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Abstract  

 

Title: “They are so used to being photographed and therefore they do not say no!” 

- A qualitative study of preschool teachers descriptions of a dilemma while documenting in 

preschool with focus on ethical aspects. 

 

It is stated in the preschools curriculum that all preschool teachers should document every 

child's progress while at the same time respecting their physical and personal integrity while 

documenting. The purpose of the study is to investigate the possibilities of preschool teachers 

to take ethical standpoints while documenting. We have investigated what the purpose is with 

documentation and who the documentation is for, how preschool teachers describe their way 

of documenting and whether they take ethical positions while documenting and if so which 

ones. The method of this study is qualitative and our empirical material consist of six 

interviews with six preschool teachers on five different preschools. We have used the 

theoretical framework of the concepts child perspective and children's perspective, as well as 

realistic visual norms and relativistic visual norms in order to analyze our empirical material. 

We have concluded that the preschool teachers rarely make the children aware that they are 

being documented. Partly due to their unwillingness to disrupt the children's activities and 

thereby lose out on making children's progress visible, which is the entire purpose of 

documentation. Partly because they so rarely encountered children who have clearly shown 

that they do not want to be documented, which the preschool teachers believe is a result of the 

modern society and children being accustomed to be photographed and filmed. In our final 

conclusion our research demonstrates that it becomes difficult for preschool teachers to meet 

both curriculum goals simultaneously, to document each child's progress and to respect 

children's physical and personal integrity. 
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Inledning 

 

Det är eftermiddag på avdelningen Blomman. En pedagog har precis startat en aktivitet där fyra 

barn ska ha vattenlek inne på avdelningens skötrum. Pedagogen tar av barnen deras kläder förutom 

blöja, trosor och kalsonger. Detta för att undvika att kläderna ska bli blöta. Efter en stund tar 

pedagogen avdelningens Ipad och går fram till barnen. Ena barnet stannar upp i lekandet, tittar upp 

i kameran och ler stort. Pedagogen tar ett kort och när hon sänker Ipaden utbrister ett annat barn: 

“Fröken, fota mig! Jag vill också vara med!” Pedagogen ler och säger: “Självklart ska du också få 

vara med! Oj, nämen titta! Vad händer med stenen i vattnet?” Pedagogen sätter sig ner och tar ett 

kort medan barnet fortsätter att släppa stenen i vattnet så det plaskar. Nu börjar ett annat barn 

intressera sig för vad som händer och tar upp en annan sten och släpper den i vattnet. Pedagogen 

höjer Ipaden igen för att ta ett kort varav barnet sänker huvudet, vänder sig bort och fortsätter med 

sin aktivitet. “Nej men Kalle, titta hit nu! Visa vad du gör så mamma och pappa kan se hur roligt 

vi har haft det!” utbrister pedagogen. Barnet fortsätter tyst med sin aktivitet, fortfarande bortvänd 

från pedagogen. “Men Kalle, titta hit nu! Bara ett kort! “ 

 

Denna situation utspelar sig på en förskola där en av oss har gjort sin verksamhetsförlagda 

utbildning. Den fick oss att reflektera kring hur dokumentationen av barn i förskolans 

verksamhet genomförs, för vems skull och i vems intressen samt hur det påverkar barnen. I 

läroplanen står det att “förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande 

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

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

med läroplanens mål” samt “kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår 

från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen” (Skolverket 

2018:18). I förskolans läroplan står det även att “barnens rätt till kroppslig och personlig 

integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor 

om dokumentation” (Skolverket 2018:7). För att värna om barns integritet när pedagoger 

dokumenterar kan vi tänka oss att det krävs ett etiskt medvetet förhållningssätt. Det kan vi av 

egen erfarenhet se att det ofta glöms bort i verksamheten. Pedagoger tar sig friheten att 

dokumentera barn som en självklarhet. Men när tas barns integritet i beaktande? Om och i så 

fall när och hur tas det hänsyn till etiska aspekter kring dokumentationen av barn i förskolans 

verksamhet? 

 

Vi lever i ett samhälle idag där sociala medier har fått en allt större roll i både vuxnas och 

barns liv. Med tanke på all bild- och filmdokumentation som läggs ut på olika online-

plattformar både hemma, på förskolan och i samhället i stort, kan vi se hur den visuella 
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exponeringen av oss själva har ökat markant det senaste decenniet. Frågan vi då ställer oss är 

den följande: i vilken utsträckning får barnen frågan om huruvida de vill delta i detta eller 

inte? Lindgren betonar i sin bok Etik, integritet och dokumentation i förskolan att hon och 

Sparrman redan år 2003 tog upp i sin artikel “Om att bli dokumenterad - etiska aspekter i 

förskolans arbete med dokumentation” vikten av att reflektera kring barns integritet och etiska 

aspekter vid dokumentation. Vid denna tid var dokumentation ett relativt nytt fenomen inom 

förskolan. Sedan dess har det hänt mycket inom teknisk, digital utveckling. Olika sätt att 

dokumentera har ökat och även kraven att förskollärare ska dokumentera har skärpts i den nya 

reviderade läroplanen. Trots utvecklingen inom verktyg för dokumentation och att 

dokumentation blivit en allt viktigare del i läroplanen, har reflektionen kring etiska aspekter 

uteblivit sedan de skrev sina artikel 2003, hävdar Lindgren (2016:13 - 15). Den digitala 

utvecklingen och ett ökat användande av sociala medier i samhället kan även synas inom 

förskolans verksamhet. En del förskolor har börjat använda sig av olika sociala medier såsom 

Instagram, Twitter och Facebook för att lättare göra vårdnadshavare delaktiga i barnens 

vardag på förskolan. I läroplanen står det att “förskollärare ska ansvara för att 

vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen” 

(Skolverket 2018:17). Maria Nöjd skriver i sin artikel “Så arbetar vi med sociala medier” hur 

de har valt att använda sig av Twitter då de upplever att det vid hämtningstid oftast är svårt att 

hinna med att rapportera om barnens dag till vårdnadshavarna. Med hjälp av Twitter kan de 

beskriva dagen i en kort text och det upplevs som ett enkelt sätt att nå ut till vårdnadshavare 

när tiden inte räcker till (Nöjd 2011). I artikeln “Barnens bilder ökar föräldraintresset” tar 

Niklas Arevik upp att på förskolan han arbetar på har de valt att använda sig utav Facebook 

för att tillmötesgå två krav i läroplanen, att de måste dokumentera samt inkludera föräldrarna i 

verksamheten (Arevik 2012). I Alnervik, Öhman, Lidén och Nilssons artikel “Barn och 

vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation” tar de upp att det krävs 

ett etiskt övervägande kring hur barn framställs i dokumentationen. Detta på grund av 

synliggörandet av barn i dokumentationen samt de nya digitala tekniker som möjliggör 

visualisering på många olika sätt (Alnervik et al. 2018:3). Enligt barnkonventionen har barnet 

rätt till att uttrycka sin åsikt, bli lyssnat på, samt att i förhållande till dess mognad och ålder få 

sin åsikt tagen hänsyn till. I samma konvention står det dock även att det är barnets 

vårdnadshavare som med stöd av staten har huvudansvaret för barnets uppfostran och 

utveckling tills barnet fyller 18 år (UNICEF 1989). Men anta att barnets åsikt skulle gå emot 

vårdnadshavarens, vems samtycke skall prioriteras först i så fall? Får barnen i förskolans 
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verksamhet komma till tals? Hur mycket får de vara med och bestämma kring 

dokumentationen av dem själva?  

 

Enligt förskolans läroplan har förskollärare som uppdrag att kontinuerligt och systematiskt 

dokumentera varje barns utveckling och lärande samtidigt som de ska värna om barnens rätt 

till kroppslig och personlig integritet (Skolverket 2018:18 och 7). Ett dilemma uppstår när de 

ska följa det pedagogiska uppdraget att dokumentera varje barn för att se ifall verksamheten 

tillgodoser barnets lärande och utveckling. Vilket utrymme ger det förskollärarna att ta etiska 

ställningstaganden när de dokumenterar som de också förväntas göra enligt läroplanen? 

Samtidigt blir dagens samhälle allt mer digitaliserat och fotograferandet och filmandet har 

blivit en naturlig del i barns liv. Hur påverkar det dokumentationen i förskolans verksamhet 

och barnens rätt till kroppslig och personlig integritet? I läroplanen står det att barns 

kroppsliga och personliga integritet ska respekteras i den dagliga omsorgen och vid 

dokumentation. Däremot står det inte i läroplanen hur man ska gå tillväga när barnens 

integritet ska tas i beaktande. Därför tycker vi det skulle vara intressant att undersöka 

förskollärares beskrivningar av dokumentationsarbetet med fokus på etiska aspekter. Vilket 

utrymme ger en vardaglig tillämpning av förskolans läroplan förskollärare att ta hänsyn till 

barns integritet när deras uppdrag är att dokumentera varje barn i verksamheten och 

digitaliseringen blir allt större? Vilket uppdrag går före det andra? Eller går det att uppfylla 

dessa mål i läroplanen samtidigt?  
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Syfte och frågeställning 
 

I förskolans läroplan står det att förskollärare ska dokumentera varje barns lärande och 

utveckling samtidigt som de ska respektera barns kroppsliga och personliga integritet när de 

dokumenterar vilket vi kan tänka oss blir ett dilemma. Syftet med vår studie är därför att 

undersöka vilket utrymme en vardaglig tillämpning av förskolans läroplan ger förskollärare 

att ta etiska ställningstaganden när de dokumenterar barn i förskolans verksamhet. Det vill vi 

undersöka genom att ta del av sex förskollärares beskrivningar av dokumentationsarbetet med 

fokus på etiska aspekter. 

 

Med dokumentation menar vi all form av dokumentation, allt ifrån anteckningar med papper 

och penna, bilder som sätts upp på väggarna och hyllorna, instagraminlägg till föräldrar, 

bilder eller filmer som används vid en samling för att se barnens lärprocess och så vidare. Vi 

menar med begreppet all sorts dokumentation vare sig den är pedagogisk eller inte. Med 

etiska aspekter menar vi de reflektioner och handlingar förskollärarna gör vid 

dokumenterandet i förskolans verksamhet, det vill säga hur de väljer att dokumentera barnen 

och hur barnens integritet och samtycke tas i beaktande vid dokumentationstillfället. 

 

Vi tänker oss att beroende på vad syftet är med dokumentationen, för vem man gör det och 

hur förskollärarna går tillväga när de dokumenterar, kan det påverka vilka etiska 

ställningstaganden de tar vid dokumentationsarbetet. Därför har vi valt följande 

frågeställningar:  

 

• Vad är syftet med att dokumentera och för vem gör man det enligt förskollärarna i vår 

studie?  

 

• Hur beskriver förskollärarna sitt sätt att gå tillväga när de utför dokumentationen?  

 

• Tas etiska aspekter angående barns integritet i beaktande när förskollärarna 

dokumenterar och i så fall vilka?  
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Bakgrund 

 

Nedan beskriver vi begreppen dokumentation och pedagogisk dokumentation och hur det 

används inom förskolan. Vi beskriver också den nya GDPR-lagen och hur den påverkar 

dokumentationen i förskolan.  

 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation 

 

Enligt Lindgren var användandet av dokumentation i början av 2000-talet ett relativt nytt 

fenomen inom förskolans verksamhet. Från att endast ha använt sig utav papper och penna, 

stillbildskameror och video har den snabba digitaliseringen i samhället lett till ett ökat antal 

metoder att välja mellan när det kommer till dokumentation av förskolans verksamhet. De nya 

digitala verktygen medför att det blir lättare att dokumentera, visualisera och synliggöra vad 

som sker i förskolan och med det väcks även nya frågor rörande barns etik och integritet 

(Lindgren 2016:13 - 14). Det är inte bara utbudet av dokumentationsverktyg som har 

möjliggjort ett ökat synliggörande av förskolans verksamhet utan även kraven att 

dokumentera har skärpts. Detta gjordes redan 2010 med den nya reviderade läroplanen som 

lyfte att både förskollärare och arbetslag ansvarar för att dokumentera varje barns utveckling 

(Lindgren 2016:14). I dagens reviderade läroplan, Lpfö 98 reviderad 2018, har inte mycket 

ändrats angående dokumentation från den reviderade upplagan 2010. Förskollärare och 

arbetslag ansvarar fortfarande för att “varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur 

förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål” (Skolverket 2018:18). Även Lenz Taguchi menar att dokumentationen inom förskolan 

har ökat sedan förskolan gick från omsorgspolitik och blev en del av utbildningspolitik med 

egna läroplaner och högskoleutbildningar. Hon tar upp att vi nu lever i en tid där vi plötsligt 

ska dokumentera allt och alla både inom förskolan och samhället i stort (Lenz Taguchi 

2013:5). Lenz Taguchi tar även upp att den svenska förskolan historiskt sett har observerat 

och dokumenterat mer än andra länder då svenska förskollärare haft ett nära samarbete med 

forskare, psykologer och läkare sedan 1930-talet för att lära sig mer om barns utveckling och 

lärande (ibid.). I och med det ökade kravet på dokumentation inom förskolans verksamhet 

släppte Skolverket 2012 riktlinjer på hur den kan genomföras genom olika metoder inom 

dokumentation och pedagogisk dokumentation (Lindgren 2016:14). Skolverket vill poängtera 
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skillnaden mellan barnobservationer och pedagogisk dokumentation. Pedagogisk 

dokumentation vill man använda som ett verktyg för att närma sig målen inom dokumentation 

i förskolans läroplan (Skolverket 2012:5). Barnobservationer, som funnits inom förskolans 

verksamhet sedan 1930-talet, utgår från att dokumentera och utvärdera genom färdiga mallar 

för att se ifall barnen följer den utveckling de bör ha enligt fastställda normer baserat på deras 

