personen som blir 

intervjuad, innan intervjun påbörjas (Ibid, s. 74). Den som ska observera behöver få förskolechefens 

tillåtelse men även förskollärarnas samtycke. Innan man börjar observera, måste också barn och 

föräldrar ge sitt samtycke (Löfdahl 2014, s. 42).  

    Vi har tagit hänsyn till allt detta i vår uppsats. När vi hade bestämt vilka förskolor vi skulle utföra 

våra observationer och intervjuer i kontaktade vi först förskolechefen, vi presenterade oss och beskrev 

därefter syftet med vår undersökning. När förskolechefen svarade att det var okej för oss att genomföra 

vår studie med hjälp av förskolan, kontaktade vi förskollärarna och bad om deras samtycke (Bilaga 1). 
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Vi erbjöd våra respondenter anonymitet och vi betonade vikten av förskollärarnas bidrag till vår 

undersökning. Vi förklarade även att de får ta del av vårt resultat när vi är klara med undersökningen. 

 

6. Resultat och analys  

I följande avsnitt kommer vi att redovisa och analysera vårt resultat utifrån materialet som vi har samlat 

in. Vår analys bygger på våra centrala begrepp delaktighet och integritet, och vi kommer att använda oss 

av Foucaults maktteori. Vi kommer att börja med att ta upp pedagogernas syn på dokumentation och 

därefter kommer vi att dela upp det tematiskt efter begreppen. Vi kommer att sortera in våra resultat 

samt analyser från intervjuerna och observationerna under tre olika rubriker som kommer att handla om 

våra centrala begrepp. Med hjälp av våra intervjuer ville vi ta reda på hur pedagoger dokumenterar barn 

och vad som dokumenteras. För att göra det tydligt för dig som läsare, har vi sammanställt svaren som 

förskollärarna gav, vi fokuserar mer på de svar som handlar om vår undersökning. Detta kommer vi att 

presentera i en sammanhängande text. Vi har intervjuat sju förskollärare från två olika förskolor. Vi har 

valt att namnge dem som förskola 1 och förskola 2. Vi kommer även analysera våra observationer i en 

sammanhängande text tillsammans med intervjuerna. För att kunna göra det, har vi genomfört sex 

observationer i förskolans miljö. Vi kommer att kalla alla förskollärare för hen eftersom de är anonyma.  

 

6.1 Pedagogisk dokumentation 

I detta avsnitt kommer vi att skriva om när förskollärarna förklarade vad deras syfte är när de 

dokumenterar, vad de fokuserar på men även hur de arbetar med pedagogisk dokumentation. Vi ville 

även veta hur förskollärarna i de två olika förskolorna väljer att dokumentera och vad de väljer att 

dokumentera. I det följande kommer vi att analysera pedagogisk dokumentation utifrån svaren vi fick 

under intervjun. 

 

Att dokumentera innebär att samla material, en pedagog gör detta genom att anteckna, fota, filma osv. 

Det insamlade materialet underlättar för att pedagogerna senare skall kunna diskutera barnens 

utveckling med varandra eller med barnen, dokumentationen blir pedagogisk när diskussionerna 

påbörjas, berättade de tre förskollärarna på förskola 2. En dokumentation kan lätt bli pedagogisk om 

man har en tanke eller ett syfte med varför man dokumenterar, säger förskollärarna. Alla tre 

förskollärarna tog upp att reflektion är en del av den pedagogiska dokumentationen, utan reflektion 

försvinner det pedagogiska. Förskollärarna på förskola 1 lyfte upp liknande tankar kring reflektion som 

förskollärarna på förskola 2. De betonade vikten av att reflektera över det som dokumenteras 

tillsammans med arbetslaget och barnen. De tar även upp att det är en fördel om man reflekterar över det 
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insamlade materialet tillsammans med andra pedagoger, på det sättet kan de komma med nya tankar och 

idéer eller lägga märke till något som man själv inte har lagt märke till. Barnen ska också få möjligheten 

att vara med och reflektera över det insamlade materialet, på så sätt får även barnen möjligheten att dela 

med sig av sina tankar och idéer om till exempel hur man kan gå vidare med ett projekt som pågår i 

förskolan. 

    Tack vare frågorna som vi ställde under intervjuerna har det visat sig att våra respondenter har olika 

erfarenheter kring arbetet med pedagogisk dokumentation. Det visade sig att förskollärarna på förskola 1 

har använt metoden pedagogisk dokumentation i en längre period än vad förskollärarna på förskola 2 

gjort.   

 

Syftet med den pedagogiska dokumentationen i förskolan 

Förskollärarna på båda förskolorna hade liknande syn på syftet med pedagogisk dokumentation. De 

menar att det är viktigt att fånga upp det barnen håller på att lära sig, barnens lärprocesser och det 

underlättar även för pedagogerna som utifrån detta kan jobba vidare med det som har observerats och 

dokumenterats. Syftet med den pedagogiska dokumentationen är också att synliggöra det barnen gör, 

skapar och producerar för barngruppen, arbetslaget och även för föräldrarna. En av förskollärarna som 

vi intervjuade tyckte även att syftet för barnen och pedagogerna är att barnen ska kunna reflektera 

tillsammans med pedagogerna kring det som barnen har gjort. En av förskollärarna berättade att 

pedagogisk dokumentation även ger pedagogerna möjligheten att gå tillbaka och se vad som har hänt, 

men påpekade också att syftet med detta är för att barnen ska få möjligheten att reflektera kring sitt eget 

lärande. En av förskollärarna på förskola 2 har också märkt att en del barn förstår att de kan reflektera 

kring sitt eget lärande. Pedagogisk dokumentation är ett väldigt bra verktyg för verksamma pedagoger i 

förskolan. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan pedagogerna se vad barnen är intresserade av, 

vilket är betydelsefullt för arbetet i förskolan, detta höll de flesta av förskollärarna med om.  

 

Dahlberg och Elfström (2014) skriver att dokumentationen idag används för att utvärdera och reflektera 

över de läroprocesser som uppstår i olika situationer på förskolan. De menar att man kan använda 

dokumentationen som ett verktyg och som ett underlag för reflektion eller tolkning (Dahlberg och 

Elfström 2014, s. 273). Det som våra respondenter från båda förskolorna berättade stämmer överens 

med det som Dahlberg och Elfström redogör för, att man ska använda sig av pedagogisk dokumentation 

för att förbättra och utveckla förskolans verksamhet. Dahlberg och Elfström menar även att pedagogisk 

dokumentation bör användas som en del av vardagsarbetet i förskolan (Ibid, s. 281). 
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Dokumentationerna som görs i förskolan ger pedagogerna möjlighet att dokumentera idéer, tankar och 

funderingar som uppstår hos barnen, dokumentationen kan i sin tur leda till nya projekt som 

pedagogerna kan välja att påbörja för att utforska tillsammans med barnen. När pedagogen aktivt lyssnar 

på barnens frågor och funderingar upplevs det som en bekräftelse för barnen, barnen uppfattar det då 

som att det de gör i förskolan är betydelsefullt (Dahlberg och Elfström 2014, s. 281, 285). De intressen 

som barnen själva ger uttryck för på olika sätt bör ligga till grund för pedagogerna när de startar ett 

projekt i förskolan. Ett projekt bör alltid startas genom en fråga från barnen eller ett intresse som 

pedagogerna ser i barngruppen. Att utgå från barnens intresse och idéer när man arbetar med ett projekt 

på förskolan bidrar i sin tur till att barnens lust och nyfikenhet på att vilja utforska ökar, och det är ett av 

målen i förskolans läroplan (Ibid, s. 285-286). I förskolans läroplan framgår det att pedagogerna 

ansvarar för lärandet i förskolan och har skyldigheten att dokumentera och följa upp barnens utveckling 

och lärande (Lpfö, 98 rev 16, s. 14). Barns frågor, tankar, funderingar och intressen bör tas till vara i 

förskolans verksamhet, därför ska pedagogerna erbjuda barnen den miljö som krävs för att barnen ska 

uppleva verksamheten som rolig, intressant och meningsfull (Ibid, s.14). Lenz Taguchi har liknande 

tankar kring syftet med dokumentationsarbetet i förskolan. Hon skriver att pedagogisk dokumentation 

ger pedagogerna möjligheten att fördjupa barnens lärande och utforskande, detta är ett av målen som 

står i förskolans läroplan. Det används för att förbättra och utveckla den pedagogiska verksamheten, 

menar hon (Lenz Taguchi 2013, s. 15-16).   

    Utifrån det de olika forskarna beskrev samt de mål som står i förskolans läroplan tolkar vi det som att 

förskollärarna som vi intervjuade är medvetna om syftet och varför man skall använda pedagogisk 

dokumentation i förskolans verksamhet. De ansåg att pedagogisk dokumentation hjälper pedagoger i 

förskolan att fånga upp det som barnen håller på att lära sig, barnens lärprocesser och hur pedagoger kan 

jobba vidare med det som har observerats och dokumenterats. 

 

Områden som den pedagogiska dokumentationen fokuserar på 

Alla förskollärarna som vi intervjuade poängterade att man fokuserar på olika saker när man 

dokumenterar i förskolan. Respondenterna i de två förskolorna berättade att det framförallt är görandet 

som pedagogerna fokuserar på när de dokumenterar i förskolan. Förskollärarna på förskola 1 sade att de 

dokumenterar görandet, vad barnen säger och vad barnen gör. När de dokumenterar de yngre barnen 

som inte kan prata eller ännu inte har lärt sig det svenska språket försöker de framförallt tolka 

kroppsspråket. Det är görandet man dokumenterar, och prioriteringen är inte att barnet ska vara med på 

bilden, man fokuserar mer på vad barnet gör med sina händer och materialet som barnet använder. En av 

förskollärarna förklarade att de lägger mer fokus på en händelse om det som sker är något nytt som de 

inte har sett tidigare. Hen påpekar att man inte bara ska ta bilder för att det ska finnas, utan bilderna skall 
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ha ett syfte och man skall gärna ta bilder när det händer något nytt. Hen menar att det ska finnas ett syfte 

när man väljer att dokumentera i förskolan.   

