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Abstract 

The aim of this study is to look into the need of common ethical frames in relation to the 

documentation practice in pre-school. This subject is relevant because of the increased 

demand and methods available to gather documentation. The study is made with a qualitative 

approach and has been carried out with interviews of three pre-school teachers from different 

pre-schools. The result shows that pre-school teachers have ethical ways to deal with 

documentation, but that those ways are dependent on the pre-school teachers’ attitudes and 

awareness. The result also shows that the adults in the pre-school environment are the main 

initiators of the documentation that is done and that they are the ones who have power over 

the documentation.   
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka behovet av gemensamma etiska ramar i förhållande 

till förskolans dokumentation. Detta är relevant för förskolläraryrket eftersom kraven på och 

metoderna för att samla in dokumentationen ökar. Studien är gjord med en kvalitativ ansats 

och har genomförts med hjälp av intervjuer av tre förskollärare från olika förskolor. Resultatet 

visar att förskollärare gör olika etiska ställningstaganden i sitt arbete med dokumentation, men 

att detta är beroende av pedagogernas inställning och medvetenhet. Resultatet visar också att 

det är de vuxna i förskolan som är huvudsakliga initiativtagare till den dokumentation som 

görs och att det är de vuxna som har makt över dokumentationen.     
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Inledning 
 

Det ämne som jag har valt för mitt arbete är etik i relation till förskolans dokumentation. Mitt 

intresse för det här ämnet väcktes när jag tidigare under min utbildning läste Bente Svennings 

bok ”Vad berättas om mig?-barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans 

dokumentation” (2011). Svenning (2011) problematiserar hur dokumentationen i förskolan 

går till, och hur barnen kan påverkas negativt av de olika tillvägagångssätten som 

dokumentation görs på. Svenning (2011) undrar också vad dokumentationen egentligen 

används till. Är det för barnens skull eller är det för att vi ska kunna motivera oss som duktiga 

pedagoger? 

Svennings (2011) bok väckte många tankar hos mig och många minnen kom upp till ytan. Det 

var bland annat minnen från de perioder då jag har varit ute på verksamhetsförlagd utbildning. 

Det där barnet som kom när jag höll på att sätta upp det pyssel vi hade gjort tillsammans och 

ville ta med det hem direkt, var det bara att det vill ha pysslet hemma eller var det ett uttryck 

för något annat? Det var i vilket fall inget jag reflekterade över då, pedagogerna på 

avdelningen hade som princip att de projekt de gjorde tillsammans med barnen skulle sitta 

uppe en viss tid innan barnen fick ta hem det. Idag hade jag nog tänkt annorlunda.  

Temat för mitt arbete är demokrati och barns rättigheter. När barn inte involveras i och får ha 

synpunkter kring hur de synliggörs och dokumenteras i förskolan så utgör det ett problem för 

demokratin (Hällström, 2015). Vi som pedagoger behöver reflektera över vilken barnsyn vi 

har och hur denna hänger ihop med att vi ständigt dokumenterar barnen, även detta har en 

avgörande betydelse för demokratin (Hällström, 2015). Detta är en av anledningarna till att 

denna undersökning blir relevant för förskolläraryrket. Det ingår ju i förskolans uppdrag att 

utveckla barns förståelse för vårt samhälles demokratiska värderingar (Skolverket, 2016). 

Vilka signaler sänder vi till barnen när vi ständigt dokumenterar det de gör? Vi som pedagoger 

behöver reflektera över sådana frågor, och det behövs gemensamma etiska förhållningssätt till 

hur dokumentation ska göras och hur barnen kan inkluderas på lika villkor som vuxna.   

När man verkar inom förskolan så ska man arbeta utifrån läroplanen (Skolverket, 2016). Även 

om läroplanen innehåller avsnitt om både förskolans värdegrund och om dokumentation, så 

ställs inte dessa avsnitt i relation till varandra. I läroplanens avsnitt som behandlar värdegrund 

står det att: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde […] är 

värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Skolverket, 2016, s. 4) 

Jag vill ta med begreppet integritet och ställa det i relation till följande citat från läroplanen: 

 
Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns 

utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och 

lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner (Skolverket, 2016, s. 15).  