ålder (ibid.:13). Pedagogisk dokumentation däremot handlar istället om att frångå de normer 

och föreställningar som genomsyrar en när man försöker “lyssna in” det som pågår bland 

barnen. Pedagogisk dokumentation vill sträva efter att fånga barnens lärprocess genom att 

omsorgsfullt lyssna till det som sägs och iaktta det som händer och synliggöra det genom att 

dokumentera med antingen foto, anteckningar eller film. För att sedan i reflektion med barnen 

och/eller arbetslaget använda vad som synliggjorts i dokumentationen för att komma fram till 

vad nästa steg är för att utveckla verksamheten och barnens läroprocess. Det är reflektionen 

som gör att dokumentationen inte bara blir dokumentation, utan istället pedagogisk 

dokumentation (Skolverket 2012:15). Även Lenz Taguchi skiljer på dokumentation och 

pedagogisk dokumentation. Dokumentation definierar hon som tillbakasyftande - 

retrospektiv. Pedagogen dokumenterar när hen synliggör en aspekt av något som har hänt i 

den dagliga verksamheten, till exempel när några barn undersöker något, via att observera, 

fotografera eller filma. Dokumentationen blir pedagogisk först när pedagogerna, gärna 

tillsammans med barnen, börjar reflektera kring dokumentationen och kommunicera med den 

för att se vad nästa steg i ens fortsatta arbete ska bli. Då är den alltså framåtsyftande - 

prospektiv (Lenz Taguchi 2013:13). Skolverket har även i sina riktlinjer för dokumentation i 

förskolan ett etik- och dokumentationsavsnitt. I detta avsnitt finns det mer specifika 

rekommendationer hur man etiskt bör förhålla sig till dokumenterandet av barn med både tips 

på hur pedagoger ska gå tillväga och vilka frågor man bör ställa innan ett beslut tas inom 

dokumentation (Skolverket 2012:63 - 66). I avsnittet tas bland annat upp att arbetslaget ska 

arbeta fram ett gemensamt förhållningssätt för dokumentationsarbetet. Det tar också upp 

vikten av att alltid vara lyhörd inför barnens signaler om huruvida de vill medverka i 

dokumentationen eller inte. Barnen ska få möjlighet att vara delaktiga och ta beslut både 

under och efter dokumentationsarbetet. Det tar även upp att det är lärprocessen som ska vara i 

fokus och inte barnen själva. Därför räcker det att dokumentera själva görandet med till 

exempel barnens händer (ibid.:63). 
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GDPR 

 

I maj 2018 började en ny dataskyddsförordning, GDPR (general data protection regulation), 

att gälla inom Sverige och hela den Europeiska unionen. Den nya dataskyddsförordningen 

skall ersätta den gamla personuppgiftslagen i Sverige. Lagen innebär att när personuppgifter 

samlas in, av bland annat företag, så får de endast användas utifrån de syfte de uppgett och 

inte till andra ändamål än det. De får inte heller spara personuppgifterna längre än nödvändigt. 

Ifall personuppgifter samlas in skall den berörde delges varför och till vad dessa uppgifter ska 

användas och ge sitt samtycke till detta. Namn, personnummer, foto och ljudinspelningar (om 

den kan kopplas till en enskild person) är olika exempel på vad som räknas som 

personuppgifter (Datainspektionen, u.å A). Syftet att skydda den enskilda individens 

personuppgifter och värna om dennes rätt till privatliv ligger till grund för den nya lagen 

GDPR (Datainspektionen, u.å B). I Lotta Kavtaradzes artikel “GDPR - så påverkas förskolan” 

tar hon upp varför den nya lagen har kommit för att ersätta personuppgiftslagen samt hur den 

påverkar förskolans verksamhet. Hon menar att förutom att skydda enskilda individers 

personuppgifter och privatliv har den nya lagen även tillkommit för att modernisera 

dataskyddsdirektivets regler från 1995 så att den bättre lämpar sig för det nya digitaliserade 

samhälle vi nu lever i. Hon tar även upp vad den nya lagen kommer att innebära specifikt för 

förskolan. Hon betonar att när man publicerar foton eller filmer är det nu än mer viktigt med 

ett tydligt samtycke från vårdnadshavare (Kavtaradze 2017).  

 

Tidigare forskning 
 

I följande avsnitt presenteras den tidigare forskning som vi anser vara relevant för vår studie. 

Vi har valt att använda oss av en forskningsbaserad bok, en avhandling och fyra artiklar som 

behandlar ämnet dokumentation, etiska aspekter och barns integritet i förskolans verksamhet.  

 

Bjervås har skrivit en avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan (2011) där det övergripande syftet var att undersöka hur två 

arbetslag på två olika förskolor pratar om barn och dokumentation under sina 

planeringsmöten. Bjervås resultat visar att dokumentation är ett användbart verktyg för att 

gynna barns lärande och utveckling. Barnens förmågor synliggörs genom dokumentationen 

och barnen kan använda sig av dokumentationen för att bredda sina förmågor och färdigheter. 

Till exempel kan bilder användas vid samlingen som ett reflektionsverktyg där barnen kan 
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minnas och återge vad de tidigare varit med om. Även pedagogerna kan använda sig av 

dokumentationen för att få syn på vad som sker i verksamheten för att sedan kunna utveckla 

den. Lärarna är eniga om att dokumentationen gör så att barnen blir delaktiga och får 

inflytande i verksamheten. De frågar sig dock om barnen känner sig delaktiga eller om barn 

tänker att det är vuxna som bestämmer. Förskollärarna ser barnen som kompetenta och även 

de allra yngsta förskolebarnen ses som aktiva användare av dokumentationen. 

Dokumentationen bidrar till ett lärande genom att vara ett stöd för barn som ännu inte har den 

verbala förmågan. Vad som ska vara med på dokumentationen har dock förskollärarna skilda 

uppfattningar om. Några tycker att fokus bör vara på barnens händer och på själva händelsen 

medan några anser att barnen bör kunna identifiera sig själva för att dokumentationen ska bli 

intressant. Om barnen inte tycker att dokumentationen är intressant kan den inte användas 

som stöd i lika hög grad för barnens lärande och utveckling. En kritisk aspekt av verktyget är 

enligt förskollärarna när de ska dokumentera i verksamheten. De anser att det är ett moment 

där de riskerar att störa barnen i deras processer samt att de inte är fullt närvarande med 

barnen om de samtidigt ska dokumentera. Förskollärarna säger dock att barnen är så vana vid 

att bli fotograferade och filmade och är de inte redan det kommer de vänja sig. Trots de 

negativa aspekter med dokumentation som tas upp verkar inte valet att avstå från att 

dokumentera finnas som ett alternativ. Förskollärarna uttrycker att användningen av 

dokumentation i förskolan erbjuder många fördelar för barn i förskolan och dessa fördelar 

överväger alltid nackdelarna.  

 

Till skillnad från Bjervås anser Lindgren och Sparrman att dokumentation kan bli en 

normaliserande praktik i förskolan där barn synliggörs. Lindgren och Sparrman vill i sin 

artikel “Om att bli dokumenterad - etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” 

(2003) föra fram vikten av ett etisk tänkande i förhållande till de barn som dokumenteras. De 

tycker att det saknas etiska diskussioner kring vad dokumentation innebär för de barn som blir 

dokumenterade. Lindgren och Sparrman menar att dokumentation framställs endast som 

positiv och anses gynna barnen men man bör kritiskt granska det självklara i sådana 

antaganden. I artikeln utgår de från hur dokumentation presenteras som arbetsmetod dels i den 

utredning som föregick förskolans nya läroplan år 1998, dels i en serie utbildningsprogram 

som producerades av Utbildningsradion. Diskussionen i artikeln fokuserar på barn som blivit 

videofilmade. I artikeln tas maktrelationen mellan barn och pedagog upp. Författarna menar 

att eftersom dokumentation handlar om att synliggöra barnen och deras handlingar och tankar 

blir “att betrakta” respektive “bli betraktad” frågor om maktpositioner. Inom dokumentation 
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är barn både betraktade och betraktare i relation till andra barn men de är alltid betraktade i 

relation till vuxna. Lindgren och Sparrman kan se att vuxna studerar barn genom 

dokumentationen men också att barnen kommenterar, analyserar och utvärderar varandra. 

Dokumentation framträder därmed som en normaliserande praktik där framför allt barns 

beteenden synliggörs, kartläggs och beskrivs. Man kan se att det som pedagogerna väljer att 

lyfta fram i dokumentationen främst är positiva aspekter av barnet. Det menar Lindgren och 

Sparrman kan skapa normer kring hur barn förväntas vara. I artikeln diskuteras även barns 

deltagande i dokumentationen. Lindgren och Sparrman kommer fram till att de barn som 

filmas är lätta att identifiera. De erbjuds ingen anonymitet och har små möjligheter att välja 

att inte delta. Eftersom dokumentation i förskolan visas för både pedagoger, vårdnadshavare, 

andra barn och i vissa fall politiker, anser Lindgren och Sparrman att barns deltagande borde 

omfattas av samma etiska regler som forskare erbjuder barn. Det vill säga att barnen ger sitt 

samtycke till att delta och att de erbjuds anonymitetsskydd. 

 

På ett liknande sätt som Lindgren och Sparrman utforskar även Tarr i sin artikel “Reflections 

and Shadows: Ethical Issues in Pedagogical Documentation” (2011) några av de etiska 

frågorna som berör pedagoger som arbetar med dokumentation. Artikeln utgår från vad som 

hände när hon gjorde sin doktorsavhandling där hon forskade på två-åriga barn som blev 

dokumenterade. Samtidigt bildades ett utbildningsprogram på teve om att observera barn och 

barns utveckling. Utifrån denna studie anser Tarr att det finns etiska dilemman och 

utmaningar med hur man använder materialet från dokumentation. Tarr menar att pedagoger 

och forskare har ett ansvar för hur de representerar unga barn offentligt och det är särskilt 

viktigt när de arbetar med visuella bilder. Den som dokumenterar har ett etiskt ansvar att noga 

överväga vad man dokumenterar och vad man väljer att dela med sig av till andra. Det är inte 

bara ett beslut om foto och text utan en fråga om barns integritet. Tarr hävdar att det är ett 

problem att man visar barns ansikten i dokumentationen då det är lätt att identifiera barnen. 

Det finns dock ett dilemma. Om man inte visar barnens ansikte kan dokumentationen bli 

anonym och kan förlora i värde. Det blir en förlust av uttryck och identitet. Tarr tar även upp 

frågor om barns samtycke i dokumentationen. En av tankarna är att pedagoger gör antaganden 

att barn inte har något emot att vara med i dokumentationen, att det är en del som ingår i att 

vara på förskolan. Pedagoger förutsätter alltså att barnen samtycker till att delta i 

dokumentationen. Tarr skriver vidare att barn till exempel med kamera kan vara med och 

dokumentera aspekter av deras liv som är viktiga för dem. Som pedagog behöver man 
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ständigt vara uppmärksam på att engagera barn och göra dem delaktiga i 

dokumentationsprocessen. 

 

I Johanssons artikel “Children's integrity - A marginalised right” (2005) diskuteras frågor om 

integritet i förhållande till de yngsta barnen i det svenska skolsystemet. Syftet med studien är 

att analysera hur pedagoger respekterar och skyddar det unga barnets integritet. Analysen 

bygger på ett antal studier där Johansson gjort observationer av det dagliga samspelet mellan 

barn och pedagoger i både förskolan och skolan. Resultatet av de observationer som 

Johansson har gjort visar att pedagogerna oftast inte ser eller förstår när de kränker barn. 

Samtidigt kan hon se att barn har svårt att visa och markera var gränserna går för deras 

integritet och ibland kan man se att barnen inte ens försöker visa det. Johansson frågar sig 

varför och menar att det är lätt för vuxna att ignorera små barns integritet då barnen inte 

tydligt visar var deras gränser går. Precis som Lindgren och Sparrman menar Johansson att 

det finns en maktrelation mellan vuxna och barn och skriver att det kan vara denna makt som 

exkluderar barn från rätten till integritet. En annan förklaring kan enligt Johansson vara att när 

pedagoger försöker uppfylla och sträva efter de pedagogiska målen i läroplanen så går det 

före barns rätt till integritet.  

 

Sparrman och Lindgren har i en senare artikel “Visual documentation as a normalizing 

practice: A new discourse of viability in preschool” (2010) analyserat och kritiskt granskat tre 

pedagogiska TV-program som handlar om visuell dokumentation i förskolor. De har 

problematiserat hur politiska dokument, såsom läroplanen bland annat, och TV-programmen 

okritiskt framställer barn som alltid redo att bli visuellt dokumenterade. De menar att det finns 

en fin linje mellan att dokumenteras och att övervakas av visuell teknik. De diskuterar vilka 

konsekvenser för vilken typ av barndom som skapas i det visuella dokumenterandet sett 

utifrån barnperspektiv respektive barns perspektiv. De vill problematisera den positiva 

uppfattningen om visuell dokumentation i förskolan där den anses främja ett 

utbildningsperspektiv och ställer sig frågan ifall visuell dokumentation istället fostrar barn till 

att acceptera övervakning. 

 

Lindgren har nyligen själv författat en bok Etik, integritet och dokumentation i förskolan 

(2016). Hon undersöker hur begreppen etik, integritet, dokumentation, seende och visualitet i 

förskolan kan förstås när de sätts i relation till varandra och förskolans uppdrag och praktik. 

Hon har använt sig av material från förskolor och tidigare forskning. Lindgren presenterar två 
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olika seendenormer, en realistisk respektive en relativistisk, i sin bok som hon använder för 

att analysera sitt material. Lindgren menar att förskolans dokumentationspraktiker är del av en 

global visuell kultur, där viljan att synliggöra har växt starkare och starkare. Detta visuella 

synliggörande skapar nya krav på anonymitet, kontroll och frågor om vem som betraktar vem, 

var och vilka villkor som gäller samtidigt som det lockar till deltagande. Lindgren vill 

undersöka vad som händer när den typen av frågor sätts i relation till förskolans 

dokumentation. Hon beskriver i sin bok hur kunskap och normer både skapas och 

reproduceras genom seende och blickar i dokumentationspraktiker. Beroende på 

kunskapstradition uppstår olika sätt att hantera frågor om vad etik är och hur etik hanteras, 

även i vardagen. I Lindgrens resultat tar hon upp hur läroplanen framställer dokumenterandet 

i förskolan som neutralt och objektivt och hur det resulterar i en realistisk seendenorm där 

frågor som rör etik, integritet och vilka slags normer som lyfts fram sällan behandlas. Hennes 

resultat visar även att det ytterst sällan är vuxna som blir synliggjorda i dokumentationen utan 

att det oftast är barnen som blir betraktade av vuxna. Hon ställer sig frågande till på vilket sätt 

ett ökat synliggörande handlar om ett ökat inflytande och delaktighet för barn? Vad får barnen 

för självbild när de ser sig själva i dokumentation som ska beskriva barnets “utveckling” och 

“lärande”?  