 

Alla tre förskollärarna i förskola 2 poängterade att när de dokumenterar fokuserar de på olika saker. De 

berättade att fokus kan skilja sig åt mellan pedagogerna. Hen menar att pedagogen kan välja något att 

koncentrera sig på för att det inte ska bli för brett, hen gav ett exempel och sa att pedagogen till exempel 

kan välja att inrikta sig på vad barnen har för strategier när de får en uppgift. Pedagogen kan även byta 

fokus och ha ett sorts schema som visar vad de ska fokusera på under olika perioder. De tre 

förskollärarna på förskola 2 förklarade att dokumentation är en viktig del av förskolans arbete. Lenz 

Taguchi skriver att dokumentationsarbetet har fått en väsentlig plats i den svenska förskolan och blivit 

en viktig del av förskolans arbete. Hon menar att det idag har blivit viktigt att dokumentera barnens sätt 

att tänka och barnens lärande (Lenz Taguchi 2000, s. 26). Förskollärarna menade att de pedagogiska 

dokumentationerna ska fungera som ett redskap. Lindgren och Sparrman förklarar att pedagogisk 

dokumentation fungerar som ett redskap för att reflektera över det som har skett under dagen (Lindgren 

och Sparrman 2003, s. 58). Utifrån det pedagogerna sade under intervjuerna men även vad Taguchi, 

Lindgren och Sparrman tog upp, tolkar vi det som att förskollärarna är medvetna om att 

dokumentationerna är en viktig del av förskolans verksamhet och med hjälp av det kan pedagogerna på 

ett bättre sätt följa barnens utvecklingsprocesser. 

 

Reflektion är en del av det pedagogiska arbetet    

De flesta av förskollärarna tyckte att reflektion är en viktig del i det dagliga arbetet på förskolan. 

Förskollärarna sa även att de brukar sitta och diskutera de material som de har samlat in. De har 

förklarat att de sitter med barnen och går igenom bilder/filmer och tillsammans reflekterar över hur och 

vad de har gjort. Några av förskollärarna nämnde att reflektion är en del av det pedagogiska arbetet, utan 

reflektion blir inte dokumentationen pedagogisk “Det pedagogiska försvinner om det inte sker en 

reflektion över det”, (Intervju 20180321). En förskollärare tyckte att man borde lägga mer tid på 

reflektionen. Hen menade att man ska dokumentera steg för steg och låta barnen vara delaktiga i hela 

reflektionsprocessen för att barnen ska lära sig hur de kan utvecklas med hjälp av det som har 

dokumenterats.   

    Lindgren och Sparrman menar att dokumentationerna ska användas i det dagliga arbetet i förskolan. 

Dokumentationerna som utförs i förskolan ger pedagogerna möjligheten att på ett nytt sätt se hur barnen 

agerat och reagerat under de aktiviteter som genomförts. Med hjälp av dokumentation får pedagogerna 

också möjligheten att se hur de kan förbättra och utveckla sitt förhållningssätt (Lindgren och Sparrman 

2003, s. 61). 
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Lindgren och Sparrman skriver att reflektionen mellan barn och vuxna har fått en större innebörd i 

Sverige, reflektionskulturen har blivit en viktig del av arbetet i förskolan (Lindgren och Sparrman 2003, 

s. 61). Lenz Taguchi förklarar att dokumentationen blir pedagogisk med hjälp av reflektionerna som 

genomförs i barngruppen och pedagogerna emellan. Hon menar att dokumentation är när pedagogerna i 

förskolan observerar barnen med hjälp av de olika tekniska redskapen såsom bilder, filmer och 

anteckningar (Lenz Taguchi 2013, s. 13-14). Pedagogisk dokumentation handlar om kommunikation 

och reflektion. Pedagogerna behöver vara öppna för att kommunicera när man reflekterar över det som 

dokumenterats (Ibid, s. 14). Utifrån förskollärarnas upplevelser och tankar som beskrivits ovan kring 

reflektionsprocessen samt det som forskarna tagit upp har det blivit klarare för oss vilket synsätt 

förskollärarna har kring reflektionsprocessen i förskolan. De förklarar att det pedagogiska försvinner om 

man inte reflekterar över dokumentationen, detta innebär att dokumentation blir pedagogisk när det sker 

en reflektion över det som dokumenterats. Vi upplever att vi har fått en klarare bild om hur de tänker 

kring arbetet med dokumentation.   

     

Metoderna som används i dokumentationsarbetet 

Våra respondenter förklarade att materialet samlas på fyra olika sätt; via fotografier, filmning, 

anteckningar samt det som barnen har skapat på förskolan. Fotografier, anteckningar och filmning 

uppges av förskollärarna vara vanliga dokumentationsmetoder. Förskollärarna på förskola 1 berättade att 

de inte diskuterar vilka metoder som arbetslaget ska använda sig av, men att de ändå använder sig av 

samma metoder. De flesta av förskollärarna på förskola 1 beskriver att de använder sig mest av bilder 

och anteckningar, de antecknar samtidigt för att undvika risken att glömma bort vad barnen sade när 

bilderna blev tagna.  

 

På förskola 2 förklarade förskollärarna hur viktigt det är att prata om vilka metoder som ska användas i 

dokumentationsprocessen. Pedagogerna i förskolan kompletterar ofta bilder med korta filmer, då film 

fångar mycket mer än vad en bild gör. Några av förskollärarna tyckte även att det är lättare att reflektera 

över korta filmer än att reflektera över långa filmer, då långa filmer kräver mer tid. Fördelen med korta 

filmer är att man noggrannare kan gå igenom vad barnen säger och gör, man kan även titta på korta 

filmer fler gånger vilket leder till att man kan upptäcka fler saker i filmerna. De förklarade också att 

fördelen med att filma är att pedagogerna då kan fokusera på ett barn i taget samt lägga mer fokus på hur 

och vad barnet säger och gör i stunden. Alla tre förskollärarna i förskola 2 menade att i arbetslaget bör 

man prata om vilka metoder som ska användas och varför man ska använda just de metoderna, men de 

kom också in på att en del metoder som de använder inte uppskattas av barnen. Förskollärarna nämnde 

inte vilka metoder de menar. En förskollärare berättade att man måste ta hänsyn till om barnen inte gillar 
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de metoderna som används, och man bör då diskutera detta i arbetslaget. Hen betonade vikten av att 

pedagogerna i arbetslaget måste ha samma barnsyn. Hen menar också att det ska vara självklart för 

pedagogerna att inte utsätta barnen för metoder som de inte gillar. De andra två förskollärarna i förskola 

2 tog upp vikten av att vara lyhörd som pedagog. Vid ett tillfälle under intervju sade en förskollärare lite 

skämtsamt att om ett barn inte gillar att vara med på foton och filmer så får barnet ställa sig åt sidan så 

att man kan filma och fota de andra barnen.  

 

Vi tycker att det finns likheter och olikheter mellan de två förskolorna som vi varit på då vi har fått höra 

förskollärarna förklara hur de tänker kring metoderna som används i dokumentationsarbetet. Under 

intervjuerna med förskollärarna från båda förskolorna förklarade de att materialet som samlas in med 

hjälp av fotografier, film, anteckningar och det barnen skapat är en grund för hela processen. 

Förskollärarna på förskola 1 sade att de inte diskuterar vilka metoder som ska användas i samband med 

dokumentationsarbetet. De förklarade också att de använder sig mest av fotografier och anteckningar, 

men de nämnde inte några andra metoder som man kan använda sig av för att dokumentera. Vi fick en 

förståelse av varför de antecknar det barnen säger när de tar kort på det de skapat, det var för att inte 

glömma bort det som barnen sagt. Vi tycker att detta är något positivt då vi uppfattar det som att 

förskollärarna vill inkludera barnen i dokumentationsarbetet när de betonar vikten av att anteckna det 

barnen säger när dokumentationerna utförs.  

 

Förskollärarna på förskola 2 sa att de diskuterar vilka metoder som pedagogerna skall använda sig av 

när de dokumenterar. De tog upp att de fotograferar men även filmar barnen då de tycker att man får en 

bättre förståelse av vad som sker om man filmar, risken att glömma bort vad barnen säger finns inte 

heller kvar då det finns på film. Förskollärarna på förskola 1 använder sig av anteckningar för att skriva 

ner det barnen säger medan förskollärarna på förskola 2 använder sig av en annan metod, filmning för 

att se vad barnen gör och inte glömma bort vad barnen säger. Vi uppfattar det som att förskollärarna på 

båda förskolorna använder dessa metoder i samma syfte, men att de använder sig av olika metoder. 