Det senare citatet är taget från det avsnitt i läroplanen som handlar om uppföljning, 

utvärdering och utveckling. De här båda citaten väcker funderingar hos mig och jag menar att 

de i viss mån motsäger varandra. Hur kan man göra för att värna om barnens integritet när 

man samtidigt måste dokumentera och analysera varje barns utveckling? Ges barnen något 
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val till om de vill delta i dokumentationsarbetet eller inte? Hur kan man arbeta för att hitta en 

balans mellan dessa två olika avsnitt i läroplanen? 

 

Förutom Svenning (2011) så finns det annan litteratur som också ifrågasätter hur 

dokumentation görs i förskolan. Lindgren (2016) beskriver att ordet integritet finns med på 

första sidan i läroplanen och att det är ett av de värden som ska grundläggas i 

förskoleverksamheten. Läroplanen behandlar också frågor om etik, men det beskrivs då som 

värden som förmedlas från vuxna till barn, snarare än något som sker i växelverkan. Den 

ökade visualisering som dokumentationen innebär ökar också behovet av reflektion. Dessa 

reflektioner bör innefatta alla som berörs av dokumentationen, oavsett om det gäller de som 

blir dokumenterade, de som dokumenterar eller de som ser dokumentationen (Lindgren, 

2016). Dokumentationen gör att visualisering blir en norm i förskolan, där barn synliggörs 

och analyseras, och deras beteenden kartläggs. Detta synliggörande sker främst i relation till 

vuxnas blickar, men även andra barns, vilket gör att barnen både analyserar och får 

definitionsmakt över varandra (Lindgren & Sparrman, 2003). En utförligare presentation av 

tidigare forskning kommer i nästa kapitel.   

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka behovet av gemensamma etiska ramar i samband 

med förskoleverksamhetens dokumentation, baserat på reflektioner från några förskollärare.  

  

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har jag valt följande frågeställningar 

 Hur görs dokumentation? 

 På vilka sätt involveras barnen i dokumentationen? 

 Vilka etiska ställningstagande tar förskollärarna när de dokumenterar? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Denna forskningsgenomgång är uppdelad i två rubriker. Den första innehåller en kort 

presentation av de olika texterna och varför de är relevanta för denna studie. Under den andra 

rubriken kommer själva genomgången av litteraturen där det görs en jämförelse av texterna 

och där de ställs mot varandra. Denna studie har fokus på etiska aspekter av dokumentation 

och pedagogisk dokumentation, och litteraturen som finns med i denna genomgång är sådan 

som är relevant för just detta ämne. Det finns en mängd författare som behandlar ämnet 

dokumentation och pedagogisk dokumentation i stort. Det finns även litteratur som behandlar 

vilka rättigheter barn har när det kommer till forskning på och om barn. Valet av den litteratur 

som finns med här har att göra med det perspektiv som denna studie har som utgångspunkt, 

där den knyter nära an till perspektivet vilket underlättar en jämförelse och ger en koherens 

till diskussionen.   

Presentation och relevans av tidigare forskning 

I inledningen till detta arbete nämns Bente Svennings bok ”Vad berättas om mig? - Barns 

rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation” (2011) vilken fick mig 

intresserad av att undersöka hur förskollärare förhåller sig till etiska aspekter i relation till 

dokumentation. Fenomenet dokumentation behöver förklaras eftersom det är avgörande för att 

förstå dess etiska följder. Svenning (2011) definierar dokumentation som alla de sätt som 

används för att synliggöra barnen. Detta kan vara teckningar som sätts upp på väggar, de 

dagliga samtal som förekommer i hallen mellan pedagoger och föräldrar eller foton av vad 

barnen gör. Svenning (2011) problematiserar hur dokumentationspraktiken i förskolan riskerar 

att leda till att vi slutar att reflektera över vilka konsekvenser det får för barnen och att vi 

riskerar att glömma bort att göra barnen delaktiga i alla de processer som rör dokumentation. 