 

Teoretiska utgångspunkter  
 

De teoretiska utgångspunkter som kommer utgöra vårt ramverk i denna uppsats är dels 

barnperspektiv respektive barns perspektiv och dels realism respektive relativism i relation 

till seende och etik. Nedan beskriver vi de teoretiska utgångspunkterna närmare. 

 

Barnperspektiv respektive barns perspektiv  

 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide lyfter i sin bok Barnperspektiv och barnens 

perspektiv i teori och praktik (2011) fram hur de två olika begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv används både som ett praktiskt och teoretiskt verktyg. Ett barnperspektiv 

används av vuxna för att försöka studera och kunna förklara ett barns livsvärld med hjälp av 

”utifrån-in metoder”. När barnperspektivet ges utrymme är det vuxna som tolkar barns 

uppfattningar och tankar för att kunna säga något om deras livsvärld. Barnperspektiv skapas 

av vuxna som försöker inta ett barns perspektiv. Trots att detta perspektiv är barncentrerat 

kommer det alltid att vara vuxnas objektifiering av barn. Ett barns perspektiv innebär istället 
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”inifrån-ut metoder” där barnens egna förståelser av sin livsvärld lyfts fram. Att använda sig 

av barns perspektiv innebär att det är barnets tankar, uppfattningar och förståelse som 

representeras och ges betydelse. Barnet ses som ett subjekt i sin egen livsvärld (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide 2011:5 - 6). 

 

Arnér och Tellgren beskriver begreppet barnperspektiv så att vuxna försöker inta ett barns 

perspektiv genom att se en situation utifrån barnets synvinkel, strävar efter att förstå det och 

vidtar åtgärder som vi vuxna anser och tror vara till barnets bästa (Arnér & Tellgren 2006:33 - 

34). Johansson beskriver barns perspektiv som det som visar sig för barnet, barnets 

erfarenheter, intentioner och uttryck för mening (Johansson 2003:42). Det handlar om barnets 

egna föreställningar om sina liv, hur de ser saker ur sin synvinkel och med sina ögon (Arnér 

& Tellgren 2006:40). Johansson menar att en grund för att närma oss barns perspektiv är våra 

antaganden om hur vi kan förstå andra. En förutsättning för att förstå andra människor är 

mötet eller interaktionen med dem. Vi kommunicerar med andra genom att delta i varandras 

världar men kommunikation är inte bara ord utan också den andres existens, ansiktsuttryck, 

gester och tonfall vilket formar en helhet som berättar om människors tankar och sätt att vara. 

De handlar inte om att försöka känna som den andre personen utan mer en strävan efter att 

förstå den andres varande i världen (Johansson 2003:44). 

 

Vi anser att denna distinktion mellan begreppen barnperspektiv och barns perspektiv är 

relevant för vår studie då den beskriver två olika sätt att närma sig barns livsvärldar. Det är 

relevant för vår studie då vi undersöker dokumentationsarbetet i förskolans verksamhet och 

vilka etiska aspekter som tas i beaktande när barn hamnar i fokus. I vårt resultat kommer vi att 

analysera vilket perspektiv som tas av förskollärarna.  

 

Realism respektive relativism i relation till seende och etik  

 

Lindgren, som vi presenterade i tidigare forskning, tar i sin bok Etik, integritet och 

dokumentation i förskolan (2016) upp hur olika sätt att förhålla sig till dokumentation kan 

påverka hur etik och integritet hanteras när verksamheten ska dokumenteras. I hennes bok tar 

hon upp en distinktion mellan två olika “sätt att se”, realism respektive relativism i relation 

till seende och etik, som vi har valt att använda som teoretisk utgångspunkt i vår analys. 

Beroende på vilken seendenorm som används påverkar det hur man förhåller sig till 

dokumentation och det material som skapas när man dokumenterar. Inom en realistisk 
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seendenorm ser man på seendet som något objektivt och naturligt och att det som avbildas, 

genom till exempel ett foto, förmedlar en autentisk bild av verkligheten (Lindgren 2016:48). 

Dokumentationen ses som en neutral praktik där det dokumenterade ses som en form av bevis 

där bilderna återger den sanna verkligheten av en händelse, en person eller en miljö. 

Dokumentationen ses som “frysta ögonblick” som kan hjälpa barn och vuxna, förskollärare 

och föräldrar, att se och förstå det som händer för att planera nästa steg framåt. I detta 

perspektiv ser man sin roll som en objektiv aktör där vi förhåller oss till dokumentation och 

det dokumenterade i en rättvis och neutral bedömning där man inte har valt något perspektiv 

före det andra utan bara avbildar verkligheten och använder seendet i en neutral och objektiv 

roll (ibid.:48 - 49). Inom relativismen som seendenorm är seende relativt och det som ska 

avbildas påverkas av ett flertal beslut som tas innan, exempelvis vad som ska avbildas, när, 

hur och av vem. Dokumentationen blir på så vis en tolkning och en konstruktion av 

verkligheten, en subjektiv beskrivning av en händelse, en person eller en miljö. Seendet blir 

aldrig neutralt och objektivt och etiska frågor såsom vilka sociala relationer som görs när 

dokumentationen skapas och konsekvenserna av det problematiseras (Lindgren 2016:49 - 50). 

Inom en relativistisk seendenorm bör ägarskapet delas i största möjliga mån och den som 

synliggör och den synliggjorda kan verka växelvis. Det delade ägarskapet medför även ett 

delat ansvar och delade befogenheter kring vilka andra som kan bjudas in för att ta del av 

ägarskapet (ibid.:50). Inom en realistisk seendenorm är det den som utför dokumentationen 

som även har kontrollen över den och den teknik som används. I förskolan är det vanligtvis 

den vuxne som har denna äganderätt, där observatören är avskild från den observerade och 

blir därmed aldrig själv synlig i den dokumentation som utförs och detta ses heller inte som 

nödvändigt. Inom en relativistisk seendenorm problematiseras synliggörandet utifrån normer 

om seendet, hur dessa normer påverkar varför dokumentation utförs i förskolan, vad som 

anses är viktigt att synliggöra i förskolans verksamhet och hur dokumentationen bör utföras 

och av vem. Etik och kunskap går hand i hand och skapas tillsammans (ibid.:51). Reflektion 

kring etiska aspekter faller bort inom en realistisk seendenorm då dokumenterandet och de 

visuella data som produceras ses som en neutral, rättvis praktik där objektiv kunskap 

framställs i en observatörsroll (Lindgren 2016:48 - 49).  

 

I sin bok fokuserar Lindgren främst på visuellt material, såsom foton eller filmer, när hon 

analyserar dokumenterandet. Vi menar att det går att applicera på all form av 

dokumenterande, vare sig det är anteckningar, foton, barnens alster eller film. Vi menar att 

oavsett vilken form synliggörandet tar sig, blir det ett synliggörande av barnen där etik och 
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integritet påverkas oavsett dokumentationsform. Vi tänker oss att distinktionen mellan en 

realistisk respektive en relativistisk seendenorm, kan hjälpa oss att närma oss våra 

frågeställningar då den uppmärksammar hur skilda “sätt att se” dokumentation påverkar 

dokumentationspraktiken i förskolan och det etiska ställningstaganden som blir eller uteblir. 

 

Med barnperspektivet respektive barns perspektiv kan vi analysera hur förskollärarna närmar 

sig barns livsvärldar medan med en realistisk seendenorm respektive relativistisk seendenorm 

kan vi analysera hur förskollärarna förhåller sig till dokumenterandet. Vi har valt att använda 

oss av dessa två teoretiska utgångspunkter, då vi anser att de kompletterar varandra när vi ska 

undersöka hur de etiska aspekterna tas i beaktande när förskollärarna dokumenterar 

verksamheten och barnen. 

 

Material och metod 
 

I detta kapitel beskriver vi vilken metod vi har använt oss av i vår studie. Vi går sedan igenom 

vilka urval vi gjort, etiska överväganden, genomförandet av intervjuer, hur vi bearbetat 

materialet, frågan om undersökningens tillförlitlighet samt uppdelning av arbetet.  

 

Val av metod 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att på bästa sätt besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Enligt Patel och Davidsson är det beroende på hur man formulerar 

undersökningsproblemet som kommer avgöra vilken typ av forskning som kommer bedrivas. 

Om problemet handlar om att tolka och förstå till exempel människors upplevelser eller 

uppfattningar om något, är det en kvalitativt inriktad forskning med verbala analysmetoder 

som ska användas (Patel & Davidsson 2011:14). Eftersom vi vill undersöka förskollärares 

beskrivningar av dokumentationsarbetet har vi valt att använda oss av intervjuer. Fägerborg 

menar att med intervjuer kan den upplevda verkligheten beskrivas och gestaltas genom att 

människor berättar om sina erfarenheter, tankar och upplevelser. Vill man istället ha material 

om händelser och människors beteenden är det mer givande att göra observationer. Genom att 

kombinera både intervjuer och observationer kan materialet bli ännu mer informationsrikt 

(Fägerborg 2011:85). Vi har dock valt att inte använda oss av observationer då vi ansåg att det 

skulle ta alltför lång tid att få in samtyckesblanketter från alla vårdnadshavare. Nu får vi reda 

på förskollärares beskrivningar om dokumentationsarbetet men inte hur de faktiskt arbetar. 
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Fägerborg skriver vidare att intervjuer inte bör behandlas okritiskt, då människor kan ha en 

anledning att utesluta eller försköna vissa saker när de intervjuas (ibid.:97). De kan anpassa 

sina svar till vad de tror är lämpligt och riktigt enligt vissa normer (ibid.:94). Men trots detta 

utgör intervjuer en unik källa till kunskap om människan. Genom intervjuer kan man få 

kunskap om mänskligt liv och kulturella mönster som bara går att nå hos individen själv 

(Fägerborg 2011:96).   

 

Urval 

 

Vår undersökning har gjorts på fem olika förskolor med sex stycken förskollärare. Två av 

förskollärarna arbetar på samma förskola. De övriga förskollärarna arbetar på andra enskilda 

förskolor. Vi har valt ut förskolor i närheten av där vi bor, några som vi är bekanta med sedan 

tidigare och några som vi inte har haft någon kontakt med sedan tidigare. När vi valde ut 

förskolorna gjorde vi det genom ett bekvämlighetsurval. Urvalet av förskolorna baserades på 

hur lätt vi skulle kunna få kontakt med chefer och förskollärare samt möjligheten att få till 

intervjuer. Enligt Denscombe bygger ett bekvämlighetsurval på forskarens bekvämlighet. 

Urvalskriteriet är att de enheter som väljs ut är lättillgängliga för forskaren (Denscombe 

2018:71). När vi valde ut vilka personer som skulle delta i vår studie använde vi oss av ett 

snöbollsurval. Denscombe skriver att ett snöbollsurval kan vara när någon föreslår personer 

som uppfyller vissa urvalskriterier samt är relevanta och intressanta att intervjua för ämnet 

som undersöks (ibid.:70). Vi hörde av oss till cheferna på respektive förskola som vi valt ut 

där vi i ett mail förklarade vårt syfte med studien samt vilka urvalskriterier vi önskade gå efter 

i valet av informanter. Cheferna i sin tur gav sitt godkännande och gav förslag på någon eller 

några förskollärare som vi kunde intervjua. Cheferna valde personer utifrån ett par kriterier 

som vi hade. Dessa var att personen skulle vara utbildad förskollärare samt att vi ville ha en 

variation i ålder på barnen som de arbetar med. Skälen för dessa kriterier var att få ett bredare 

perspektiv då vi tänkte att arbetet och tankarna kring dokumentation kan skilja sig beroende 

på om man arbetar med yngre eller äldre barn. Vi valde att intervjua just förskollärare då de 

gått förskollärarutbildningen och lär ha rikligt med kunskap om vårt ämne. Det är också 

förskollärarna som har ansvaret för att dokumentationen utförs av arbetslagen på förskolan.  
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Etiska överväganden 

 

När man forskar måste man ta hänsyn till och noga överväga de forskningsetiska principerna. 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav som kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Vi har 

följt vetenskapsrådets fyra huvudkrav under hela processens gång. Enligt Löfdahl handlar 

forskningsetiska frågor om hela processen, från valet av ämne, metod, urval, genomförande 

och hur resultatet läggs fram (Löfdahl 2014:32). Det betyder att vi har funderat och övervägt 

alla vår val och vårt agerande från början till slut. 

 

Innan man påbörjar intervjuerna måste man få deltagarnas informerade samtycke. Informerat 

samtycke betyder att personerna fått information om studien och sedan gett sitt samtycke att 

delta (Löfdahl 2014:36). För att få godkännande att genomföra intervjuerna kontaktade vi i 

god tid cheferna på de förskolor som vi ville besöka. Vi förklarade syftet med vår studie och 

annan viktig information som Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. När vi fått godkännande från 

chefer och förslag på förskollärare som kunde tänkas delta i studien ringde vi dem och 

informerade om vår studie och frågade om de ville delta. De fick då information om att deras 

deltagande är frivilligt och vi betonade att det var okej att avbryta studien när som helst. Vi 

skickade sedan ut samtyckesblanketterna som förskollärarna tog del av och skrev under (se 

bilaga 2). De deltagande fick även samma information muntligt under intervjun. För att följa 

konfidentialitetskravet har vi valt att inte spara några personuppgifter utan namngivit varje 

ljudinspelning i mobilen med till exempel “Förskollärare 1”. Vi har också valt att 

anonymisera vårt material genom att inte nämna vilken kommun förskolorna finns, inte 

benämna förskolorna eller förskollärarnas namn och inte använda beskrivningar som går att 

spåra till en viss person eller förskola. Löfdahl menar att man kan behöva avidentifiera delar 

av sin data när man redovisar intervjusvar då man kan känna igen personen om den svarat på 

ett visst sätt (Löfdahl 2014:38). När vi presenterar vårt resultat har vi varit noggranna med att 

man inte på något sätt ska kunna ta reda på vilket förskola, avdelning eller förskollärare som 

beskrivs. Nyttjandekravet har vi tagit hänsyn till genom att vi endast använt materialet till vårt 

analysarbete och efter det har vi raderat allt insamlat material. 

 

Andra etiska överväganden som vi har gjort är att vi valde att dela upp intervjuerna mellan 

oss, det vill säga vi gjorde tre intervjuer var av de sex förskollärarna som ingår i studien. 