Förskollärarna berättade även att barnen har blivit vana vid att bli dokumenterade och att de ibland även 

får möjligheten att låna digitalkameran för att själva dokumentera det som de har byggt eller skapat. Vi 

tycker dock inte att vi fick en klar förklaring om varför barnen dokumenterar och vilket synsätt 

pedagogerna hade kring det, de nämnde det flera gånger men de tog inte upp tanken bakom det. Vi 

tycker att det var viktigt att man är tydlig och förklarar vad syftet är med saker och ting, till exempel 

varför barnen själva tar kort. Vi kan koppla till vår teori om delaktighet till pedagogerna som försöker ge 

barnen möjligheter att påverka sin vardag, genom att barnen själva får dokumentera (Åberg & Lenz 

Taguchi 2015, s. 65-66).   
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Lindgren och Sparrman skriver att förskolor använder sig av olika tekniker när de dokumenterar. De 

menar att det som skiljer dagens dokumentationsprocess från tidigare är de tekniska redskapen som 

används vid dokumentationerna som utförs i förskolan idag (Sparrman och Lindgren 2003, s. 64). De 

nya tekniska redskapen som används vid dokumentationsprocesser har underlättat 

dokumentationsarbetet i förskolan, detta har även blivit möjligt att lagra större mängder bilder och 

filmer. Detta gör att dokumentation idag ger mer omfattande information av det dagliga arbetet i 

förskolan (Ibid, s. 64). En förskollärare nämnde att när hen började arbeta som förskollärare brukade hen 

posta filmrullarna för att sedan få tillbaka fysiska kort. Hen tycker därför att det har blivit lättare att 

arbeta med pedagogisk dokumentation med hjälp av all digitalisering, något som även Sparrman och 

Lindgren tar upp. 

 

En av förskollärarna på förskola 2 sade något som vi tror kan leda till att barn känner sig exkluderade. 

Hen sade att om det är ett barn i barngruppen som inte vill bli fotograferat eller filmat får det barnet 

ställa sig åt sidan så att man kan filma och fotografera resten av barngruppen. Vi tror att möjligheten 

finns att barnet kanske inte förstår varför hen får ställa sig åt sidan. Utifrån det tolkar vi det som att 

dokumentationsarbetet i förskolan kan leda till exkludering. Vi tyckte även att de ibland sa emot sig 

själva under intervjuerna. Förskollärarna sa att om det visar sig att något av barnen inte gillar en viss 

metod så måste man diskutera det tillsammans med arbetslaget och försöka använda de metoder som 

passar barnen i förskolan. Vi upplever att vi inte fick en klar bild om hur förskollärarna tänker kring de 

metoder som barnen inte tyckte om, eftersom de tog upp att barnet ska få ställa sig åt sidan. De sade 

även att pedagogen måste vara lyhörd och respektera barnen om något av barnen inte vill bli 

dokumenterat. När barnen själva dokumenterar så finns möjligheten att de fotograferar andra barn, det vi 

undrar är om pedagogerna raderar dessa bilder om barnet som blir fotograferat säger att hen inte ville 

vara med. Sparrman och Lindgren tar upp vikten av att vara lyhörd som pedagog. Lyssnandet är en 

viktig del av dokumentationsarbetet på förskolan och barnen skall inkluderas i 

dokumentationsprocessen, barnen bör få vara med och ta beslut samt utöva inflytande. Om ett barn inte 

vill bli dokumenterat så är pedagogen skyldig till att respektera det (Sparrman och Lindgren 2003, 59). 

 

6.2 Barns delaktighet 

I detta avsnitt kommer vi att skriva om hur våra respondenter har svarat kring och hur de ser på 

begreppet delaktighet. Med detta vill vi att du som läsare ska få en förståelse om förskollärarnas syn 

angående barnens rätt till delaktighet.  
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På förskola 1 berättade förskollärarna att de använder sig av processväggar som de har på avdelningen. 

Där lägger de upp bilder på sina projekt som de har med barnen och även bilder från dokumentationen 

som man genomfört i samband med projektet. Förskollärarna förklarade att de reflekterar utifrån den 

väggen och det gör att barnen indirekt blir delaktiga i dokumentationen. Ibland får barnen se bilder och 

filmer som pedagogerna har tagit med Ipaden för att påminna barnen om projekten som de har gjort. Det 

finns även barn som alltid vill veta vad det är som fotas, hur det ser ut och vad som kommer sättas upp 

på väggen. Detta är dock väldigt varierande, det finns också barn som inte bryr sig om sådant. 

Förskollärarna berättade även att barnen ibland är delaktiga, barnen får ibland till exempel gå runt med 

Ipaden och ta bilder på kompisarna och på vad kompisarna gör. Pedagogerna berättar att de ibland 

frågar barnen om de vill ta bilder själva. De flesta barn brukar inte vilja göra det men det händer ibland, 

som vi tidigare har nämnt vet vi inte om barnen förstår syftet med detta. En annan förskollärare sa att 

barnen är delaktiga på ett annat sätt, barnen får se bilder på det som de har skapat och bilder som är 

tagna när de skapar det. När barnen ser vad de har skapat så kommer barnen lättare ihåg vad de har 

gjort. Nästa gång de arbetar med projektet så kan de välja om de vill fortsätta med det som de har gjort 

eller om de vill börja om och göra något annat. Hen tycker att detta är viktigt då pedagogerna märker att 

barnen kommer ihåg vad de gjorde tidigare. Barnen kan då fortsätta där de slutade och utveckla det 

vidare. 

 

En av förskollärarna nämnde att hen tycker att de måste bli mycket bättre på göra barn mer delaktiga i 

dokumentationsarbetet och samtidigt även bli bättre på att be om barnens samtycke till att bli 

dokumenterade. “För oftast så ser vi att barnen gör något jättespännande då tar vi upp Ipaden för att fota, 

men vi frågar inte barnen om vi får fota. Det är den här frågan jag har lyft upp ofta med de andra 

pedagogerna, så vi har blivit mycket mer medveten om detta, att vi måste fråga barnen”, (Intervju 

20180314).  

 

På förskola 2 fick vi olika svar kring hur delaktiga barnen är i när de arbetar med pedagogisk 

dokumentation. En av förskollärarna som svarade på den frågan sa att barnen vad delaktiga i den 

pedagogiska dokumentationen. Hen berättade att pedagogerna sitter tillsammans med barnen och väljer 

ut vilka bilder som till exempel ska hängas upp på väggen. De andra förskollärare som jobbade på 

samma avdelning gav oss ett annat svar kring denna fråga. De beskrev att barnen på avdelningen inte 

alls är delaktiga i dokumentationsprocessen. De berättade att det nästan enbart är pedagogerna som 

dokumenterar, och att det är pedagogerna som väljer vilka bilder som ska hängas upp på väggen. De sa 

också att det kommer att krävas mycket arbete för att de skall kunna inkludera barnen i 
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dokumentationsprocessen. “Det är vi som bestämmer när vi ska inkludera barnen i 

dokumentationsprocessen. Det är vår makt som styr det hela”, (Intervju 20180321).  

 

Förskolläraren som berättade att barnen var inkluderade i hela dokumentationsprocessen ändrade sitt 

svar i slutändan och sade istället såhär, “Jag försöker fråga barnen om vilka bilder jag ska ta med, men 

det är inte alltid man hinner göra det. Det är en utmaning som vi har att låta barnen välja och vara med 

när vi framställer den pedagogiska dokumentationen, så att det inte alltid är vi pedagoger som väljer alla 

bilder. Det är ett utvecklingsområde hos oss att göra barnen delaktiga i den dokumentationsprocessen, 

men vi har börjat lite med det, så att barnen får vara med lite grann och blir delaktiga i sin pedagogiska 

dokumentation” (Intervju 20180321). 

 

I vår teoridel har vi beskrivit att begreppet delaktighet handlar om att erbjuda barnen möjligheten att få 

vara med och bestämma (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 64-65). Våra respondenter i båda förskolorna 

gav oss olika svar kring hur delaktiga barnen är i dokumentationsarbetet i förskolan. På förskola 1 sa de 

att barnen är delaktiga i de flesta dokumentationer som görs i förskolan. Pedagogerna förklarade att de 

tillsammans med barnen reflekterar över det som barnen gör och detta leder till att barnen indirekt blir 

delaktiga i dokumentationsprocessen. Detta kan i sin tur även hjälpa barnen bestämma hur de ska gå 

vidare med sina projekt på avdelningen. Det innebär att barnen alltid blir delaktiga i 

dokumentationsarbetet som görs i förskolan. De fortsätter med att berätta att de visar barnen bilder och 

filmer på sig själva, vi tror att pedagogerna gör detta för att de vill att barnen ska vara delaktiga i 

dokumentationsprocesserna på förskolan. De berättade även att barnen är delaktiga på så sätt att de 

ibland får använda Ipaden för att dokumentera något som de har gjort eller sina kamrater på förskolan. I 

den andra förskolan, sa en av förskollärarna att barnen är delaktiga på så sätt att barnen och pedagogerna 

tillsammans väljer ut vilka bilder som ska hänga på väggen på avdelningen. De två andra förskollärarna 

på förskolan sa däremot att barnen inte är delaktiga och att barnen inte får vara med välja vilka bilder 

som skall hängas upp på väggarna. Två av förskollärarna från förskola 2 påpekar även att de måste 

arbeta mer för att inkludera barnen i dokumentationsprocesserna så barnen blir mer delaktiga. Ibland 

kan barnen få vara med och välja vilka bilder som skall hängas upp på väggarna, det är dock sällan det 

händer. De svaren fick vi från förskollärare som jobbar på samma avdelning.  