Svenning (2011) frågar sig också för vems skull dokumentationen egentligen görs? Boken 

problematiserar hur dokumentationen görs och att det saknas etiska funderingar om hur 

barnen påverkas av att ständigt befinna sig i en dokumentationsprocess. Svenning (2011) 

förhåller sig ständigt till tanken om barnets bästa, vilket knyter an till att man bör fundera över 

vikten av pedagogernas syn på barnen som deltagare (Svenning, 2011). 

I artikeln ”Om att bli dokumenterad-Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation” 

argumenterar Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman (2003) för att det bör införas etiska 

betänkligheter i förhållande till förskolans krav på dokumentation. De skriver att etiken är 

något som har glömts bort i ambitionen att sprida dokumentation som arbetsmetod. Lindgren 

och Sparrman (2003) tar upp att den tekniska utvecklingen har lett till att det finns många fler 

sätt att dokumentera barn på, främst tar de upp videofilmande (Lindgren & Sparrman, 2003). 

Det är viktigt att i detta sammanhang uppmärksamma att artikeln är skriven 2003, alltså innan 

surfplattor och liknande var vanligt förekommande i verksamheten. Det är också innan 

läroplanen reviderades och kravet på dokumentation stärktes. Både Svenning (2011), 

Hällström (2015), Lindgren (2016) och (Löfdahl, 2014) refererar till just denna artikel och 

den framträder därför som en föregångare till andra texter som behandlar etik i relation till 

dokumentation. 

Anne-Li Lindgren har även skrivit en bok om ämnet som heter ”Etik, integritet och 

dokumentation i förskolan” som kom ut 2016. Där hänvisar hon till artikeln som hon skrev 
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tillsammans med Sparrman (2003) och att den tekniska utvecklingen har ökat. Lindgren 

(2016) skriver: 

Den digitala tekniken gör det lätt att dokumentera och visualisera vad som händer i förskolan, och i 

och med det uppstår nya frågor om etik och integritet. På det området har inte mycket hänt sedan vi 

skrev artikeln år 2003 (Lindgren, 2016, s 14). 

Citatet visar att Lindgren (2016) anser att etik i relation till förskolans krav är något som har 

glömts bort. Lindgren (2016) skriver också att trots att läroplanens krav på dokumentation har 

ökat så innehåller de riktlinjer som Skolverket har gett ut gällande dokumentationen inga 

etiska aspekter. Lindgren (2016) hävdar att det utvecklas en seendenorm i förskolan, där 

synliggörande har använts för att skapa kunskap om barn och där barnen som blir 

synliggjorda inte ser de vuxna som betraktar dem. Detta blir en norm som inte ifrågasätts. 

Lindgrens bok är relevant för mitt arbete dels eftersom den är relativt nyutkommen 

(Svennings bok är ju från 2011) och därför visar hur det ser ut i verksamheten idag, och dels 

eftersom den riktar kritik mot pedagogisk dokumentation, som annars brukar framställas som 

en dokumentationsform som gör barn till medskapare av kunskap. Lindgren (2016) anser att 

oavsett vilken dokumentationsform man använder så är det de vuxna som sitter på makten.    

 

Hillevi Lenz Taguchi har skrivit flera böcker om pedagogisk dokumentation. Lenz Taguchi 

(2013) förklarar pedagogisk dokumentation som ”ett förhållningssätt och en kommunikation” 

(Lenz Taguchi, 2013, s. 13). Den pedagogiska dokumentationen börjar i mitten av det som 

redan pågår. Den ska användas till att fördjupa barnens lärande och ska vara en hjälp för de 

vuxna att kunna utvärdera och utveckla verksamheten. Lenz Taguchi (2013) skriver att de 

diskussioner som uppstår i samband med dokumentationen kollegor emellan kan visa vilken 

barnsyn man har. Lenz Taguchi (2013) hänvisar till etiska skäl för att pedagogisk 

dokumentation ska användas i förskoleverksamheten (Lenz Taguchi, 2013). Eftersom 

pedagogisk dokumentation är något som ökar i dagens förskolor (Lindgren, 2016) så är en 

bok om den relevant att ha med i detta arbete. Den blir också relevant därför att både 

Svenning (2011) och Lindgren (2016) riktar kritik mot att den pedagogiska dokumentationen 

automatiskt skulle vara ett etiskt och jämlikt arbetssätt.   