Enligt Trost kan respondenten känna sig i underläge och att det kan kännas som ett 
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maktövergrepp om det är två stycken som intervjuar samtidigt (Trost 2010:67). Det var något 

som vi tog i beaktande och tog därför beslutet att göra tre intervjuer var. Ett annat 

övervägande som vi gjort är att vi varit tydliga med vårt syfte under intervjuerna. Vi tänker att 

dokumentation och etiska aspekter kan vara ett känsligt ämne och att förskollärarna kan känna 

att vi “sätter dem på plats” eller “ställer dem mot väggen”. Därför har vi varit noga med att 

under intervjuerna förklarat vårt syfte med studien. Att vi inte ska se om de dokumenterar 

eller inte, om de gör rätt eller fel utan att syftet med studien är att undersöka vilket utrymme 

en vardaglig tillämpning av förskolans läroplan ger förskollärare att ta etiska 

ställningstaganden när de dokumenterar. Vi gjorde även etiska överväganden när vi gjorde vår 

intervjuguide då vi reflekterade över vilka frågor som kan vara känsliga eller misstolkas. 

Löfdahl skriver att det är viktigt att planera sin undersökning så att inga personer känner sig 

kränkta eller utsatta och det har vi haft i åtanke när vi tagit de val som vi beskrivit ovan 

(Löfdahl 2014:37). 

 

Intervjuer 

 

Innan vi gick ut till förskolorna för att utföra våra intervjuer gjorde vi en intervjuguide med 

frågor (se bilaga 1). Enligt Löfgren hjälper en intervjuguide till att hålla kursen genom 

intervjun (Löfgren 2014:149). Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket 

enligt Patel och Davidsson betyder att man utgår från specifika teman och frågor som ska 

beröras, men intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren (Patel & Davidsson 2011:82).  

Vi valde att göra öppna frågor som inbjuder till berättande och beskrivande och inte bara till 

ett ja eller nej (Fägerborg 2011:100). Vi har även haft några förbestämda följdfrågor men 

eftersom varje intervju är unik kommer olika följdfrågor ställas beroende på vad respondenten 

svarar. Löfgren menar att öppna men ändå konkreta frågor lockar fram berättelser om det man 

är intresserad av utan att stänga dörren för den intervjuades initiativ till vad den vill berätta 

(Löfgren 2014:149). Vi valde att göra frågor som täcker olika delområden utifrån studiens 

problemområde, som till exempel syftet med dokumentation, hur man går tillväga vid 

dokumentation, etiska aspekter och så vidare. Dessa olika delområden fick styra ordningen 

och strukturen på frågorna. Patel och Davidsson menar att det är viktigt att konstruera frågor 

kring varje delområde för att se till så man täcker alla delar av frågeställningarna (Patel & 

Davidsson 2011:78). Vi valde att börja med frågor som mjukar upp personen snarare än 

relaterade till vår studie, för att bygga ett förtroende mellan oss och intervjupersonen. Efter 

det kommer våra faktiska frågor relaterade till studiens problemområde för att mot slutet 
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komma tillbaka till neutrala frågor där den intervjuade har möjlighet att tillägga sådant som 

inte tidigare tagits upp intervjun (Patel & Davidsson 2011:77).  

 

Eftersom vi delade upp intervjuerna och gjorde tre var, var det extra viktigt att göra 

intervjuguiden tillsammans. Vi gjorde intervjuguiden i samråd med varandra så att båda vet 

varför vi ställer frågorna och att vi förstår dem likadant samt att de är kopplade till vårt syfte 

och kan ge svar på våra frågeställningar. Vi diskuterade även eventuella följdfrågor beroende 

på vilket svar man kunde få på frågorna. Innan vi gjorde de riktiga intervjuerna gjorde vi 

varsin pilotintervju för att testa våra frågor, för att göra oss bekanta med ljudinspelning på 

mobilen samt övning i att intervjua. Löfgren betonar att en pilotintervju är bra att göra som en 

generalrepetition innan sin riktiga intervju. Då får man chansen att prova sin intervjuguide, sin 

utrustning och sig själv som intervjuare (Löfgren 2014:150). Efter pilotintervjuerna tog vi bort 

några frågor, då vi märkte att några frågor liknade varandra och därför inte behövdes då man 

redan fått svar. Vi ändrade även om några frågor så de var lättare att förstå. De sex 

intervjuerna genomfördes på respektive förskola och tog mellan 30 - 45 minuter. Vi valde att 

spela in intervjuerna med våra mobiler för att kunna vara helt närvarande när den intervjuade 

pratar då vi av erfarenhet vet att det är svårt att anteckna och lyssna samtidigt. Enligt 

Fägerborg har inspelade intervjuer högre värde då alla frågor, svar och eventuella ljud 

registreras. Ljudfilerna kan även lyssnas på och analyseras flera gånger och av olika personer, 

medan en nedtecknad intervju endast visar forskarens tolkning av den intervjuades svar där 

och då under intervjun (Fägerborg 2011:105). Vi frågade förskollärarna om deras 

godkännande för att spela in intervjun. Då en av förskollärarna inte kunde lämna sin 

barngrupp eftersom det inte fanns tillräckligt med personal just den dag vi bokat in intervjun, 

gjordes intervjun inne på avdelningen. På grund av ljud runt omkring valdes ljudinspelning 

bort och anteckningar gjordes istället. Resterande intervjuer spelades in.  

 

Bearbetning av material 

 

Vi valde att göra en transkribering av intervjuerna. Att transkribera innebär att översätta talat 

språk till skriftlig form (Fägerborg 2011:107). Enligt Patel och Davidsson är transkribering av 

ljudinspelningar tidskrävande men fördelen med denna typ av registrering är att 

intervjupersonens svar registreras exakt (Patel & Davidson 2011:87). Patel och Davidsson 

menar dock vidare att i transkriptionsprocessen sker ofta en mer eller mindre medveten 

påverkan på underlaget för analysen. Vid transkriptionen försvinner gester, mimik, ironier, 
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betoningar och kroppsspråk. De menar också att det kan vara frestande att på olika sätt göra 

den transkriberade texten tydligare än vad själva intervjun egentligen var. Därför är det viktigt 

att den som transkriberar är medveten över de val som görs vid hanteringen av materialet och 

hur det kan påverka analysen (Patel & Davidsson 2011:107 - 108). Vi valde att dela upp 

transkriberingen genom att transkribera den andres intervjuer. Det gjorde vi för att få inblick i 

varandras intervjuer. Med intervjun som inte spelades in gjorde vi en sammanfattning av 

anteckningarna som gjordes under intervjun. Med just den intervjun är vi medvetna om att 

sammanfattningarna är våra tolkningar av informantens svar. Därför kommer vi inte använda 

oss av citat från just den intervjun i analysen, vilket vi kommer göra med de andra fem 

intervjuerna.  

 

Efter att vi transkriberat intervjuerna bearbetade vi materialet genom att använda oss av 

tematisering. Öhlander skriver om just tematisering som handlar om att sortera upp det 

empiriska materialet i olika teman, kategorier eller begrepp. En tematisering av innehållet ger 

ett slags index över materialet och på så sätt blir materialet sökbart. När man sedan söker i 

materialet kan man se vad som är återkommande, unikt eller vad som skiljer sig åt (Öhlander 

2011:275 - 276). Öhlander menar att tematisering är en del av analysen där man lär sig 

materialet, ser mönster och prövar analytiska idéer och teoretiska teser som sedan mynnar ut i 

ett antal påståenden eller slutsatser (ibid.:279). Vi valde att använda våra frågeställningar som 

teman. Efter det tog vi ut stora delar av det empiriska materialet som vi ansåg var relevant till 

respektive tema. Vi tog sedan ut kortare citat och gjorde även sammanfattningar av 

intervjuerna och i samband med det gjorde vi en analys och tolkning av materialet utifrån våra 

teoretiska utgångspunkter.  

                    

Undersökningens tillförlitlighet 

 

Enligt Denscombe går det inte att bedöma den kvalitativa forskningens trovärdighet på 

samma sätt som i kvantitativ forskning. Det är helt enkelt inte möjligt att kontrollera 

forskningskvaliteten och fyndkvaliteten genom att upprepa forskningen. Detta på grund av att 

det är omöjligt att kopiera en social inramning med samma människor och i samma sociala 

miljö som inte har förändrats, men också för att det är omöjligt för en annan forskare att 

kunna få fram identiska data och slutsatser (Denscombe 2018:419). Patel och Davidsson 

menar att när man talar om kvalitet i kvalitativa studier omfattar det hela forskningsprocessen. 

De använder begreppet validitet som inom kvalitativ forskning får en bredare innebörd då 
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strävan efter god validitet genomsyrar studiens samtliga delar. Begreppet validitet används 

istället för att beskriva studiens kvalitet. Patel och Davidsson menar att eftersom varje 

kvalitativ studie är unik finns det inga regler eller kriterier för att säkerställa validiteten (Patel 

& Davidsson 2011:106 - 107). Därför måste forskaren noga beskriva forskningsprocessen så 

att den som läser studien kan ta del av alla val som forskaren gjort (ibid.:109). Det krävs en 

tydlig redogörelse för metoder, analys och beslutsfattande som visar läsaren de 

undersökningslinjer som lett fram till de specifika slutsatserna (Denscombe 2018:421). 

Genom att vi försökt presentera vårt tillvägagångssätt på ett så öppet sätt som möjligt från 

början till slut har vi strävat efter att göra studien så trovärdig som möjligt för läsaren. 

 

Patel och Davidsson nämner begreppet triangulering vilket kan innebära att forskaren 

validerar genom att välja till exempel olika personer eller platser där det aktuella fenomenet 

yttrar sig. Forskaren kan då studera samma fenomen fast i olika sammanhang för att kunna 

tolka variationen hos dessa (Patel & Davidsson 2011:107). Genom att vi valt ut förskollärare 

som arbetar på olika förskolor samt att de arbetar med barn i olika åldrar kommer vi upptäcka 

om det finns likheter eller om det skiljer sig vilket kan berika vår studie.  

 

Patel och Davidsson menar att det i transkriberingen alltid finns en mer eller mindre medveten 

påverkan på materialet för analysen. Därför måste forskaren vara medveten om alla de val 

man gör i hanteringen av materialet och hur det kan påverka analysen senare (Patel & 

Davidsson 2011:108). Som vi nämnt tidigare transkriberade vi varandras intervjuer för att 

påverka materialet så lite som möjligt då man inte hört intervjun tidigare. På så sätt tänker vi 

att materialet blir mer autentiskt nedskrivet när man får ett första möte med materialet, till 

skillnad från om man hört intervjun tidigare och kanske redan bildat sig en uppfattning och 

börjat reflektera över vad det kan ge i analysen.  

 

De tolkningar som presenteras i analysen bör byggas under så att läsaren kan bilda sig en egen 

uppfattning av dess trovärdighet (Patel & Davidsson 2011:108). I analysen har vi därför valt 

att använda oss av citat i variation med egen kommenterande text för att öka tillförlitligheten. 

Patel och Davidsson nämner att en bra balans mellan citat och egen kommenterande text ger 

läsaren en möjlighet att göra sin egen bedömning av vår tolkning, om den är trovärdig eller 

inte. Man kan också öka validiteten genom att i analysen använda sig av olika teoretiska 

perspektiv för att belysa det studerade fenomenet från olika håll, vilket kan ge underlag för 

mångfald i tolkningen (ibid.). Då vi valt att använda oss av olika teoretiska utgångspunkter 
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har vi kunnat se på det empiriska materialet utifrån olika perspektiv och flera analyser har 

presenterats. Som Denscombe skriver är kvalitativa data alltid en produkt av en 

tolkningsprocess och är aldrig opåverkade av den eller de forskare som genomfört studien. 

Forskarens identitet, värderingar och övertygelser kan aldrig helt uteslutas från analysen 

(Denscombe 2018:423 - 424). Eftersom vi båda har en förförståelse och egna tankar och 

övertygelser av dokumentation är vi medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet i 

analysen. Vi kan aldrig stänga av vårt “jag” och den förförståelse vi har men vi har försökt att 

se på materialet med så nya ögon som möjligt. Det har även de teoretiska utgångspunkterna 

hjälpt oss med. Denscombe skriver dock att “jaget” inte alltid behöver vara en begränsning för 

forskningen utan som en avgörande resurs (ibid.:424).  

  

Uppdelning av arbetet  

 

Vi valde att dela upp arbetet till en början för att mot slutet arbeta mer tillsammans. En av oss 

har lagt ner mer arbete på att skriva inledning och bakgrund medan den andra har skrivit mer 

på metodavsnittet och tidigare forskning. När vi samlade in vårt empiriska material valde vi 

att göra tre intervjuer var, sex intervjuer sammanlagt, och sedan transkriberade vi varandras 

intervjuer. Resterande delar av uppsatsen har vi gjort tillsammans. Allt material har 

behandlats och bearbetats av oss båda och den analys och diskussion som presenteras i 

studien är våra gemensamma reflektioner.  

 

Resultat 
 

I denna del presenterar vi resultatet från vårt empiriska material. Vi använder oss av både citat 

och referat av informanternas utsagor. Vi har valt att dela upp texten i underrubriker efter våra 

valda frågeställningar. 

 

Vad är syftet med att dokumentera och för vem gör man det enligt förskollärarna i vår 

studie?  

 

Alla våra sex informanter har erfarenhet kring dokumentation och arbetar mer eller mindre med 

dokumentation på sina förskolor. De är alla eniga om vad som är syftet med dokumentation. 

Syftet med dokumentation är att synliggöra lärandet och utvecklingen hos barnet. Förskollärare 

4 beskriver synliggörandet som att det är när hen ser att det sker något, ett lärande hos barnet, 
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och då dokumenterar hen det för att barnet ska kunna se och upptäcka sitt lärande via 

dokumentationen. Även förskollärare 6 beskriver synliggörandet i liknande termer: “Bilder är 

ju bra för barnen, så kan man prata om det och bearbeta om det som har hänt och att man kan 

gå tillbaka och prata om sakerna som har hänt.” Samtliga informanter har uppgett att de 

situationer som oftast dokumenteras är planerade aktiviteter eller spontant uppkomna 

lärandesituationer i barnens fria lek. Förskollärare 3 beskriver en sådan lärandesituation i 

barnens fria lek där hen väljer att dokumentera: 

 

Vi försöker att dokumentera barnens lärande, upptäckande, när dom gör någonting nytt. Visst vi kan 

ta när dom hoppar i en vattenpöl också för dom utforskar vatten, det blir ju ett lärande. Eller i stunden 

när vi går till en park, dom gungar och så här…men samtidigt så är det kul när man dokumenterar 

när man ser att nån helt plötsligt sitter och skriver vid bordet, som är två, och då tänker man wow 

och så tar man en bild, och så visar man det för föräldrarna och då blir det liksom wow, titta han 

börjar få in tekniken. Det är ju ett sätt att synliggöra att han eller hon är på väg. 