 

Under två observationer där vi försökte rikta in oss mer på delaktighet såg vi att en pedagog på förskola 

1 tog bilder på barnen och det som barnen hade skapat under en aktivitet, utan att fråga barnen. Därefter 

frågade pedagogen om barnen kunde berätta vad de hade skapat för att pedagogen skall kunna anteckna 

det de sade. Barnen berättade vad de hade skapat och pedagogen antecknade det som sades. Under 
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denna observation var det tydligt att pedagogen försökte inkludera barnen och göra dem delaktiga i den 

pedagogiska dokumentationen, dock utan att fråga barnen först. I vår andra observation på förskola 2 

såg vi när förskolläraren planerade inför en reflektionsstund, och hen berättade att hen väljer ut de mest 

intressanta bilderna för att barnen ska få möjligheten att reflektera över dem. Hen hade även flera korta 

filmklipp på barnen som togs under samma aktivitet som bilderna togs, men hen förklarade att det skulle 

ta för lång tid om barnen skulle få titta på filmerna och reflektera, därför valde hon att inte visa filmerna 

för barnen. Vi tolkade att barnen gjordes delaktiga till en vis del, eftersom det var pedagogen som valde 

vilka bilder de skulle reflektera kring utifrån vad förskolläraren tycker är mest intressant. För att göra 

barnen delaktiga borde förskolläraren visa barnen alla bilder och lyssna på barnens tankar och åsikter, 

för att sedan tillsammans med barnen välja vilka bilder som skall upp på väggen. En tanke som vi fick 

var att det är pedagogerna som bestämmer hur delaktiga barnen får vara och detta kan tolkas som att de 

utövar makt över barnen, eftersom barnen inte fick vara med och välja bilder och för att de inte fick titta 

på filmklippen.  

 

Utifrån begreppet och vår tidigare forskning kring delaktighet innebär det att demokrati skapas genom 

delaktighet. Begreppet delaktighet handlar om att låta andra få vara med och bestämma (Åberg & Lenz 

Taguchi 2005, s. 64-65). Vi tolkar det som att pedagogerna på förskola 1 jobbar mer med att försöka få 

barnen att vara delaktiga i dokumentationsprocessen. Vi tror även att pedagogerna på förskola 2 vill att 

barnen skall vara mer delaktiga i dokumentationsprocessen, men att det inte alltid funkar. Förskollärarna 

säger att barnen på deras avdelningar får vara delaktiga på olika sätt. En förskollärare förklarar till 

exempel att barnen är delaktiga på så sätt att barnen får vara med och reflektera över det de gör 

tillsammans med pedagogerna, och detta gör att barnen blir delaktiga i dokumentationsprocessen. 

Delaktighet handlar om att alla ska få kunna tänka fritt, säga sina åsikter och tankar och få möjligheten 

att påverka sin vardag.  

 

Om barnen ska kunna förstå begreppen delaktighet och demokrati så måste pedagogerna bjuda in barnen 

till att delta i verksamheten. Pedagoger ska erbjuda barnen olika tillfällen i förskolan där de får 

möjligheter till att uttrycka sina åsikter, tankar och lyssna på andra barn och vuxna. De bör få 

möjligheten att tillsammans med andra barn och pedagoger reflektera över vardagen på förskolan. Vi 

tycker att de flesta av pedagogerna som vi intervjuat gällande delaktighet säger att de låter barnen vara 

delaktiga på något sätt i den pedagogiska dokumentationen, men att de måste lägga mer fokus för att bli 

bättre på det (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 64-65). Förskollärarna i båda förskolorna förklarade att de 

vill inkludera barnen mer i dokumentationsprocesserna i förskolan. 
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Åberg & Lenz Taguchi förklarar att det är viktigt för pedagogerna att lyssna på barnens tankar och 

åsikter, samt att barnen ska få ta eget ansvar. De påpekar att en förskola som bygger på demokrati och 

delaktighet handlar om alla skall få utrymme att tänka fritt och att man skall respektera alla åsikter och 

tankar (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 64-65). Vi anser att pedagogerna från båda förskolorna missar 

mycket i sina svar gällande detta ämne, när det handlar om att man ska lyssna på barnen, respektera 

barnen, låta de tänka fritt och säga vad de tycker. 

 

Sammanfattningsvis kunde vi via observationerna se att pedagogerna inte arbetar på det sätt som de 

förklarade att de gör i intervjuerna. Under intervjuerna sa de att det är viktigt att inkludera barnen och 

göra dem delaktiga i dokumentationsarbetet som pågår i förskolan. I samband med detta berättade 

förskollärarna att de behöver bli bättre på att göra barnen mer delaktiga i förskolan. I observationerna 

såg vi att pedagogerna gjorde barnen delaktiga men till en viss del. Pedagogerna har även påpekat att det 

är något som de ville bli bättre på, när vi var ute och observerade såg vi att barnen har begränsade 

möjligheter till att bli delaktiga i de pedagogiska dokumentationerna som genomförs.  

 

6.3 Barns integritet   

Några av förskollärarna som vi intervjuade på förskola 1 förklarade att på grund av målen som står i 

förskolans läroplan, blir det omöjligt att skydda barnens integritet. En av förskollärarna menade att det 

står i läroplanen att vi ska följa barns utveckling och lärande, och för att göra detta måste 

dokumentationen bli kopplad till barnen. Därför vill hen hävda att det är omöjligt att skydda barnens 

integritet. Hen tog även upp att man inte kan anonymisera barnen i dokumentationen då 

dokumentationen ska syfta till att hen ska hålla koll på hur barnen utvecklas och lär sig, men det betyder 

inte att hen lägger upp bilder på barnen utan hen lägger fokus på själva görandet som barnen gör. En 

annan förskollärare förklarar att bilderna som de tar på barnen finns ofta enbart tillgängliga i förskolan. 

När de lägger upp bilder på förskolans instagramkonto får inte kroppen på barnen synas utan bara själva 

görandet, och om barnets ansikte syns på bilden så gör de barnets ansikte suddigt för att det inte skall gå 

att se ansiktet på barnet. Förskollärarna förklarar att föräldrarna skriver under ett papper där de 

samtycker om pedagogerna får fota deras barn eller inte. De berättar att ingen av de nuvarande barnens 

föräldrar har valt att inte skriva under detta, men att det har hänt tidigare. Förskolorna har haft barn med 

skyddad identitet och i det fallet får pedagogerna inte ta några bilder eller filma det barnet.  

 

Förskollärarna på den andra förskolan berättade att de inte använder sig av ett instagramkonto, utan av 

ett konto som kallas för schoolsoft. De flesta förskollärarna berättade att en del föräldrar som har sagt ja 

till att ta bilder och filma på deras barn på förskolan, har däremot sagt nej till att lägga ut bilderna på 



32 

 

schoolsoft och det måste förskolepersonal ta hänsyn till. Bilderna som läggs ut är inte på barnens 

ansikte, utan bara på själva görandet. Föräldrarna som har sagt nej till schoolsoft avstod på grund av 

risken att bilderna sprids vidare. Pedagogerna säger att de har förklarat för föräldrarna att schoolsoft 

enbart är tillgängligt för föräldrar till barnen på förskolan och att de är försiktiga när det gäller 

webbaserade saker, men att det ändå är en del föräldrar som inte vill att deras barn ska synas på sociala 

medier såsom schoolsoft. De berättade även att de undviker att lägga ut bilderna där mer än barnens 

händer syns och att de på det sättet försöker skydda barnens integritet.  

Palmer skriver att det är viktigt att personal som arbetar i förskolan begär föräldrarnas samtycke innan 

de lägger ut bilder från den pedagogiska dokumentationen på webbplatser. Hon menar att i det mediala 

samhälle som vi lever i blir det svårt att ta bort bilderna som finns på nätet i efterhand. Man bör därför 

tänka på att inte lägga ut fotografier där mer än barnens händer syns (Palmer, 2012, s. 64). Lindgren 

förklarar att var och en i förskolan ansvarar för att skydda barnens integritet, eftersom integritet är en del 

av förskolans grunder (Lindgren 2016, s. 25). Man ska även erbjuda barnen anonymitetsskydd ifall att 

barnen till exempel inte vill bli dokumenterade eller inte vill vara med på bilderna som sätts upp på 

väggen (Sparrman och Lindgren 2003, s. 67).   

 

Förskollärarna som vi intervjuade förklarade att man kan anonymisera barnen i dokumentationen. 

Förskollärarna på förskola 2 förklarar att det finns en del barn vars vårdnadshavare inte har lämnat sitt 

medgivande för att barnen skall dokumenteras, men att barnen ändå är med när pedagogerna fotar och 

filmar. När de väljer ut bilder som till exempel skall sättas upp på väggarna så undviker de att lägga upp 

bilder som dessa barn är med på. En av förskollärarna berättade att hen ändå sätter upp bilder på 

avdelningen som de barnen är med på och att de ibland även skriver barnens namn när de sätter upp 

bilderna på hallen. Vi tycker att det är konstigt och fel då vi anser att det kränker barnens integritet. 

Något som alla förskollärarna på förskola 2 tog upp var att om förskolan får information om att ett barn 

har skyddat identitet så måste barnen vara anonyma. Dessa barn få man inte ta kort på och man får inte 

skriva deras namn på det som sätts upp på hallen eller på avdelningarna i förskolan. Vi tyckte att samma 

regler skall gälla för de barn vars föräldrar inte har gett sitt samtycke till att fotografera och lägga upp 

barnens namn. 