 

Genomgång och jämförelse 

Ökade krav på dokumentation 

Dokumentationen har ökat sedan i början av 2000-talet. Den dokumentation vi gör idag kan 

ses som en fortsättning på den observationspraktik som tidigare har funnits i förskolan och 

detta kan vara en av anledningarna till att den dokumentation som förekommer idag främst är 

vuxenstyrd skriver Svenning (2011). Även Lindgren och Sparrman (2003) hävdar att 

dokumentationen kan ses som en förlängning av den observationspraktik som har förekommit 

i förskolan historiskt sett, en observationspraktik som har syftat till att forska om och beskriva 

barn (Lindgren & Sparrman, 2003).  

Idag krävs det mer dokumentation i förskolan än vad det har gjort tidigare, detta var något 

som visade sig i de fokusgrupper Svenning (2011) använt sig av i arbetet med sin bok. Den 

teknologiska utvecklingen har gjort att metoderna vi har för att dokumentera har ökat. Även 

mängden litteratur och kurser om hur man kan arbeta för att samla in dokumentation har ökat 

(Svenning, 2011). I Sverige har pedagogisk dokumentation utgjort en stor del av kommunal 
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fortbildning (Lindgren, 2016). Dock har denna ökning av just den pedagogiska 

dokumentationen inte lett till några ökade diskussioner av etiska aspekter i relation till den 

och inte heller några diskussioner om hur dokumentationen påverkar barnens rätt till 

integritet. Utvecklingen av den digitala tekniken gör att frågor om etik och integritet blir än 

mer viktiga (Lindgren, 2016). Just den så kallade pedagogiska dokumentationen skiljer sig 

från annan dokumentation genom att vuxna och barn reflekterar kring den tillsammans och 

dokumentationen är det som styr arbetet framåt (Lenz Taguchi, 2013). 

Varken Svenning (2011) eller Lindgren och Sparrman (2003) ifrågasätter om dokumentation 

ska förekomma i förskolan utan det de riktar kritik mot är på vilket sätt dokumentationen 

görs. De menar istället att det bör införas etiska betänkanden i relation till dokumentationen 

(Svenning, 2011) (Lindgren & Sparrman, 2003).  

 

Dokumentation i Läroplanen 

Lenz Taguchi (2013) påpekar att dagens läroplan har fokus på barnens relationer med det de 

har runt sig, och att den utgår från en av de saker som kännetecknar den svenska förskolan, 

nämligen att den utgår från ett barnperspektiv. Läroplanen säger att all form av utvärdering, 

där dokumentation är en del, ska ha sin utgångspunkt i ett tydligt barnperspektiv (Skolverket, 

2016), men Svenning (2011) skriver att detta istället kan leda till att vi anser oss veta vad som 

är bra för barn vilket i sin tur kan leda till att vi slutar vara öppna och utforskande i vårt möte 

med barnen (Svenning, 2011). Många av de beslut vi tar i verksamheten grundar sig på vad vi 

anser är det bästa för barnen, och att det är nödvändigt för oss att vi gör på det sättet, men vi 

behöver alltid sträva efter att utgå från barnens perspektiv (snarare än ett barnperspektiv), 

även om vi aldrig kommer att kunna göra det fullt ut (Svenning, 2011). Det är skillnad på 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv, där man med ett barnperspektiv arbetar med 

att se till barnens bästa, men från sitt eget perspektiv som vuxen. Begreppet barns perspektiv 

handlar istället om att inta en ett utforskande förhållningssätt mot barnen där de blir 

involverade i det som sker i verksamheten och man försöker ta tillvara på barnens egna 

upplevelser (Svenning, 2011). Det blir relevant att i förskolans verksamhet fundera över vilket 

förhållningssätt man har, kan vi som pedagoger veta hur dokumentationsprocessen upplevs 

från ett barns perspektiv?    