 

När vi däremot kommer till frågan för vem dokumentationen är till för kan svaren variera. Som 

förskollärare 1 uttrycker sig: “Det är väldigt olika, det kan va´ för föräldrarna, det kan va´ för 

barnen och det kan va´ för vårt, att vi ska kunna reflektera över barnens lärande.” Samtliga 

informanter tar dock upp att det är för dem själva, så att de kan fullfölja sitt uppdrag som 

förskollärare. Förskollärare 4 lyfter att det både är till för barnen och för barnens 

vårdnadshavare. Genom till exempel foton kan barnen på ett enkelt sätt se vad som pågår och 

få syn på sitt eget lärande. Hen menar att det är för vårdnadshavarna så de kan följa sitt barns 

vardag på förskolan. Även förskollärare 6 tar upp barnens vårdnadshavare när hen svarar på för 

vem de dokumenterar: “Nu blir det ju jättemycket för föräldrarna men jag tycker ju att den ska 

vara för barnen. Och för oss pedagoger som kan gå tillbaka och se vad som har fungerat och 

inte.” Förskollärare 5 tar upp vikten av att använda dokumentationen som ett verktyg för att 

inte tappa sitt pedagogiska uppdrag som förskollärare, att se varje barn för att utveckla dem 

vidare i sitt lärande: 

 

Syftet är för mig, att dels komma ihåg och minnas varje barn och att bli uppmärksam på barnen. För 

när man ändå tänker att just det jag ska ju ha någonting på det här barnet, även om det kan låta 

mekaniskt, så får det ju mig att se barnet och titta noga. Skulle jag inte ha någon dokumentation alls, 

då är det så lätt att bli lite lat och tänker att det spelar ingen roll…“var det barnet med?” äh det vet 

jag inte. För mig är det väldigt bra att ha det för att tänka till. Så syftet blir ju liksom att hålla fokus, 

se varje barn. 
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Även förskollärare 2 är inne på samma spår, att de dokumenterar för sin egen skull för att 

upprätthålla sitt pedagogiska uppdrag som förskollärare: 

 

Mm, precis, aa… där har man ju varit många gånger i tankarna vet jag just att det blir hysteriskt, att 

man dokumenterar och dokumenterar men vem gör vi det här egentligen för?! Många gånger kan 

det ju va för att det är ju det uppdraget vi har, att det hänger över oss uppifrån, visst är det så. Det är 

mitt uppdrag, jag måste göra det! 

 

Förskollärare 3 tar upp att de på hens förskola dokumenterar för att se att de uppnått läroplanens 

mål: 

 

Vårt mål och uppdrag är att vi ska göra ett x antal dokumentationer på varje barn under ett helt 

läsår, och det är ett mål som vi sätter för att varje barn ska…att man ser att vi har följt dom och att 

dom uppnått de mål som står i läroplanen, som språk, matematik, naturkunskap, teknik. 

 

Hur beskriver förskollärarna sitt sätt att gå tillväga när de utför dokumentationen?  

 

Alla våra intervjuade informanter har uppgett att det är först och främst Ipaden som används 

som verktyg vid dokumentation, antingen för ljudinspelning eller för att fotografera eller filma. 

Andra verktyg som används kan vara papper och penna för anteckningar av vad barnen säger 

eller gör eller andra verktyg för att spela in ljud. Apropå valet av vilket verktyg våra intervjuade 

informanter använder sig av, reflekterar två av dem följande: 

...har vi bara lagt Ipaden för enkelhetens skull, sätter den på vanlig inspelning men utan bild, så den 

ligger och barnen ser den knappt utan den ligger där och är med och då pratar dom fritt och sen så 

har man det kvar, sen så sitter man och antecknar, för jag är van att anteckna lite också, men man 

hör ju andra saker då…(Förskollärare 1). 

 

Oftast så är vi ju ensam som pedagog när man gör det här, det är också därför vi mest använder oss 

av ljudinspelning eller använder videoinspelning. För att man sen då kan sätta sig ned och titta på 

det eller lyssna. Man är påkopplad när man är med barnen, man behöver inte tänka “ojojoj det här 

måste jag skriva ned” eller så utan då kan man fokusera på där och då liksom. Det är toppenbra med 

de här digitala verktygen! (Förskollärare 2). 

 

När vi har frågat våra intervjuade informanter om barnen får vara delaktiga vid 

dokumentationen har de alla svarat att de bör bli bättre på att låta barnen själva fotografera och 

filma och få vara med och bestämma vad det är som dokumenteras. Det är främst pedagogerna 



24 

 

som dokumenterar på samtliga förskolor. Som förskollärare 1 säger: “Vi har ju fortfarande att 

det är vi som filmar själva, men vi vill ju komma till att det är barnen som fotar eller filmar.” 

Förskollärare 3 säger: “Vi är inte riktigt där men vi försöker, vi kommer på oss själva att du 

kanske vill ta en bild på det du har gjort? istället för att jag ska göra det. Så vi har tänket och 

vi vet att vi måste låta barnen ta mer bilder själva.” Däremot uttrycker samtliga förskollärare 

att de oftast gör barnen delaktiga efteråt genom att reflektera kring dokumentationen 

tillsammans med barnen. Som förskollärare 5 uttrycker sig: “För sen brukar vi ändå direkt efter 

bilden visa den för barnet och liksom titta, där satt du och läste. Så jag tycker ändå att barnen 

är med och tittar väldigt mycket på dokumentationen. Så vi gör dem nog mest uppmärksamma 

i efterhand.” 

 

En av förskolorna som är med i vår studie är dock på väg att skaffa en app som heter Prion Kids 

för att barnen ska bli mer delaktiga i dokumentationen av verksamheten. Förskollärare 6 

berättar: 

 

Men tanken är ju att… det är ju därför den här appen Prion kids finns för att dom ska kunna till 

exempel bygga något och sedan ta kort på det. I början tror jag att det bara kommer bli en massa 

kort, och typ selfies, men när dom ser vad vi tagit kort på kommer dom förstå vad dom också kan 

fota på. I längden kommer det nog bli på det dom är stolta över och då får man ju hänga med och se 

processen. 

 

Även förskollärare 1 reflekterar kring vad som händer när barnen blir delaktiga i 

dokumentationen när de får tillgång till en Ipad: 

 

Men dom går ju med Ipadsen och så men det blir ju liksom ingenting mer av det. Det är dom själva 

som filmar och så sitter dom och kollar på vad dom har filmat. Lite så… det är liksom inget planerat 

då utan då är det mer att dom vill. Och ofta vill dom då filma någonting som dom har gjort eller 

kompisen som har gjort något roligt. 

 

Samtliga informanter har uppgett att de alla har dokumentationsmaterial uppsatt på sina 

förskolor. Antingen inne på avdelningen eller ute i deras hall. Många kallar det för 

dokumentationsväggar där det kan finnas både foton på barnen eller deras kreativa alster 

uppsatta. Den dokumentation som sätts upp inne på avdelningen är först och främst till för 

barnen och placeras därför i barnens höjd, på väggarna eller på golvet. Den dokumentation som 

sätts upp i hallen är främst till för barnens vårdnadshavare där det sätts upp bilder eller text på 
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till exempel utflykter eller pågående projekt. Denna dokumentation placeras därför oftast högre 

upp än inne på avdelningen, på “vuxenhöjd”. Tre av våra informanter har även uppgett att de 

har dokumentationspärmar för respektive barn på avdelningen som är tillgängliga för både 

barnen och deras vårdnadshavare att titta i. Dessa dokumentationspärmar används även som 

underlag vid utvecklingssamtal. Av våra sex informanter uppgav tre att de redan använder sig 

av olika online-plattformar. De plattformar förskolorna valt att använda sig av är Instagram, 

Schoolsoft och Prion. Förskollärare 3 förklarar varför och hur de använder sig av Instagram och 

Schoolsoft vid dokumentation på hens förskola: 

 

Men nu finns det också dokumentation på andra sätt, till exempel Instagram eller Schoolsoft, men 

då är det individen i sig som man förmedlar till föräldrarna. Då gör vi logginlägg på barnen. Om jag 

har ansvarsbarn till exempel fem stycken så gör jag logginlägg på dom barnen, där barnen har gjort 

någonting som vi tycker är viktigt och då går de bilderna specifikt till barnens föräldrar. Det är riktad 

dokumentation på just det barnet så föräldrarna får följa med sitt barn i verksamheten. Just Instagram 

är ju mer allmänna bilder, men då är det inte direkt kopplat till läroplanen utan mer “vi går till en 

park och leker”. På Schoolsoft lägger man upp bilder, skriver en text och kopplar det till läroplanen. 

 

Förskollärare 6 beskriver vad deras app Prion har för funktion, som de är i uppstartsläge att 

introducera på sin förskola: 

 

Nu har vi fått en app som vi ska börja använda som heter Prion. Det finns två appar, Prion kid och 

Prion. Prion är för oss pedagoger så att vi kan dokumentera varje barn och då lägger man in bilder 

på det de gör och sen finns det taggar så man kan få från läroplanen precis det man behöver. Sen är 

den kopplad till Prion kids där barnen själva kan gå in på sitt namn och fotografera saker, så man 

kan följa deras dokumentation också. Så det ska vi börja med snart, vi har precis gått utbildningen. 

Dokumentationen kommer att gå från pärmar till helt digitalt, och det är också lite tråkigt tycker jag 

för dokumentationen ska ju va för barnen så vi ska försöka att ändå sätta upp på väggarna. 

 

Två av de som inte använder sig av online-plattformar skulle gärna vilja börja använda sig av 

det på sina förskolor. Förskollärare 2 beskriver varför hen skulle vilja ha en online-plattform 

som fungerar på liknande sätt som ovan nämnda Schoolsoft: “Ja men jag tror att det är 

enkelheten att allt finns samlat. Läroplanen finns där, och man kan på enkelt sätt då klicka in 

citat från läroplanen när man har jobbat med olika delar, sen direkt ut till föräldrar. Man klickar 

bara. Det är lätthanterligt.” 
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Endast en av våra sex informanter, förskollärare 5, svarade att de på hens förskola medvetet 

valt bort att använda sig av Instagram och andra online-plattformar:  

  

Det är ingenting som vi saknar utan vi vill ha kvar det här nuet, blicken neråt, närvaro med barnen 

och som sagt behöver vi dokumentation så gör vi det för vår skull eller för barnens skull men vi 

håller det här på förskolan… Jag kan förstå att föräldrar gärna skulle vilja ha ett Instagram konto där 

man bara matar in bilder men nä, det tycker inte jag är värt tid eller de här etiska aspekterna att bara 

mata ut bilder på barn. Instagramsjukan liksom, men den försöker vi undvika. 

 

Tas etiska aspekter angående barns integritet i beaktande när förskollärarna 

dokumenterar och i så fall vilka?  

 

När vi ställde frågan vilka etiska ställningstaganden som förskollärarna tar vid dokumentation 

nämnde alla att de hade fokus och prioritet på att det inte är barn med skyddad identitet med i 

dokumentationen. För att få dokumentera barnen måste också vårdnadshavarna ha gett 

samtycke till att deras barn får vara med i dokumentationen. Vårdnadshavarna godkänner också 

om bilder på barnet får publiceras på till exempel förskolan eller online-plattformar. 

Förskollärare 1 säger: “Det är när barnet har skyddad identitet. Det är egentligen den stora…”. 

Förskollärare 3 säger: “Vi har fått föräldrarnas underskrifter. Vilka får synas och inte synas, 

vilka får va´ med och inte va´ med.” Den nya GDPR-lagen tas även upp som en orsak till att en 

förskola har börjat att tänka mer kring de etiska ställningstaganden som bör göras vid 

dokumentation. Förskollärare 4 säger att de har på hens förskola börjat diskutera mer och mer 

om de etiska aspekterna sedan den nya lagen kom. De håller på att göra en lathund utifrån 

GDPR-lagen som hela förskolan ska följa. Nakenhet och våld var även något som togs upp som 

etiska ställningstaganden. Förskollärare 5 beskriver när hen avstår från att dokumentera: ”När 

något personligt hos något barn uttrycks mycket så skulle jag aldrig använda det som en 

dokumentation. Jag skulle aldrig dokumentera aggressioner, slag, nyp, rivs och om det är något 

våldsamt. Inte nakenhet av rena etiska aspekter, kroppsintegritet och så vidare.” 

 

En självklarhet för alla sex förskollärare är att inte fota barn som inte vill vara med, dock säger 

alla att de väldigt sällan har stött på ett barn som säger nej. Som förskollärare 2 uttrycker sig: 

“Skulle det vara så att ett barn inte vill, så skulle man ju få sig en tankeställare… men det 

existerar ju inte.” 

 



27 

 

När vi frågade våra informanter om och hur de gör barnen uppmärksamma på att de 

dokumenteras svarade förskollärare 5: 

 

Ibland säger jag inte till, för man vill fånga det där som barnet håller på med. Dom håller ju på med 

något och det är ju det som dokumentation är till för, man vill ju få med en lärprocess och ett 

undersökande så det svåra blir ju om jag ska säga till varje gång att nu fotar jag eller nu filmar jag 

då tappar man ju själva undersökningen som man skulle fota… Jag känner ju att jag tar ju bilder 

över huvudet på dom, jag frågar inte dom. Eller jo, ja jag kan fråga dom men jag kan också ta när 

dom inte tittar eller när dom är upptagna av något, då står jag där och tar bilder ibland. Det känns 

inte så oetiskt just då… Men samtidigt så om jag tänker mig själv om någon skulle ta och fota mig 

utan att fråga alltså njaaa… inte så bra egentligen. Men samtidigt så känns det ju som att barn är mer 

vana än jag vid en Ipad. Det är dagens samhälle. 