 

Palmer skriver att de vuxna som arbetar i förskolan behöver vara lyhörda för att säkerställa att barnen 

vill bli dokumenterade. Hon menar att barnen behöver bli informerade om varför pedagogerna 

dokumenterar dem, då det vanligtvis är barnen som blir dokumenterade i förskolan. Om en pedagog 

dokumenterar små barn som saknar det verbala språket är pedagogen skyldig att titta på hur barnen 

reagerar när de blir dokumenterade, med hjälp av barnets kroppsspråk. Om ett av de yngre barnen med 
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sitt kroppsspråk visar att hen inte vill bli dokumenterad, måste den vuxna respektera barnets åsikter och 

ta hänsyn till att hen inte vill bli dokumenterad (Palmer 2012, s. 63). De flesta förskollärarna berättade 

att de inte frågar barnen när de fotar/filmar de. De menade att barnen har blivit vana vid att bli 

dokumenterade. “Vi frågar inte barnen, för de kanske inte förstår varför vi gör det”, (Intervju 

20180314). Alla förskollärarna sa dock att de inte skulle fota ett barn om hen inte ville det. Även om 

barnen saknade det verbala språket och inte kan uttrycka sig så kan man lätt se det i kroppsspråket eller 

ansiktsuttrycken. En av förskollärarna tog upp barnens nakenhet, hen menade att när de dokumenterar 

barnen i de olika aktiviteterna tänker de mycket på det. Hen fortsätter, vi fotograferar när barnen är med 

i våtrummet och leker vattenlekar, men barnen måste ha en blöja på sig annars fotograferar pedagogerna 

från midjan och uppåt. Utifrån det Palmer beskrev och det förskollärarna berättade, tyckte vi att 

förskollärarna inte riktigt svarade på om barnen visste varför de blir dokumenterade. Några av 

förskollärarna nämnde att de inte heller frågar barnen när de dokumenterar, för det kan upplevas som 

störande av barnen. En av förskollärarna nämnde även att hen inte tror att barnen kan förstå varför de 

vuxna dokumenterar i förskolan. Medan Palmer betonade vikten av att barnen måste förstå varför de 

dokumenteras och att de är med på det (Ibid, s. 63). 

 

Vid ett tillfälle observerade vi när pedagogerna hade en reflektionsstund med barnen på avdelningen. 

Pedagogerna hade i förväg valt de bilder som barnen skulle få se under reflektionen. Syftet med denna 

reflektionsstund var att välja ut bilder som skulle sättas upp på väggen i hallen, men det som vi såg var 

att pedagogerna redan innan reflektionsstunden hade bestämt vilka bilder som skulle sättas upp. Vi 

tolkade detta som att hela denna stund var onödig då förskollärarna redan hade valt ut bilderna som 

skulle sättas upp på väggen. Barnen fick därmed inte vara delaktiga. Vi misstänker att pedagogerna 

gjorde på det sättet för att det handlade om de små barnen på avdelningen. Enligt Johansson behöver 

pedagogen närma sig barnens perspektiv. Pedagogen kan närma sig barnens perspektiv genom att 

kommunicera. Kommunikationen bidrar till att pedagogen på ett bättre sätt kan förstå vad barnen tycker 

och tänker, detta med hjälp av orden som talas, tonfallet och även ansiktsuttrycket (Johansson 2003, s. 

44). Pedagogen i observationen ovan borde till exempel inte ha valt ut bilderna i förväg, istället kunde 

hen ha lagt fram alla bilder. Det skulle kunna hjälpa pedagogen att tolka barnens agerande, om hen hade 

gett barnen möjligheten att titta på bilderna och reflektera. När barnen får möjligheten att reflektera över 

sitt lärande, får pedagogen möjligheten att se det barnen ser, det leder så småningom till att pedagogen 

lättare kan tolka och analysera barnens agerande, menar Johansson (Ibid, s. 44). Johansson menar att de 

vuxna inte alltid vet vad som är bäst för barnen, utan att barnen är en del av samhället och även de får ha 

åsikter som vuxna bör ta hänsyn till. Därför bör pedagogerna i förskolan vara lyhörda och lyssna på 
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barns åsikter. Detta innebär att vuxna måste respektera barnens integritet och ge barnen möjligheten att 

förstå, reflektera och bemöta på förskolan (Ibid, s. 48).  

    Något som Johansson betonar är att vuxna i förskolan ska undvika att ta beslut åt barnen, de bör 

istället tänka att barnen är individer som också har åsikter om saker och ting. Johansson påpekar att 

pedagogen måste använda barnens perspektiv i dem pedagogiska dokumentationerna som utförs i 

förskolan. Hon tar även upp att pedagogerna ibland avstår från att inta barnens perspektiv, vilket i sin tur 

leder till att mötet med barn blir ett hinder istället för en tillgång för pedagogen (Ibid, s. 50, 54). Det 

handlar inte om att pedagogen ska lämna ifrån sig sin makt, utan det handlar om hur makt ska användas 

i det pedagogiska sammanhangen. Kort sagt menar Johansson att barnens perspektiv är en grund för 

barnens lärande och utveckling. I observationen ovan är det de vuxnas perspektiv som framträder och 

inte barnens, barnens åsikter blir mindre synliga i jämförelse med de vuxnas åsikter. Pedagogen ska 

istället försöka skapa möjligheter för barnen, för att se och förstå hur barnen tycker och tänker men även 

för att förstå vad de intresserar sig för (Ibid, s. 54). 

 

Palmer skriver att det insamlade materialet från dokumentationen ska förvaras på en säker plats och ditt 

skall endast förskolepersonal och de som deltar i dokumentationen ha tillgång. Hon menar att man ska 

förvara dokumentationerna på en särskild dator eller i en pärm, så att ingen som inte bör ha tillgång till 

de kan komma åt de. Palmer poängterar även att arbetslaget bör diskutera tillsammans, hur det 

insamlade materialet från dokumentationerna som genomförs i förskolan ska förvaras (Palmer 2012, s. 

65). De flesta av förskollärarna som vi intervjuade berättade att de tänker mycket på hur det insamlade 

materialet av dokumentationsarbetet som sker i förskolan ska förvaras. De menar att innan de påbörjat 

arbetet med dokumentationen har de diskuterat hur det ska förvaras med resten av arbetslaget. Alla 

förskollärarna berättade även att dokumentationerna som genomförs i förskolan är tillgängliga för alla 

på förskolan. Förskollärarna på den första förskolan berättade att de arbetar med något som de kallar för 

spalter där det endast är pedagogerna som har tillgång till materialet. I spalterna skriver de hur 

pedagogerna planerar de aktiviteter som görs, hur det har gått till men även hur man ska gå vidare med 

detta. Barnen har inte tillgång till det som skrivs in i spalterna, då det är för de vuxna i förskolan. Det 

som förskollärarna på den andra förskolan sade liknar det som förskollärarna på förskola 1 berättade, att 

dokumentationerna som genomförs i förskolan är tillgängliga för alla på förskolan. En av förskollärarna 

sade att det som hamnar på deras Googledrivekonto har barnen inte tillgång till, det delas bara mellan 

resten av arbetslaget samt ansvarig chef. 

    De flesta förskollärarna berättade att dokumentationsmaterialet förvaras på olika sätt. Det som 

förskollärarna har på ett Googledrivekonto som de har i datorn som de använder sig av på den ena 

förskolan, och det som finns på spalten, förvaras på en säker pärm på den andra förskolan. Båda 
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förskolorna har även externa hårddiskar där de lagrar material. Det som sparas på den externa 

hårddisken är bilder och filmer på barnen och dessa finns inlåsta i ett skåp. Det som finns på den digitala 

kameran och på Ipaden är tillgängligt för alla som är delaktiga i förskolan. Det som sitter på väggarna är 

tillgängligt för alla som kommer till förskolan. 

    Till Googledrive har personalen egna inloggningar. Förskollärarna sade att de inte förstår att 

kommunen litar på detta system, de säger också att de som arbetar i kommunen har förklarat att det är 

ett säkert system och då får man lita på det. “Nu hör man saker om till exempel Facebook, där andra 

personer kan komma åt andras information på Facebook, så man vet aldrig. Det kan hända att andra kan 

titta på allt vi har i Googledrive systemet”, (Intervju 20180321). 

 

Enligt svaren och observationerna som vi har fått, tolkade vi att innebörden av begreppet integritet 

hänger ihop med hur delaktiga barnen får vara i dokumentationsprocessen, det vill säga hur stort 

inflytande barnen har i samband med dokumentationerna som utförs i förskolan. Förskollärarnas svar i 

frågan om hur de värnar om barns integritet, handlade om att vara lyhörd och respektera barnen som inte 

vill bli dokumenterade. I deras svar säger de även att det är omöjligt att skydda barnens integritet. I en 

av observationerna som vi genomförde fick vi se att det var pedagogen som valde vilket material som 

barnen skulle få reflektera över. Johansson förklarar att den vuxna i förskolan ska undvika att ta beslut åt 

barnen, under vår observation såg vi dock att pedagogen gjorde det. Vi håller med Johansson som 

förklarar att man måste använda barns perspektiv när man arbetar med pedagogisk dokumentation i 

förskolan (Johansson 2003, s. 48, 50-54). Vi tolkar det som att detta handlar om både makt och 

integritet. I tidigare forskning har det däremot konstaterats att det går att skydda barnens integritet, men 

att det inte görs i verkligheten. 

 

6.3.1 Barns rätt att säga nej   

Under en intervju med en av förskollärarna började hen att prata om barns integritet, det hon sa väckte 

flera tankar hos oss. Vissa saker som även de andra pedagogerna nämnde om barns integritet under 

intervjuerna var också väldigt intressant. En av förskollärarna berättade att det är genom observationer 

och dokumentationer som utförs i förskolan som synliggör barnens utveckling och lärande i förskolan. 