 

Även förskollärare 2 svarar liknande på samma fråga: 

 

Jo men det funkar bäst sådär när man, eller nu är dom ju vana vid det, men att man inte gör så stor 

grej av det utan man vill helst att inte den där lärplattan ska synas för då blir det bara fokus på den, 

det är det, det kan bli att magin bryts liksom så, så man vill helst… det blir lite smussligt kring det 

där… Man vill kunna dokumentera där dom är. För att i början då när vi hade lärplattor och använde 

framsidan så att dom såg sig själva i bild, nä men det bli pannkaka, då blir det ingen läroprocess utan 

då sitter dom bara och sneglar in i den där. 

 

Samtliga förskollärare menar att de väldigt sällan har varit med om att barnen har visat eller 

sagt att de inte vill bli dokumenterade. Som förskollärare 1 uttrycker sig: ”Ibland kan det ju slå 

en sådär att man bara går runt och fotar, man bara gör det, dom har ju ingenting att säga till om. 

Jag har faktiskt aldrig varit med om att ett barn säger nej. Tvärtom, dom älskar ju att vara med 

och man får ett smile när dom upptäcker att man har en kamera.” Vi ställde då frågan till alla 

informanter varför de tror att de så sällan har stött på barn som inte vill vara med på film eller 

foto. Förskollärare 6 menade att det har blivit så normaliserat, att det är en del av samhället och 

utvecklingen och att detta är något som är positivt. Även förskollärare 3 menar att en bidragande 

orsak till att barn sällan säger nej till att bli dokumenterade är att barn är så inne i den 

digitaliserade världen, att de är uppvuxna med det: 

 

Vi hade uppe “knacka på-boken” på väggen och då är det ju en pil, och det första ett barn gör är att 

han går fram och trycker på pilen för han vill att den ska flytta sig. Så digitaliserad är han att han vet 

att man ska trycka på pilen fast han är två, eller ett och ett halvt. Dom är så inne i den här världen. 

Just det här med mobiler och foton så jag tror att dom är så vana vid att det finns. Att dom inte bryr 
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sig om att dom blir fotade eller inte. Alltså Ipaden och allt det här… det är så naturligt. Det kanske 

är därför. Dom är så digitaliserade och dom är så vana att bli fotade och därför säger dom inte nej! 

 

Förskollärare 5 menar att maktaspekten kan vara en annan orsak till varför barnen sällan 

uttrycker att de inte vill delta i dokumentationen i förskolans verksamhet: 

 

...Grupptryck eller kanske barn som inte vågar säga nej, så vi kan ju ha överträtt gränser ändå men 

vi har ju aldrig gjort det mot någons vilja...Det hemska är ju om barn tänker att vuxna får göra som 

dom vill att pedagogerna bestämmer ju och vill dom fota får dom väl fota det har inte jag något att 

säga till om. Om vi aldrig frågar blir det ju också en självklarhet att vi ska få göra det. 

 

När vi frågade våra informanter ifall det kan skilja sig vid dokumentationsarbetet beroende på 

barnens ålder så fick vi lite olika svar. Tre av informanterna tycker att det skiljer sig på grund 

av det verbala språket. Eftersom de äldre barnen har det verbala språket kan de mer omfattande 

delta i reflekterandet av dokumentationen. De äldre kan till exempel vara med och välja bilder 

till sin pärm eller till väggarna och kommentera vad de gjorde på bilden. De andra tre 

förskollärarna tycker inte alls att de yngre barnen blir mindre delaktiga i dokumentationen än 

de äldre och menar att de yngre kan reflektera kring bilder på annat sätt, genom att peka, visa 

förtjusning genom kroppsspråket och så vidare. Alla förskollärarna är dock eniga om att de 

äldre barnen tydligare kan uttrycka sitt samtycke om de vill vara med i dokumentationen eller 

inte. Därför är det också vanligare att man frågar de äldre barnen. Förskollärare 5 säger: “Jag 

arbetade med de äldsta när jag började här och då tyckte jag nästan att det var lättare för att ett 

nej blir så tydligt, dom sa ju vad dom tyckte. Nu känns det ju mer att jag vet ju inte om de här 

små bryr sig eller inte.” Förskollärare 6 säger: “Det svåra är ju att få de yngre barnen att bli 

medvetna om vad dokumentation är och vad det innebär.” När de kommer till de yngre barnen 

svarar de flesta av förskollärarna att det är viktigt att ansiktet syns i dokumentationen. En orsak 

till att de yngre barnen behöver se sitt eget ansikte menar förskollärare 1 är att om de inte ser 

att det är de som är med på kort eller film, blir det inte heller intressant för barnen att titta på 

dokumentationen: 

 

Vi har ju förstått också att man bara ska fota på görandet, armar eller händer eller så. Men då blir 

det inte lika intressant för barnen att titta på, speciellt inte för småbarnen, dom är totalt ointresserade 

av att titta på händer som målar eller händer som har lera, det är liksom inget intresse. Det blir en 

bekräftelse på att jag är där och så. 
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En annan orsak kan enligt förskollärare 4 vara att de yngre barnen inte minns vad man gjort 

under dagen eller vid en specifik aktivitet om de inte kan identifiera sig själva i 

dokumentationen. När de ser sig själva kan de gå tillbaka i minnet och med hjälp av till exempel 

foton koppla tillbaka till de stunderna. Hen anser dock att det är ett dilemma, då man inte direkt 

kan fråga de yngsta barnen om de vill vara med på bild eller inte på grund av att de inte 

behärskar det verbala språket fullt ut och kanske inte förstår vad dokumentation innebär. 

 

Analys av resultat 
 

I denna del analyserar vi vårt resultat utifrån våra valda teoretiska utgångspunkter vilket är 

barnperspektivet respektive barns perspektiv samt realistisk seendenorm respektive 

relativistisk seendenorm. Vi använder oss även av förskolans läroplan för att undersöka vilket 

utrymme en vardaglig tillämpning av förskolans läroplan ger förskollärare att ta etiska 

ställningstaganden när de dokumenterar. Även i denna del använder vi oss av våra tre 

frågeställningar som underrubriker. 

 

Vad är syftet med att dokumentera och för vem gör man det enligt förskollärarna i vår 

studie?  

  

Våra informanter har alla enigt svarat att syftet med dokumentation är att synliggöra lärandet 

och utvecklingen hos barnet. En informant uppger att hen dokumenterar när hen ser att det sker 

något, ett lärande hos barnet, för att barnet ska se och upptäcka sitt lärande via 

dokumentationen. I förskolans läroplan står det att “förskollärare ska ansvara för att varje 

barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och 

analyseras...” (Skolverket 2018:18). Ifall vi utgår ifrån barnperspektivet respektive barns 

perspektiv, tänker vi att det är ett barnperspektiv som tas när våra informanter genomgripande 

har svarat att dokumentationen är till för att synliggöra barnens lärande för barnen. Syftet är att 

barnen ska få syn på sin egen lärprocess genom dokumentationen. Förskollärarna vill gynna 

barnets utveckling och lärande och detta nås genom att dessa situationer synliggörs visuellt för 

barnen via dokumentationen. Enligt Arnér och Tellgren beskrivs barnperspektivet som när 

vuxna försöker se en situation utifrån barnens synvinkel och vidtar åtgärder som de tror är det 

bästa för barnet (Arnér & Tellgren 2006:34). Att synliggöra barnens lärande för barnen antas 

av de vuxna vara det bästa för dem, enligt läroplanen och våra informanter som följer den, det 
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vill säga ett barnperspektiv. En informant beskriver hur hen dokumenterar helst när hen ser ett 

lärande hos barnet: “...ser att nån helt plötsligt sitter och skriver vid bordet… då tänker man 

wow och så tar man en bild, och så visar man det för föräldrarna och då blir det liksom wow, 

titta han börjar få in tekniken. Det är ju ett sätt att synliggöra att han eller hon är på väg.” I 

förskolans läroplan står det att “förskollärare ska ansvara för att vårdnadshavare ges möjlighet 

att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen” (Skolverket 2018:17). Utifrån en realistisk 

seendenorm ses dokumentationsprocessen som något neutralt och objektivt (Lindgren 2016:48 

- 49). Informanten vill synliggöra barnets lärande för vårdnadshavaren, som det även står i 

läroplanen att förskollärare ansvarar för. Informanten beskriver hur hen dokumenterar en 

lärandesituation i barnens fria lek och hur det uppfattas att en faktisk och beskrivbar verklighet 

kan fångas med kameran där förskolläraren har en avskild observatörsroll och har äganderätten 

till dokumenterandet och tekniken (ibid.). 

 

Utifrån resultatet av våra intervjuer kan vi se att de har svarat lite mer varierat kring vem de 

dokumenterar för. De har lagt olika tyngdpunkt vid om det är för barnen, för vårdnadshavarna 

eller för dem själva som en del av deras uppdrag som förskollärare. Samtliga informanter tar 

dock upp att de använder dokumentationen som ett verktyg för att fullfölja sitt pedagogiska 

uppdrag som förskollärare. En informant uppger: “Vårt mål och uppdrag är att vi ska göra ett x 

antal dokumentationer på varje barn under ett helt läsår… att man ser att vi har följt dom och 

att dom uppnått de mål som står i läroplanen, som språk, matematik, naturkunskap, teknik.” I 

läroplanen för förskolan står det att “förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling 

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

vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära 

i enlighet med läroplanens mål” (Skolverket 2018:18). Hen använder visuella data för att hjälpa 

hen se varje barn, där dokumentationen ses som en neutral praktik som fångar “frysta 

ögonblick” av en objektiv verklighet med siktet inställt på barnet. Det är förskolläraren som 

utför och har äganderätten till dokumentationen där blicken riktas mot barnet (Lindgren 

2016:48 - 49). När vår informant ska följa sitt uppdrag enligt läroplan, skapas således en 

realistisk seendenorm. 

 

Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide beskriver barnperspektivet som att vuxna 

försöker närma sig barnets livsvärld med hjälp av “utifrån-in metoder” där barnet objektifieras 

(Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011:6). Informanterna beskriver att de 

dokumenterar för att upprätthålla sitt uppdrag som är att synliggöra barnets lärande och vardag 
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för både barnen själva men också för deras vårdnadshavare och för pedagogerna att studera. 

Barnen beskrivs som objekt som ska studeras med “utifrån-in metoder” via dokumentationen. 

Barnen blir objekt när pedagogerna ska använda sig av dokumentation för att “se varje barn” 

och utvärdera deras lärande och utveckling. Barnen blir även objekt som ska studeras av 

vårdnadshavarna.  För som läroplanen tar upp: “förskollärare ska ansvara för att 

vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen” (Skolverket 

2018:17). 

 

Hur beskriver förskollärarna sitt sätt att gå tillväga när de utför dokumentationen?  

  

Verktygen som används vid dokumentation kan variera, men det som är vanligast enligt 

informanterna är Ipaden med ljud- eller videoinspelning. När två informanter reflekterar kring 

valet av verktyg vid dokumentation använder de sig av en realistisk seendenorm på 

dokumenterandet. De reflekterar hur det praktiskt kan vara till fördel eller nackdel och inte hur 

det påverkar den som dokumenterar eller blir dokumenterad, varken etiska eller vilka normer 

som skapas eller vem som synliggör vem. Ägarskapet av tekniken och dokumentationen 

tillfaller endast en och det är den vuxna (Lindgren 2016:48 - 49). En orsak som kan påverka 

detta är som förskollärare 2 uppger, att de är oftast ensamma vid dokumentationstillfället och 

därför är det smidigt att använda sig av just ljud- eller videoinspelning. Hen vill inte förlora sin 

närvaro med barnen när hen dokumenterar och uppger då att “det är toppenbra med de här 

digitala verktygen!”. De digitala verktygen kan användas som hjälpmedel för förskollärarna att 

närma sig barnets syn på deras livsvärld genom att vara “där och då” med barnet i stunden. 

Förskollärare 2 vill tolka barnet med hjälp av en “inifrån-ut metod” där informanten vill vara 

påkopplad med barnen i stunden utan ett verktyg som avskärmar hen. Johansson menar att det 

som visar sig för barnen tar sig uttryck i barnens sätt att vara i kroppsliga, sinnliga och språkliga 

uttryck, i en situation och i ett sammanhang där även pedagogen ingår (Johansson 2003:44) Då 

kan till exempel ljud- eller videoinspelning vara användbart då förskolläraren kan vara 

närvarande med barnen för att sedan ta del av materialet. Sommer, Pramling Samuelsson och 

Hundeide skriver att när barnets tankar, uppfattningar och upplevelser ges betydelse ses barnet 

som ett subjekt istället för ett objekt (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011:6). Ett 

barns perspektiv försöker intas genom att använda de digitala verktygen som hjälpmedel. De 

digitala verktygen hjälper alltså förskollärarna att uppnå sitt uppdrag, det vill säga dokumentera 

varje barns utveckling och lärande och samtidigt vara närvarande med barnen om de till 

exempel lägger en Ipad som kan spela in ljud eller film. 
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Ett nytt mål i förskolans läroplan är att barn ska få möjlighet att själva dokumentera med digitala 

verktyg. I läroplanen står det att arbetslaget ska “skapa förutsättningar för barnen att utveckla 

sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och 

tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg” (Skolverket 

2018:15). Enligt förskollärarnas svar gör man främst barnen delaktiga efter dokumentationen. 

Barns delaktighet före och under dokumentationen verkar dock inte vara lika vanligt utan oftast 

är det pedagogerna som bestämmer vad som ska dokumenteras och på vilket sätt. Förskollärare 

3 nämner dock att det är något som de gör ibland, men borde bli bättre på: “Vi är inte riktigt 

där men vi försöker, vi kommer på oss själva att du kanske vill ta en bild på det du har gjort? 

istället för att jag ska göra det. Så vi har tänket och vi vet att vi måste låta barnen ta mer bilder 

själva”. Förskollärare 6 berättar att de vill göra barnen mer delaktiga genom nya appen Prion 

kid, där barnen själva ska få fotografera och filma. Johansson beskriver barns perspektiv som 

när vuxna försöker närma sig barnets egna tankar, uppfattningar och erfarenheter om ett 

fenomen (Johansson 2003:42). När barnen själva får dokumentera det som är viktigt i deras 

livsvärld närmar sig förskollärarna barnen som subjekt. Då får barnens egna tankar och 

uppfattningar komma till uttryck genom dokumentationen. Lindgren menar att när ägarskapet 

av dokumentationen delas i största möjliga mån och den som synliggör och den synliggjorda 

kan verka växelvis intas en relativistisk seendenorm (Lindgren 2016:50). 

 

Enligt Arnér och Tellgren måste vuxna interagera och samtala med barn för att försöka närma 

sig och förstå barns perspektiv (Arnér & Tellgren 2006:40). Johansson beskriver att det inte 

handlar om att försöka känna som barnen utan en strävan efter att förstå dem. Det som visar sig 

för barnen tar sig uttryck i barnens sätt att vara i kroppsliga, sinnliga och språkliga uttryck, i en 

situation och i ett sammanhang där även pedagogen ingår (Johansson 2003:44). Då samtliga 

förskollärare säger att de reflekterar tillsammans med barnen efter att dokumentationen gjorts, 

genom att till exempel titta på bilder eller filmer, försöker förskollärarna närma sig ett barns 

perspektiv genom att interagera och samtala med dem. Som Pramling Samuelsson, Sommer och 

Hundeide skriver så innebär ett barns perspektiv “inifrån-ut metoder” där barnens egna 

förståelser av sin livsvärld lyfts fram (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011:6). 

Förskollärarna är eniga om att barnen bör göras mer delaktiga i dokumentationsarbetet. 

Samtidigt beskriver förskollärare 6 att när barnen kommer använda sig av appen Prion kids 

kommer de först troligtvis bara ta selfies men att de med tiden kommer förstå vad de ska 

fotografera när de ser vad pedagogerna fotograferar. Förskollärare 1 påstår att när barnen blir 

delaktiga i dokumentationen och till exempel fotograferar själva så går de mest runt med Ipaden 
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och att det inte blir något mer av det. Vi tolkar det som att förskollärarna tar ett barnperspektiv 

då det verkar som att de tycker att det som barnen dokumenterar inte är av värde utan att barnen 

ska lära sig att dokumentera det som enligt förskollärarna är intressant och viktigt. Men vad 

tycker barn är viktigt att dokumentera? Hur vet vi vad som är viktigt för barn om vi inte frågar 

dem? Om barn ska få en möjlighet att bli delaktiga i dokumentationen bör pedagogerna försöka 

närma sig ett barns perspektiv. Enligt Arnér och Tellgren måste vuxna interagera och samtala 

med barn för att försöka närma sig och förstå barns perspektiv (Arnér & Tellgren 2006:40). Det 

som visar sig för barnen tar sig uttryck i barnens sätt att vara i kroppsliga, sinnliga och språkliga 

uttryck, i en situation och i ett sammanhang där även pedagogen ingår (Johansson 2003:44). 

  

Dokumentationsmaterialet sätts upp både på förskolan och i pärmar. Men det som utmärker sig 

är att dokumentationen börjar läggas ut allt mer på digitala plattformar. Av våra sex informanter 

uppgav tre att de redan använder sig av olika online-plattformar. Två av förskollärarna som inte 

har det på sina förskolor vill gärna ha det och efterfrågar det, medan en förskollärare anser att 

hens förskola inte vill ha det och valt bort det. Förskollärare 6 berättar att de snart ska få en app 

som heter Prion och säger att “dokumentationen kommer att gå från pärmar till helt digitalt, och 

det är också lite tråkigt tycker jag för dokumentationen ska ju va för barnen.” Online-

plattformarna beskrivs av förskollärarna som ett enkelt sätt att nå ut till vårdnadshavare där de 

kan ta del av deras barns vardag, lärande och utveckling kopplat till läroplanen. Genom online-

plattformar som till exempel Schoolsoft kan förskollärarna synliggöra barnens lärande och 

utveckling och visa att de uppnår målen i läroplanen. Förskollärarna följer då sitt uppdrag att 

dokumentera varje barns lärande och utveckling och samtidigt gör de vårdnadshavare delaktiga 

i verksamheten vilket också är ett mål i läroplanen (Skolverket 2018:17 och 18). Vi tolkar det 

som att förskollärarna intar ett realistiskt synsätt på var dokumentationen läggs ut och det 

seende som skapas av detta, då det saknas ett kritiskt reflekterande kring dessa plattformar och 

hur digitaliseringen av dokumentationen kan påverka verksamhetens seendenorm. Det saknas 

även en etisk reflektion kring hur online-plattformarna synliggör barnen på ett nytt sätt där 

barnen inte får samma tillgång till den information som läggs ut på dem själva när det läggs ut 

på nätet i slutna konton (Lindgren 2016:48 - 49). Den informant vars förskola valt bort online-

plattformar säger att de dokumenterar för barnens eller deras egen skull och håller därför 

dokumentationen på förskolan. Hen uttrycker: “Jag kan förstå att föräldrar gärna skulle vilja ha 

ett Instagramkonto där man bara matar in bilder men nä, det tycker inte jag är värt tid eller de 

här etiska aspekterna att bara mata ut bilder på barn. Instagramsjukan liksom, men den försöker 

vi undvika.” Informantens förskola har valt bort online-plattformar och dokumentationen 
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synliggörs endast i förskolans verksamhet. När hen reflekterar kring hur dokumentationen 

påverkar barnen och verksamheten, för vem de dokumenterar, varför de dokumenterar och hur 

det etiskt kan påverka barnen, intar hen en relativistisk seendenorm (Lindgren 2016:49 - 50). 

Utifrån informantens reflektion kring användandet av online-plattformar kan vi se ett dilemma 

mellan två av läroplanens mål, att förskollärare dels ska göra vårdnadshavare delaktiga i 

utvärderingen av utbildningen och dels barns rätt till kroppslig och personlig integritet 

(Skolverket 2018:17 och 18).   

 

Tas etiska aspekter angående barns integritet i beaktande när förskollärarna 

dokumenterar och i så fall vilka?  

 

Utifrån våra informanters svar på när de väljer att inte dokumentera ur etiska aspekter, kan vi 

se att det är mest fokus på att lagen följs. Det vill säga att de inte utför dokumentation på barn 

med skyddad identitet eller när barnens vårdnadshavare inte samtyckt till detta. De väljer även 

att inte dokumentera när barnen befinner sig i utsatta situationer, till exempel när det är arga, 

ledsna eller nakna. Här kan vi utläsa ett etiskt problematiserande där dokumenterandet inte 

endast är neutralt och objektivt, där inte alla situationer ur en etisk synvinkel lämpar sig för att 

avbildas. De närmar sig då ett relativistiskt synsätt på seende och dokumenterande (Lindgren 

2016:49 - 51). Däremot kan vi inte utläsa några reflektioner kring vad dokumenterandet gör 

med barnen, verksamheten och pedagogerna. Vilken kunskap som lyfts fram som viktig när vi 

väljer att dokumentera eller avstå från att göra det. Vilka normer som skapas när vi endast väljer 

att dokumentera när barnen är på väg att lära sig något men avstår att dokumentera när barnen 

exempelvis uttrycker ilska. De närmar sig då mer ett realistiskt synsätt på dokumenterandet, 

där dokumenterandet inte anses vara ambivalent och mångtydigt (Lindgren 2016:48 - 51). 

 

Resultatet visar att förskollärarna sällan gör barnen uppmärksamma på att de blir 

dokumenterade. Detta på grund av att de inte vill störa lärandeprocessen eftersom det är just 

lärandet som är syftet att lyfta fram med dokumentationen. Då tar förskollärarna ett 

barnperspektiv där de tolkar att det bästa för barnet är att de får se sin lärprocess genom 

dokumentationen och vidtar åtgärder som vi vuxna anser och tror vara till barnets bästa (Arnér 

& Tellgren 2006:33 - 34). Förskolans läroplan säger dels att: “förskolläraren ska ansvara för 

att “varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och 

analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål” (Skolverket 2018:18). Och 
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dels: “barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller 

bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation” (Skolverket 2018:7). 

Informanterna menar att dokumentera lärandeprocessen gynnar barnen och det går före att 

uppmärksamma barnen på att de blir dokumenterade.  

 

Samtliga förskollärare betonar att de otroligt sällan stött på barn som inte vill bli 

dokumenterade. Förskollärarna uppger att barnen är så vana idag och att det kan vara en 

bidragande orsak till att de så sällan stött på barn som inte vill bli dokumenterade. 

Förskollärarna tar då snarare ett barnperspektiv än ett barns perspektiv eftersom de inte frågar 

barnet utan tolkar barnet som att det inte har något emot att bli dokumenterad (Sommer, 

Pramling Samuelsson & Hundeide 2011:5 - 6). Förskollärare 5 menar att maktaspekten 

mellan barn och vuxna kan spela roll. Att barnen tror sig inte ha någon talan när de vuxna i 

förskolan dokumenterar när de aldrig tillfrågade. Arnér och Tellgren frågar sig om vårt 

samhälle är uppbyggt så att barn har en chans att komma till tals och om vuxna verkligen 

utgår från ett barns perspektiv i de sammanhang då de har med barn att göra. Ofta tolkas 

barnen utifrån vuxnas perspektiv och referensramar (Arnér & Tellgren 2006:28). 

 

En av våra informanter uppger: “...man inte gör så stor grej av det utan man vill helst att inte 

den där lärplattan ska synas för då blir det bara fokus på den...det kan bli att magin bryts liksom 

så, så man vill helst… det blir lite smussligt kring det där… Man vill kunna dokumentera där 

dom är.” En annan informant berättar: “...man vill ju få med en lärprocess och ett undersökande 

så det svåra blir ju om jag ska säga till varje gång att nu fotar jag eller nu filmar jag då tappar 

man ju själva undersökningen som man skulle fota…” Förskolans läroplan tar upp: 

“förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur 

förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens 

mål” (Skolverket 2018: 18). Förskollärarna vill inte störa den händelse och lärandeprocess som 

uppstått med barnen i centrum och dokumenterar utan barnens kännedom eller samtycke. När 

de väljer att filma eller spela in ljud utan att barnen egentligen har kännedom om detta, utgår 

de från en realistisk seendenorm där de tar en observatörsroll med äganderätt till både teknik 

och val av vad som ska dokumenteras. Det vill säga att de ser dokumenterandet som en objektiv 

praktik, det behövs inga etiska reflektioner när de endast ska med hjälp av dokumentationen 

avbilda “frysta ögonblick” av verkligheten (Lindgren 2016:48 - 49). De uttrycker även att de 
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sällan har stött på barn som inte vill bli dokumenterade. Orsaken till att barn oftast vill vara 

med på kort eller film tror de beror på att dagens barn är så vana vid det i och med dagens 

digitaliserade samhälle. Även detta kan kopplas till en realistisk seendenorm, där de har 

uppfattningen att tekniken och den som observerar inte påverkar de data som samlas in vid 

dokumenterandet, utan det är endast en objektiv och neutral sanning dokumentationen visar 

(ibid.) Det vill säga att inget problematiserande görs kring varför barnen uppfattas vara vana 

vid att ständigt bli dokumenterade, vilka normer som skapas i och med detta. Vad synliggörs 

som viktigt för barnen när vi väljer ut vad som ska dokumenteras och hur påverkar det de sociala 

relationerna i gruppen? Informanterna har ingen relativistisk seendenorm på dokumentationen 

(Lindgren 2016:49 - 50). 

När vi frågar våra informanter ifall dokumentationsarbetet skiljer sig beroende på barnens ålder 

menar tre av förskollärarna att de äldre kan bli mer delaktiga i reflekterandet av 

dokumentationen då de har ett mer utvecklat verbalt språk. De kan till exempel vara med och 

välja bilder till sin pärm eller till väggarna och kommentera vad de gjorde på bilden. De andra 

tre informanterna menar dock att de yngre barnen kan bli delaktiga och reflektera kring bilder 

på annat sätt, genom att peka, visa förtjusning genom kroppsspråket och så vidare. En informant 

uppger även att när de yngre barnen ser sig själva blir dokumentationen mer intressant för dem: 

“Vi har ju förstått också att man bara ska fota på görandet, armar eller händer eller så. Men då 

blir det inte lika intressant för barnen att titta på, speciellt inte för småbarnen, dom är totalt 

ointresserade av att titta på händer som målar eller händer som har lera, det är liksom inget 

intresse.” Johansson beskriver att man kan närma sig ett barns perspektiv genom att se hur 

barnen uttrycker sig, i både kroppsliga, sinnliga och språkliga uttryck (Johansson 2003:44). Vi 

tolkar det som att förskollärarna försöker närma sig ett barns perspektiv genom att de försökt 

se hur barnen och uttrycker sig när de ser sig själva i dokumentationen. Förskollärarna har märkt 

att dokumentationen blir mer givande för de yngre barnen om de ser sig själva och sitt ansikte 

till skillnad mot om det bara är händer på bilden. Däremot tar förskollärarna upp dilemmat med 

att ansiktena bör vara med i bilden, då de inte kan fråga de yngsta barnen om de vill vara med 

eller inte, som man kan göra med de äldre barnen. Men eftersom förskollärarna ser att barnen 

visar intresse för dokumentationen, väljer de att ändå att ta kort på ansiktena. Vi tolkar det som 

att förskollärarna intar ett barnperspektiv då de förutsätter att dokumentationen blir givande för 

barnet och det går före barns samtycke (Arnér & Tellgren 2006:33 - 34). Alla informanter 

reflekterar kring dilemmat med att yngre barn inte tydligt kan uttrycka om de vill bli 

dokumenterade eller inte. En informant uppger: “Det svåra är ju att få de yngre barnen att bli 
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medvetna om vad dokumentation är och vad det innebär.” Informanterna intar en relativistisk 

seendenorm, där dokumentationsarbetet ses som ambivalent när de yngre barnen inte tydligt 

kan uttrycka sitt samtycke till att vara med i dokumentationen (Lindgren 2016:50). Det blir ett 

dilemma när läroplanen säger dels att “förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling 

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

vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära 

i enlighet med läroplanens mål” (Skolverket 2018:18). Dels att “barnens rätt till kroppslig och 

personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och 

i frågor om dokumentation” (ibid.:7). 

Diskussion och slutsats  
 

I denna studie har vi undersökt vilket utrymme en vardaglig tillämpning av förskolans 

läroplan ger förskollärare att ta etiska ställningstaganden när de dokumenterar barn i 

förskolans verksamhet. Det har vi försökt få svar på genom våra frågeställningar som 

undersökte syftet med dokumentationen och för vem man gör det, hur förskollärare beskriver 

sitt sätt att gå till väga när de dokumenterar samt om och i så fall vilka etiska aspekter som tas 

i beaktande när de dokumenterar. Nedan summerar och diskuterar vi vårt resultat i relation till 

den tidigare forskning som vi valt.  