Hen sade även att det är genom dokumentationerna som föräldrarna får insyn i förskolans verksamhet 

och de får även veta vad deras barn gör under dagen i förskolan. “Föräldrar som skolar in sitt barn i 

förskolan, måste räkna med att deras barn kommer att bli dokumenterat i förskolan”, (Intervju 

20180321). Hen menade att det är pedagogernas makt som styr hela dokumentationsprocessen i 

förskolan, för det är de som dokumenterar och det är barnen som blir dokumenterade. Några av 

förskollärarna berättade även att de ofta glömmer bort att fråga barnen innan de börjar dokumentera. När 
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vi ställde frågan om barnens rätt att säga nej till att bli dokumenterade, svarade de flesta av 

förskollärarna att de sällan tänker på detta, varför ska barnen säga nej till att bli dokumenterade. En av 

förskollärarna tyckte att det var en väldigt intressant fråga, som hen har tänkt på flera gånger innan. En 

annan förskollärare sade att om man frågar barnen varje gång man dokumenterar så kanske man inte får 

möjligheten att fånga upp det intressanta som sker. Hen sade också att små barn saknar det verbala 

språket, det är därför som hen inte frågar de. Hen påpekade att det är lättare att fråga de äldre barnen 

innan en dokumentation påbörjas. Några av förskollärarna sa att de inte skulle dokumentera ett barn om 

barnet inte ville det. De tillägger att det är lätt att upptäcka om barnet inte vill bli dokumenterat även om 

barnet saknar det verbala språket. 

 

Något som förskollärarna hade gemensamt var att de sa att barnen har blivit vana med att bli 

dokumenterade, för de flesta barn vill vara med när vi dokumenterar, de medgav dock även att de sällan 

tänker på att fråga barnen. Foucault nämner att normalisering är en process där individer genom 

upprepning anpassar sig till beteendet. Han förklarar också att norm är en form av makt och att makt 

verkar genom normer och normalisering. Makt finns i samhällets alla relationer. Den skapas mellan den 

som blir härskade och de som härskar över (Nilsson 2008, s. 90-91, 93-94). Förskollärarna uttryckte 

även att det är vuxnas makt som styr dokumentationsprocessen. Lindgren och Sparrman menar att makt 

kan utspelas mellan vuxna och barn under dokumentationsprocessen i förskolan, de menar att den som 

dokumenterar har makt över den som blir dokumenterad (Lindgren och Sparrman 2003, s. 59). 

Johansson förklarar att metoderna som används för att dokumentera i förskolan som till exempel en 

kamera, kan upplevas som integritetskränkande. Pedagogen behöver komma in till barnens livsvärld 

innan man påbörjar arbetet med dokumentation i förskolan. För att pedagogen ska få möjligheten att 

komma in till barnens livsvärld krävs pedagogens närhet, närvaro och respekt. Det är viktigt för barnens 

trivsel att den vuxna ägnar tid åt att lära känna barnen, innan man börjar arbeta med dokumentation. 

Johansson menar att de vuxna kan vinna barnens förtroende redan när de lär känna barnen, det är viktigt 

att barnen har förtroende för de vuxna innan arbetet med dokumentation påbörjas. Med detta menar 

Johansson att det är viktigt att barnens integritet respekteras (Johansson 2003, s. 45).  

 

Då barnen befinner sig i en underordnad position, har de begränsade möjligheter att försvara sin 

integritet och sina egna åsikter gentemot de vuxna i förskolan (Johansson 2003, s. 45). Förskollärarna 

sade att de små barnen saknar det verbala språket och att de inte förstår även om man informerar dem. 

De menade att det är därför de inte frågar de yngre barnen utan bara de äldre, för det är lättare att fråga 

dem. Johansson skriver att små barn har små möjligheter eller inga möjligheter alls att ge sitt samtycke 

till att bli dokumenterade. Det är därför extra viktigt att visa respekt för de yngre barnen så att de inte 
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upplever dokumentationsarbetet som pågår i förskolan som störande eller integritetskränkande. 

Johansson menar att makt är närvarande i alla processer men att det är mer problematiskt när det handlar 

om att arbeta med barn. De vuxna ansvarar för att ge barnen makt genom att inkludera dem i 

dokumentationsarbetet som sker i förskolan. Barnen ska även bli informerade om varför man 

dokumenterar i förskolan. Johansson menar att pedagogerna också ansvarar för att välja metoder som 

passar alla barn i förskolan (Johansson 2003, s. 46).  

  

6.4 Maktperspektivet  

När vi ställde frågan kring delaktighet till förskollärarna dök maktbegreppet upp. I sina svar gällande 

delaktighet sa några av förskollärarna att det handlar mycket om makt, och att man som pedagog måste 

inkludera barnen i dokumentationsprocesserna. Förskolepersonalen ansvarar för att inkludera barnen i 

dokumentationsarbetet, men det är pedagogernas makt som bestämmer hur delaktiga barn ska vara. 

Detta kan vi koppla till våra teorier kring maktbegreppet som Foucault tar upp. Han menar att det finns 

olika former av makt och att de ser olika ut (Foucault 2008, s. 90). Han menar också att det inte finns 

några maktfria relationer i samhället, utan att makt finns överallt och i alla sociala relationer (Ibid, s. 

91). Foucault påpekar att makt inte alltid används för att förtrycka någon eller som ett förbud eller en 

uteslutning. Han menar att makten verkar genom normalisering av regler, lagar och normer. Han pratar 

även om att det inte behöver vara genom våld och tvång utan människor kan anpassa sina vilja och sitt 

tankesätt efter den som har “makten” i situationen (Foucault 1976/2002, se Dolk 2013, s. 26). 

    Vi tolkar de svar vi fick som att det är de vuxna som har makten på förskolan, och vi uppfattar det 

som att barnen på förskolan anpassar sig efter de vuxnas normer och tankesätt samt värderingarna som 

finns på förskolan. 

 

En av förskollärarna från förskola 1 nämnde att de inte brukar fråga barnen när de dokumenterar dem 

med hjälp utav en Ipad. Hen tycker att man måste fråga barnen om man får fota, och menar att 

pedagogerna utnyttjar sin maktposition när de dokumenterar utan att fråga barnen först. Hen anser att 

man alltid bör fråga barnen, men att man många gånger glömmer. Hen tycker inte att man ska ta bilder 

på barnen hur som helst utan att det ska finnas ett syfte för varje bild man tar. Detta var pedagogens svar 

när vi frågade om delaktighet, det hörde inte riktigt till frågan om delaktighet utan det handlar mer om 

makt. Lindgren och Sparrman förklarar att personen som dokumenterar har makten över individen som 

dokumenteras. De menar att det är den vuxne som har den starkaste maktpositionen, det är de vuxna 

som bestämmer hur verksamheten ska fungera på förskolan, vilka mål och vilka normer som gäller 

(Lindgren och Sparrman 2003, s. 60).  
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Det som förskolläraren från förskola 1 sa angående makt kopplar vi till det som Lindgren och Sparrman 

påpekar. Lindgren och Sparrman säger att de vuxna har makten över barnen på förskolan. Det är de 

vuxna som för det mesta bestämmer hur saker och ting ska se ut, var saker ska stå på avdelningen, vad 

som ska dokumenteras och vad den vuxna ska fota. Idag betonar forskningen att barn och pedagoger 

tillsammans är aktiva under dokumentationsprocessen, men att när barnen är aktiva i dokumentationerna 

så ser barnen sig som underordnade i relation till den vuxne. Det leder till att barnen har en underordnad 

position på förskolan, vilket innebär att barnen kan betrakta andra barn men inte vuxna (Lindgren och 

Sparrman 2003, s. 62). Vi kan även analysera detta utifrån det som vi skrev tidigare som Foucault tar 

upp, att det är de vuxnas normer och värderingar som spelar roll på förskolan. Utifrån denna 

förskollärares svar uppfattar vi det som att det är de vuxnas makt som gäller, det är de vuxna som 

bestämmer vad som är ok och vad som inte är ok. Vi anser att det alltid kommer vara de vuxna som 

bestämmer i förskolan, även om barnen är delaktiga. I slutändan anser vi att det alltid är den vuxna på 

förskolan som har sista ordet och som bestämmer hur det ska vara. Under en observation som vi 

genomförde såg vi att en pedagog gick runt med en Ipad och fotograferade barnen medan barnen satt vid 

ett bord och skapade olika saker. Pedagogen tog bilder på det som barnen hade ritat och figurerna som 

barnen hade skapat medan barnen var i processen. Pedagogen frågade inte barnen innan hon 

fotograferade utan hen tog bilder som hen ville. Observationen går att analysera utifrån begreppet makt. 

Pedagogen dokumenterar barnen, men barnen är inte alls delaktiga och de har inte heller blivit 

tillfrågade om pedagogen får fota dem eller deras skapande. Vi tolkar det som att pedagogen använder 

sin makt att gå runt och fotograferar utan att säga något till barnen först. Lenz Taguchi tar hjälp ifrån 

Foucaults teorier gällande begreppet makt, och hon säger att makt är något som finns överallt i 

samhället. Den är en del av alla människors vardag och den produceras överallt. Både i rutiner, olika 

platser och saker och ting. Makten produceras genom alla människors handlingar och tankar i olika 

situationer. I vissa fall produceras makt medvetet och i andra fall omedvetet (Foucault 1982/2002, se 

Lenz Taguchi 2013, s. 38-39). Under denna observation märkte vi att pedagogen utövade makt över 

barnen eftersom pedagogen ansåg att hen kunde dokumentera och ta bilder på barnen hur som helst utan 

att fråga. Makt produceras överallt som Lenz Taguchi tog upp och pedagogen kanske inte tänkte på att 

hen gjorde en maktutövning på barnen. Vi tror att pedagogen gjorde detta omedvetet men vi kan inte 

vara säkra på att det var det. 