 

Vi kan se utifrån vårt resultat att syftet med dokumentation för samtliga förskollärare är att 

synliggöra barns lärande och utveckling. Dels för barnet så de kan se sin egen lärprocess, dels 

för vårdnadshavarna så de får en inblick i sitt barns vardag men också för förskollärarna själva 

då det är deras uppdrag att dokumentera verksamheten. I Bjervås avhandling lyfter även 

hennes informanter att dokumentation kan användas som ett positivt verktyg för att synliggöra 

barns lärande och utveckling för barnen samt för pedagogerna själva. Barnens kompetenser 

och begränsningar blir synliga för barnen och för pedagogerna och med hjälp av 

dokumentationen kan barnen och pedagogerna få syn på hur lärandet kan utvecklas vidare 

(Bjervås 2011:178). Däremot ställer sig Lindgren och Sparrman kritiska till detta 

synliggörande. De menar att dokumentation som arbetsverktyg enbart framställs som positivt 

då det gynnar barnens lärande. De lyfter behovet av att inte praktisera dokumentation för 

oreflekterat utan även ta in ett etiskt tänkande kring synliggörandet (Lindgren & Sparrman 

2003:67). Lindgren och Sparrman hävdar att dokumentationsarbetet blir en normaliserande 

praktik, där barns beteenden synliggörs och värderas. Genom dokumentationen får barnen se 
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sig själva och andra, hur de förväntas vara, då endast positiva beteenden lyfts fram som det 

eftersträvansvärda (Lindgren & Sparrman 2003:61 - 62). Även vi kunde se detta i vårt 

empiriska material när våra informanter svarade på när de valde att dokumentera och när de 

avstod. Det som främst väljs att synliggöras i dokumentationen är när barnet befinner sig i ett 

lärande medan negativa känslor eller händelser, ifall barnen slåss eller är ledsna, väljs bort. 

Att våra informanter avstår att dokumentera vid dessa tillfällen är av etiska skäl. 

 

I vårt resultat kan vi även se att digitala verktyg och online-plattformar framställs som positivt 

av nästan alla våra informanter. Ingen reflektion görs kring barns samtycke till att vara med 

på sociala medier eller andra online-plattformar. Ingen reflektion görs heller kring hur det 

påverkar barnens tillgång till dokumentationen utan ses som ett positivt verktyg att nå ut till 

vårdnadshavare för att synliggöra deras barns lärande kopplat till läroplan. Bjervås tar upp att 

när barnen inte får tillgång till dokumentationen av dem själva finns det en risk att barnen 

objektifieras. Ifall barnen inte får se dokumentationen, får de heller ingen möjlighet att 

reflektera kring den och då gynnar det inte barnen i slutändan (Bjervås 2011:186 - 188). Vi 

frågar oss när dokumentationen flyttas alltmer till online-plattformar, vem är 

dokumentationen till för då och varför? Vad har barnen att säga till om vad som läggs ut på 

dem själva på digitala plattformar som de inte har tillgång till? Hur påverkar det 

förskollärarens möjligheter att följa läroplansmålet angående barnets rätt till kroppslig och 

personlig integritet? Vår informant vid en förskola nämnde dock att de skulle börja med en 

app där barnen själva skulle få dokumentera. På så sätt får barnen inflytande i 

dokumenterandet av dem själva. Att engagera barnen att själva dokumentera sina liv och det 

som är viktigt för dem menar Tarr ger barnen en röst och inflytande i verksamheten. Tarr 

lyfter att detta är även något som FN:s konvention om barns rättigheter fastställer, att barn har 

rätt till inflytande i det som berör dem (Tarr 2011:16). Vi frågar oss dock ifall barnen har den 

kapacitet som krävs för att etiskt kunna avgöra vad som är lämpligt eller inte att 

dokumentera? Vet barn vad dokumentation innebär och har de en förståelse kring vilka som 

kommer få tillgång till dokumentationen?  

 

Resultatet visar också att våra informanter antar att det är viktigt för de yngre barnen att de får 

se sina ansikten i dokumentationen, annars blir dokumentationen ointressant för dem. Om 

ansiktena är med i dokumentationen kan barnen identifiera sig själva vilket fångar deras 

intresse och ger dem då en chans att minnas tillbaka tack vare dokumentationen. Även 

förskollärarna i Bjervås avhandling tar upp dokumentation som ett positivt stöd för de yngre 
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barnen att minnas och att de bilder med barn på, och inte bara själva händelsen, ökar barnets 

intresse för bilden (Bjervås 2011:177 - 178). Även Tarr menar att dokumentationen kan 

förlora sitt värde ifall ansiktena inte syns men anser också att det blir ett etiskt dilemma när 

barns ansikten måste vara med på bild eftersom det då är lätt att identifiera barnet (Tarr 

2011:14). Tarr menar att pedagoger och forskare har ett ansvar över hur de representerar unga 

barn offentligt och det är särskilt viktigt när de arbetar med visuella bilder. Den som 

dokumenterar har ett etiskt ansvar att noga överväga vad man dokumenterar och vad man 

väljer att dela med sig av till andra. Det är inte bara ett beslut om foto och text utan en fråga 

om barns integritet (Tarr 2011:12 - 14). Även Lindgren och Sparrman har märkt att barn som 

dokumenteras ofta är lätta att identifiera. De erbjuds ingen anonymitet och de har små 

möjligheter att tacka nej till deltagande. Lindgren och Sparrman anser därmed att barn bör ges 

samma etiska regler som forskare erbjuder, det vill säga att barnen får ge sitt samtycke och att 

de erbjuds anonymitetsskydd (Lindgren & Sparrman 2003:58, 67 - 68). I vårt resultat kan vi 

se att förskollärarna sällan uppmärksammar barnen på att de dokumenteras. De anger också 

att de sällan frågar barnen, det vill säga barnen har ingen möjlighet att delge sitt samtycke till 

att vara med i dokumentationen eller inte. Utifrån förskollärarnas svar finns det två 

anledningar till att de inte frågar barnen innan de dokumenterar. En anledning är att de inte 

vill störa barnen i det de håller på med då de vill fånga den pågående lärprocessen. Ifall 

barnen görs medvetna om dokumenterandet bryts händelseförloppet. I Bjervås artikel 

framkommer det även där att lärarna riskerar att störa barnen i deras processer när de 

dokumenterar (Bjervås 2011:202). Johansson skriver att det pedagogiska uppdraget att 

dokumentera varje barn kan gå före att ta hänsyn till barns integritet när pedagogerna 

dokumenterar i verksamheten (Johansson 2005:121). I läroplanen står det att förskolläraren 

ska ansvara för att “varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, 

dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål” 

(Skolverket 2018: 18) samtidigt som den även belyser “barnens rätt till kroppslig och 

personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och 

i frågor om dokumentation (Skolverket 2018:7). Både våra informanter och tidigare forskning 

visar att det pedagogiska uppdraget att dokumentera varje barn och samtidigt ta hänsyn till 

barns integritet blir en svår balansgång där det ena ibland prioriteras före det andra. 

 

Att förskollärarna inte frågar om barnens samtycke beror också på att de sällan stött på barn 

som inte vill bli fotograferade, snarare tvärtom, och därför sällan reflekterar kring vikten av 



40 

 

att fråga barnen. Johansson tar upp i sin artikel att barn ofta har svårt att visa och markera var 

gränserna går för deras integritet och därför kan pedagoger ha svårt att förstå när de gått över 

gränsen. När barnen inte visar tillräckligt starkt att de blir kränkta är det även lättare för de 

vuxna att ignorera barnens försök att markera sina gränser. Att barn inte ens försöker att visa 

när de blir kränkta menar Johansson kan bero på den maktaspekt som finns mellan vuxna och 

barn (Johansson 2005:121). Detta resonemang kunde även vi se när en av våra informanter 

frågar sig om barn vågar säga nej eller om de ens vet att de får säga nej när de blir 

dokumenterade. För hur ska barn veta att de har ett eget val om de aldrig blir tillfrågade? Tarr 

menar i sin tur att en av orsakerna till att pedagoger inte frågar efter barns samtycke kan bero 

på att de gör antaganden att barnen inte har något emot att vara med i den. Det är en 

förgivettagen praktik på förskolan och bara genom att befinna sig där ger barnen sitt samtycke 

(Tarr 2011:15). När våra informanter svarade på frågan varför de tror att de så sällan stött på 

barn som inte vill bli dokumenterade är samtliga eniga om att orsaken till det kan bero på att 

dagens barn är så vana vid detta i dagens samhälle som blivit alltmer digitaliserat. Lindgren 

och Sparrman betonar att i dagens samhälle socialiseras barnen in i en vana att bli 

dokumenterad. De menar vidare att det är en fin linje mellan att bli dokumenterad eller 

övervakad av visuell teknik. Lindgren och Sparrman tar upp att barnen vänjer sig redan vid 

födseln att dokumenteras visuellt när nära och kära filmar och fotograferar dem. Denna 

visuella dokumentation och socialiserandet in i den fortsätter sedan förskolan i deras 

dokumenterande av dem. Lindgren och Sparrman frågar vad för slags barndomar som skapas 

vid detta ständiga dokumenterande av barnen och är det så att vi snarare skapar en generation 

som lär sig att acceptera övervakning när förskollärarna ska uppfylla sin profession och sitt 

uppdrag (Lindgren & Sparrman 2010:259 - 260). 

Slutord 
 

Enligt förskolans läroplan ingår det i vårt uppdrag som förskollärare att dokumentera varje 

barns lärande och utveckling. Men då läroplanen också tar upp att barns kroppsliga och 

personliga integritet ska respekteras blir det ett dilemma. Vår studie visar att förskollärarnas 

uppdrag att kontinuerligt och systematiskt dokumentera varje barns lärande och utveckling 

ofta går före att respektera barnets rätt till kroppslig och personlig integritet. Men vad händer 

när ett barn inte vill bli dokumenterat alls samtidigt som förskollärare har ett uppdrag att 

uppfylla? Vad går först och vem bestämmer det? Då vårt resultat visar att förskollärarna 

sällan frågar om barns samtycke, har vi då rätten att dokumentera det? Eller gör vi dem endast 
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vana vid att dokumenteras och utvärderas när vi dokumenterar dem vid ung ålder och därmed 

skapar barn som fostras in i att acceptera att bli dokumenterade och övervakade? Hur 

påverkar det barnen att ständigt bli dokumenterade och utvärderade? 

 

Vi har i vår studie undersökt förskollärares beskrivningar av dokumentationsarbetet i 

förskolans verksamhet med fokus på etiska aspekter. Men hur upplever egentligen barnen att 

bli dokumenterade? Detta var något vi upptäckte var ett lite utforskat område inom tidigare 

forskning som vi anser gör det än mer viktigt att forska vidare i. Därför skulle det vara av 

intresse för oss att med ytterligare forskning försöka komma åt barnens upplevelser av att bli 

dokumenterad genom att låta dem berätta om sina upplevelser.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

2. Med vilken åldersgrupp arbetar du nu?  

 

3. Vad är dokumentation enligt dig? 

 

4.  Arbetar ni med dokumentation på din avdelning? 

Om ja: 

     - Vad dokumenterar du/ni?  

• Vad är syftet med att dokumentera enligt dig?  

• Vid dokumentation, hur går dina tankar kring för vem ni gör det? 

• Hur använder ni materialet? Var läggs det ut? T.ex. online-plattformar, bilder på 

hyllor, väggar, pärmar, avdelningen, i hallen o. s. v.? 

• Ge gärna ett exempel på hur du/ni kan gå tillväga vid dokumentation. T.ex. vad för 

verktyg används vid dokumentation och varför? 

Om nej: 

• Varför tror du att ni inte arbetar med dokumentation?  

 

5. Hur ser du på barnens möjligheter att vara delaktiga i dokumentationsarbetet? 

• När blir barnen inte delaktiga i dokumentationen? 

• Hur blir barnen delaktiga i dokumentationen? 

 

6. Hur gör ni barnen uppmärksamma på att ni dokumenterar? 

 

7. Vilka etiska ställningstaganden tar du före, under och efter dokumentationen? 

 

8. När anser du att dokumentation blir känsligt? 
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9. Har du någon gång upplevt att ett barn inte vill vara delaktig i dokumentation? Hur yttrade 

sig detta?  

 

10. Hur hanterar du olika reaktioner från barnen?  

 

11. Hur går du tillväga med de etiska aspekterna utifrån ålder? 

• Anser du att arbetet med dokumentation skiljer sig beroende på barnens ålder? 

Ge gärna exempel på vilket sätt det skiljer sig.  

 

12. Diskuterar ni i arbetslaget kring dokumentation och de etiska aspekterna? 

 

13. Hur hanterar ni barnens samtycke gentemot vårdnadshavarnas samtycke? T.ex. när barnet 

vill synas på bild men vårdnadshavaren inte gett sitt samtycke till detta samt tvärtom? 

 

Avslutande fråga: Finns det något mer du vill tillägga om dokumentation som vi inte tagit 

upp? 
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Bilaga 2  
 

 

Samtyckesblankett 

  

  

  

  

Stockholm 2019-03-11   

  

Information om vår studie kring dokumentation i förskolans verksamhet   

  

Vi är två studenter på Förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns 

högskola. Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en 

mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om dokumentation i förskolans verksamhet med 

fokus på etiska aspekter.  

  

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er förskola vid ett tillfälle 

mellan den 4/3 och den 29/3. Vi skulle då vilja genomföra en intervju genom ljudinspelning 

och detta samtycker ni till genom att skriva under denna samtyckesblankett.   

  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.  

  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i 

studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har 

påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

  

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!   

  

  

  

Vänliga hälsningar,   

Martina Lennartsson & Mia Weckström  

  

  

Martina Lennartsson  

0703146347  

martinalennartsson92@gmail.com 

mailto:martinalennartsson92@gmail.com


48 

 

Mia Weckström  

070777357 

mia_weckstrom@hotmail.com  

 

Handledare: David Östlund  

Södertörns högskola  

david.ostlund@sh.se 

 

 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.   

  

  

  

  

Jag samtycker till mitt deltagande i studien.  

  

  

  

  

Underskrift:……………………………………………………………………………..  
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