 

Sammanfattningsvis märker vi att makt är något som alltid kommer förekomma på förskolan, eftersom 

både barn och vuxna vistas där. Vi märkte att detta stämmer överens med maktteorin och att makt kan 

utövas både medvetet och omedvetet. Med detta menar vi att förskollärarna är medvetna om att det är de 

som har makten och att det är de som förväntas ha det sista ordet, men att när de använder sig av makt 
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kan det vara omedvetet. Som vi nämnde i vår observation märkte vi att makt var en tydlig del i 

förskolan. Makt är något som måste finnas i förskolan. Barns delaktighet är sannerligen av central 

betydelse, men samtidigt måste förskollärarna i vissa situationer utöva makt för att få hela verksamheten 

att fungera. Med detta menar vi att barn aldrig helt och hållet kan vara delaktiga i allt på förskolan. Vi 

valde att inte nämna maktbegreppet när vi intervjuade och observerade pedagogerna på förskolorna för 

att vi ansåg att det kan kritisera deras arbetssätt. Vi ställde dock frågor till förskollärarna där vi trodde 

att maktbegreppet kunde dyka upp, och det dök upp i både intervjuerna och observationerna. 

 

7. Slutdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur pedagogerna dokumenterar barn och vad som dokumenteras. 

Studien skall även innefatta pedagogernas syn på barnens delaktighet i dokumentationprocessen samt 

hur pedagogerna värnar om barnens integritet i arbetet med pedagogisk dokumentation. I följande 

avsnitt kommer vi att diskutera vad vi har kommit fram till i vår studie.  

 

Vårt fokus var att förstå syftet med pedagogisk dokumentation på förskolan. Samtliga förskollärare som 

vi har intervjuat var överens om att det är ett bra verktyg då det bidrar till att förbättra och utveckla både 

barnens lärprocesser men även den pedagogiska miljön i förskolan. Vi tycker att pedagogisk 

dokumentation har många fördelar, men vi anser också att det finns en nackdel. Nackdelen är att en del 

pedagoger som dokumenterar i förskolan bara dokumenterar, vilket gör att det blir svårt att använda 

dessa dokumentationer till att förbättra och utveckla, både när det handlar om barnens lärande men det 

handlar även om förskolans verksamhet. Om man tillsammans med arbetslaget bestämmer hur och till 

vad dokumentationen ska användas så kan man säkerställa att den används till rätt syfte.  

Vi har märkt att pedagogerna på förskolan arbetar mycket med pedagogisk dokumentation, men att de 

inte tar lika mycket hänsyn till barnens integritet som vi trodde att de gjorde. Vi har märkt att 

förskollärarna ofta försöker göra barnen delaktiga i förskolans verksamhet men vi har också sett 

motsatsen under våra observationer av pedagogerna på förskolan. Förskollärarna som vi intervjuade 

påpekade aldrig vikten av att lyssna och ta hänsyn till barnens åsikter, funderingar eller tankar. Medan vi 

observerade förskollärarna såg vi ändå att några av dem gjorde det, men inte alla. Under våra 

observationer såg vi att barnen var som mest delaktiga under reflektionen av dokumentationen, då fick 

barnen möjligheten att reflektera och säga vad de tyckte och tänkte. Förskollärarna sa inte heller mycket 

om demokrati och att alla måste respektera varandra, men i praktiken har vi observerat detta och då har 

pedagogerna ställt frågor till barnen och lyssnat och tagit hänsyn till barnens tankar och åsikter kring 

vad de gjort och vad de skapat. Alla förskollärare som vi intervjuade påpekade att de behöver ägna mer 

tid åt att göra barnen mer delaktiga i dokumentationsarbetet på förskolan. Baserat på vad vi såg under 
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våra observationer så håller vi med pedagogerna, vi anser att barnens delaktighet i 

dokumentationsarbetet var begränsat då det var pedagogerna som bestämde till exempel vilka bilder och 

filmer barnen skulle få reflektera över, barnen fick inte vara med och bestämma. Även de olika 

forskarna som vi hänvisat till tidigare förklarar att det är viktigt att inkludera barnen i hela 

dokumentationsprocessen, det är även viktigt att ge barnen möjligheten att få presentera sina tankar och 

åsikter.  

 

Då den pedagogiska dokumentationen har blivit en viktig del i förskolans dagliga arbete, krävs det 

tankar om hur man ska skydda barns integritet i samband med det. Vi som blivande förskollärare 

behöver fundera över vad det innebär för barnen i förskolan att hela tiden bli dokumenterade. Men även 

tänka igenom vad man får skriva och vad man inte får skriva om barnen när de blir dokumenterade och 

syftet med det som dokumenteras om barnen, är det för att utveckla den egna verksamheten eller för att 

kunna visa det för barnens föräldrar. 

 

Läroplanen beskriver förskolans värdegrund och uttrycker det etiska förhållningssättet som ska prägla 

verksamheten. I arbetet ansvarar förskolepersonal för att ta beslut som passar barns olika behov. En av 

de viktigaste uppgifterna som personalen i förskolan har är att ansvara för att alla barn trivs och känner 

sig respekterade i alla situationer som uppstår i förskolan. Med detta menas att de vuxna bär ansvaret för 

att lära barnen att skapa en förståelse och respektera de rättigheter och skyldigheter som det svenska 

samhället vilar på (Lpfö 98 rev 16, s. 4).   

 

Vi har under vår studie lagt märke till att förskollärarna som har deltagit i undersökningen har olika 

åsikter gällande hur man värnar om barnens integritet. Några av förskollärarna förklarade att de anser att 

det är omöjligt att skydda barnens integritet, vår tidigare forskning visar dock att man kan skydda 

barnens integritet, det efterföljs dock inte i verkligheten. I efterhand har vi kommit på att man kan 

skydda barnens integritet om man enbart fokuserar på det som barnen skapar och gör på förskolan. Om 

man arbetar utifrån Reggio Emilia krävs det dock att man arbetar med pedagogisk dokumentation, det 

innebär att man ofta arbetar med att filma och fotografera. Vi tror därför att det kan uppstå svårigheter 

när det handlar om att skydda barnens integritet. För att skydda barnens integritet kan man istället 

använda sig av papper och penna och bara anteckna barnens lärprocesser och det som barnen skapar på 

förskolan. I läroplanen för förskolan står det att det är barnens lärande som ska vara i fokus och inte 

själva barnet (Lpfö 98 rev 16, s. 14).   

    Några av förskollärarna som vi intervjuade förklarade att de tycker att det kan vara svårt att 

anonymisera barnen i dokumentationerna som genomförs i förskolan. De sade även att de dokumenterar 
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barn vars föräldrar inte givit sitt samtycke och att barnen blir dokumenterade med hjälp av foton och 

filmning, men att de då väljer bort bilderna som dessa barn är med på. Meningen med att välja bort 

dessa bilder är för att de inte ska hamna på förskolans hall eller väggar, men när de är inne på 

avdelningen hänger pedagogerna ändå upp bilder på dessa barn och de skriver även barnens namn på 

bilderna. Något som vi tyckte var konstigt var att två av förskollärarna tog upp att de erbjuder barnen 

anonymitet om föräldrarna förklarar för pedagogerna att barnen har skyddat identitet. Vi tycker att 

verksamma pedagoger ska respektera båda barnens och föräldrarnas integritet och inte kränka den, 

därför anser vi att det är fel av pedagogerna att hänga upp bilder på barn vars föräldrar inte givit sitt 

samtycke. En förskollärare sade att föräldrarna får räkna med att deras barn blir dokumenterade när de 

skolas in på förskolan, vi tycker att hen kränker föräldrarna och barnen genom att inte respektera deras 

val. 

 

Vi märkte att maktbegreppet dök upp i både våra intervjuer och observationer. Vi valde att inte nämna 

makt i intervjuerna då vi ansåg att det skulle kunna kritisera pedagogernas arbetssätt, men vi anade att 

begreppet ändå skulle dyka upp därför valde vi att ha med maktbegreppet i vår studie. Vi förberedde en 

del frågor (Bilaga 2) som handlade om makt men vi använde oss av andra ord i de frågorna. Som vi 

nämnde ovan i analysen dök makt upp under intervjuerna och då var det respondenterna som började 

prata om begreppet. Under observationerna var det vi som observerade att makt hade en betydande roll i 

verksamheten mellan barnen och de vuxna på förskolan. Vi tolkar med hjälp av vår teoridel att det som 

Foucault skriver om makt, finns överallt i samhället och att det inte går att undvika (Nilsson 2008, s. 91, 

93-94). I vår teori har vi hänvisat till Lindgren och Sparrman som förklarar att det är de vuxna i 

förskolan som har makten då det är de som bestämmer hur allting ska gå till, även i samband med 

dokumentationsarbetet (Lindgren & Sparrman 2003, s. 62). Vi menar inte att pedagogerna ska lämna 

ifrån sig makten utan det vi menar är att de bör reflektera över hur den ska användas.  

 

Metoderna som vi valde att använda oss av i vår studie var intervjuer och observationer. Vi tycker att 

dessa metoder är effektiva när det handlar om att få information och material att arbeta med. Under 

intervjuerna märkte vi att våra respondenter sade emot sig själva, vi misstänker att det kan bero på hur 

våra intervjufrågor var utformade (Bilaga 2). En av respondenterna valde under intervjun att ändra sitt 

svar på en av frågorna strax innan intervjun var slut. I efterhand märkte vi att vissa av frågorna som vi 

ställde under intervjuerna var väldigt lika. Det kan vara anledningen till att det blev olika svar på 

ungefär samma fråga, dock så kan det innebära att förskollärarna inte är helt säkra i sina svar. När vi 

planerade våra frågor tänkte vi mycket på vårt syfte, vi tänkte att vi endast skulle ställa frågor som var 

relaterade till vår studie, vi fick därför finslipa våra intervjufrågor flera gånger. Under intervjuerna 
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märkte vi att en del respondenter svarade på våra följdfrågor innan vi hade hunnit ställa några av de 

frågorna. Vi använde oss av observationer för att komplettera materialet som vi fick under intervjuerna, 

men även för att få en inblick i hur förskollärarna arbetar i praktiken. Vi tycker att det var ett bra sätt att 

kombinera dessa metoder då en del pedagoger under intervjuerna förklarade hur de arbetade men att de 

arbetade på ett annat sätt under observationerna. Vi tycker att intervjuerna och observationerna 

kompletterade varandra på ett bra sätt, och detta gjorde att vi fick mer material gällande vårt ämne. Vi 

valde att inte ta med två av observationerna som vi genomförde, då vi ansåg att de inte var relevanta för 

vår studie.  

 

Sammanfattningsvis tycker vi att pedagogisk dokumentation innefattar mycket av det som står i 

förskolans läroplan och vi anser är en väldigt bra metod för verksamma pedagoger att använda sig av för 

att förbättra, utveckla och följa upp barnens lärprocesser i förskolan. Vi anser dock att det är viktig att ha 

kunskap om pedagogisk dokumentation innan man börjar använda metoden. I tidigare forskning har vi 

hänvisat till Palmer som förklarar att kommunikation och reflektion är en viktig del av pedagogisk 

dokumentation, och då är det viktigt att man vet hur man arbetar med dessa delar utan att till exempel 

kränka någon på förskolan (Palmer 2012, s. 63). När det gäller maktrelationer mellan vuxna och barn, så 

har vi utifrån våra observationer sett att det inte går att undvika makten som finns mellan vuxna och 

barn. Lindgren & Sparrman förklarar att den vuxne har en starkare maktposition och att det alltid 

kommer vara så (Lindgren & Sparrman 2003, s.60). Men vi tycker att alla vuxna som arbetar på 

förskolor bör reflektera kring detta för att försöka undvika att använda sin makt på fel sätt.  

 

Vi har kommit fram till att förskollärarna som deltagit i vår studie är medvetna om att det är viktigt att 

barnen får vara delaktiga när man arbetar med pedagogisk dokumentation. Vi har även upptäckt att detta 

inte alltid efterföljs, även om det är tydligt att förskollärarna förstår att det är viktigt att barnen får vara 

delaktiga så är inte barnen så delaktiga som de skulle kunna vara. Under vår studie såg vi att barn fick 

vara delaktiga men det var begränsat, vi observerade även barn som inte alls fick vara delaktiga i 

dokumentationsprocessen. Elfström skriver att innebörden av barnens deltagande är för att barnen skall 

få möjligheten att yttra sig och påverka på förskolan. För att kunna närma sig barnens perspektiv 

behöver pedagogerna hitta olika sätt att göra barnen mer delaktiga på förskolan (Elfström 2014, s. 285).  

 

När det handlar om barnens integritet har vi kommit fram till att pedagogerna tycker att det är omöjligt 

att skydda den, vi anser dock att det går att skydda barnens integritet och även tidigare forskning visar 

att man kan skydda barnens integritet. Som vi tidigare nämnt så kan man använda sig av papper och 

penna för att dokumentera barnens lärprocesser och utveckling, på så sätt blir det även lättare att skydda 
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barnens integritet. Man kan även fotografera det som barnen skapar utan att inkludera barnen i bilden. 

Pedagogerna nämnde även att de inte informerar barnen när de blir dokumenterade för att barnen är 

vana vid att bli dokumenterade, vi anser dock att man som pedagog alltid bör informera barnen om 

syftet när man väljer att dokumentera barnen. Vi granskade även den första förskolans instagramkonto 

och såg att de suddar barnens ansikten på bilderna, vi såg också att barnens kroppar är med på vissa 

bilder. Även på Schoolsoft, som den andra förskolan använde, såg vi att barnens kroppar var med. 

Pedagogerna sa under intervjuerna att de bara fokuserar på görandet, men när vi granskade förskolans 

bilder på Schoolsoft så visade det sig att det inte stämde. Vi anser att det enbart är barnens görande och 

skapande som ska vara med på bilderna och man ska undvika att lägga ut bilder som barnen är med på.  

Vi undrar dock hur ofta pedagogerna tänker på att fråga barnen om de vill blir fotade eller filmade. 

Under intervjuarna nämnde en av förskollärarna att hen inte visste om systemet som de använder i deras 

kommun är säkert, hen sade också att kommunen hade förklarat att det är ett säkert system. Hen sade 

även att man numera hör massor om att obehöriga kan komma åt privata personuppgifter på till exempel 

Facebook. Under tiden som vi skrev slutdiskussionsdelen såg vi att det kommer en ny lag som heter 

General Data Protection Regulation (GDPR). GDPR kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL). Det 

innebär att det kommer att bli strängare regler när man till exempel lägger upp bilder på instagram som 

flera förskolor gör. Den nya personuppgiftslagen innebär att säkerheten blir bättre när det handlar om att 

skydda människors integritet. Den bestämmer hur förskolor och skolor ska få hantera barns och elevers 

uppgifter. GDPR bestämmer även hur och vad förskolor och skolor får skriva om barn och elever i sina 

IT-system. Förskolornas och skolornas IT-system får i framtiden inte innehålla känsliga och 

integritetskränkande uppgifter om barn eller elever.   

 

Vi anser att vår studie bidrar till att man får en bredare bild av hur pedagoger bör arbeta med pedagogisk 

dokumentation, barnens delaktighet och barnens integritet i förskolan. Vi tror även att mycket kan bli 

annorlunda när (GDPR) lagen börjar gälla. 

 

Fortsatt forskning  

Något som vi tycker att man kan forska vidare kring är de instagramkonton som förskolor ofta använder 

sig utav. Där kan man granska vad pedagogerna tar bilder på och om de bara fokuserar på skapandet 

eller om de även fokuserar på barnen. Som vi tidigare har nämnt, kommer det en ny lag som heter 

(GDPR). (GDPR) kommer att införa strängare regler när det handlar man hanterar barnens 

personuppgifter och integritetskänsliga uppgifter på förskolan. Man kan även forska vidare om barn vars 

föräldrar inte har givit sig samtycke till att dokumentera barnen, då vi har märkt att barnen ändå blir de 
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dokumenterade. Detta kan även leda till att barnen blir exkluderade då pedagogerna i dessa fall kan be 

barnen att kliva åt sidan. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Samtycksavtal  

Skola: Södertörns högskola  

Program: Förskollärarutbildning med interkulturell profil 210 hp  

Uppsatsnivå: Examensarbete, C- uppsats  

Uppsatsskrivare: Jasmin Barsom och Sara David  

Studiens syfte och behandling av insamlad information  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger dokumenterar barn och vad som dokumenteras. 

Studien skall även innefatta pedagogers syn på barns delaktighet i dokumentationen samt hur 

pedagogerna värnar om barns integritet i arbetet kring pedagogisk dokumentation.  

Vi kommer att göra en kvalitativ studie som baseras på intervjuer och observationer av pedagoger i 

deras yrkesutövning. Intervjuarna kommer att spelas in och transkriberas efteråt på att underlätta 

analysen av materialet. I studien kommer du som intervjuperson att avidentifieras.  

Observationerna förväntas ta ungefär 60 minuter och intervjuarna 45 minuter.  

Deltagandet i vår studie är helt frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas till denna studie. Det inspelade materialet och anteckningarna från 

observationerna kommer att raderas eller förstöras efter att uppsatsen är slutförd och godkänd.  

Jag har läst igenom och förstår ovanstående information och samtycker härmed: 

Namn 

 

Ort och datum  

 

Underskrift  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor  

1. Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

2. Hur många barn har ni på avdelningen? vilken ålder? 

3. Hur länge har du arbetat med metoden pedagogisk dokumentation? Reggio Emilia inspirerat?   

4. Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation? Vad har ni för syftet med detta? 

På vilket sätt arbetar ni med den pedagogiska dokumentationen? 

5. Hur delaktiga är barnen i de pedagogiska dokumentationerna? 

6. Frågar ni barnen när ni fotar/filmar de? 

6.1 Är det okej för barnen att de blir fotade/filmade, vad tycker barnen? 

6.2 Fotar ni även om barnen inte tycker om det? 

6.3 Är det alla barn som tycker det? 

6.4 Har ni upplevt att något barn inte vill bli fotat? säg exempel 

7. Hur skyddar ni barns integritet och anonymitet när ni dokumenterar? 

7.1 Finns det gränser eller enstaka fall? säg exempel 

8. Är dokumentation materialet tillgänglig för alla som deltar i dokumentationen? Både vuxna och barn? 

8. 1 Hur förvaras dokumentation materialet? 

9. Diskuterar ni i arbetslaget om vilka metoder som ska användas i dokumentationsarbetet? 

9.1 Hur gör ni med de metoderna som barnen inte gillar? 

10. När ni lägger ut bilder på barnen på webbplatser som till exempel instagram måste föräldrarna ge 

samtycke eller har de skrivit på något eller har de sagt något muntligt? 

10.1 Vill du tillägga något gällande det vi har intervjuat dig om? 

Följdfrågor: Hur? kan du säga några exempel? 

 