I läroplanen står det att lek är något som är viktigt när det kommer till barns utveckling och 

lärande (Skolverket, 2016) Lindgren och Sparrman (2003) undrar om vi tar ifrån barnen 

möjlighet till den fria leken när vi dokumenterar mer och mer. De skriver också att vårt ökade 

intresse för det barnen gör bör leda till att vi utvecklar etiska sätt att göra det på (Lindgren & 

Sparrman, 2003). I den reviderade läroplanen har kraven på dokumentation stärkts (Lindgren 

2016). 

Citatet från läroplanen som finns med i inledningen av detta arbete pekar mot att barnen har 

rätt till integritet (Skolverket, 2016). Precis som jag så är Lindgren (2016) intresserad av hur 

rätten till integritet hanteras i relation till förskolans dokumentationsprojekt. Lindgren (2016) 

uttrycker att läroplanen beskriver etik som värden som förmedlas från vuxna till barn, inte att 

det även kan vara vice versa, vilket jag anser är relevant att belysa. Jag frågar mig om vi 

vuxna uppvisar ett etiskt förhållningssätt när vi inte reflekterar över barnens rätt till integritet 

och visar dem att de har rätt att avböja delaktighet i dokumentation?  
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Synliggörande som norm 

Pedagogisk dokumentation som synliggörande praktik har historiskt sett inte bara handlat om 

att barnen synliggörs inom verksamheten, utan har också syftat till att synliggöra barnen inför 

föräldrar och politiker (Lenz Taguchi, 2013). Lenz Taguchi (2013) uttrycker att man genom 

att sprida dokumentationen har syftat till att öka barns demokratiska status i samhället och att 

det i ett framtidsperspektiv ger en etisk möjlighet till att upptäcka världen tillsammans med 

barn, vilket då ger barnen makt att förändra oss vuxna och genom det även världen (Lenz 

Taguchi, 2013). Man kan också se det ur ett annat perspektiv, Lindgren och Sparrman (2003) 

problematiserar spridningen av dokumentationen. Dokumentationen kan göra att barnens 

vardag kopplas till en politisk nivå, men inte på något positivt sätt utan de menar att när 

dokumentationen sprids så blandas flera olika samhällsnivåer såsom vardag, utbildning och 

politik. Dokumentationen leder då till att barnen blir indragna i politiska processer, och att 

deras vardag blir synlig och kopplad till en politisk nivå. Detta gör det problematiskt att i 

statliga dokument hänvisa till att dokumentationen alltid leder till barnets bästa, när ett av 

syftena med dokumentationen är att synliggöra barnens liv för just statliga intressenter 

(Lindgren & Sparrman, 2003). Därigenom blir det relevant att fundera över vad som händer 

med barnens integritet och även den tystnadsplikt som finns i förskolan i och med detta 

synliggörande. Lindgren och Sparrman (2003) skriver att dokumentation framställs som något 

positivt för att utveckla förskolans verksamhet, men att detta påstående utgår från ett 

vuxenperspektiv där det saknas en etisk diskussion. Barn som deltar i dokumentation bör 

istället ha samma etiska skydd som de erbjuds när det kommer till forskning (Lindgren & 

Sparrman, 2003). 

Dokumentation används också för att synliggöra barnens vardag för föräldrar och 

vårdnadshavare. När vi sprider dokumentationen genom att kommunicera den med föräldrar 

så blir det ett sätt att göra dem delaktiga, och även ett sätt för barnens lärande och utforskande 

att följa med dem hem i och med att föräldrar och barn kan samtala och utforska samma saker 

hemma som barnen gör på förskolan (Lenz Taguchi, 2013). Även Svenning (2011) skriver att 

dokumentationen har lett till att föräldrar får en möjlighet att känna sig delaktiga i barnens liv 

även när barnen är på förskolan. Den gör också, om den används på rätt sätt, att föräldrarna 

kan göras delaktiga i den pedagogiska verksamheten, men Svenning (2011) frågar sig 

samtidigt om vår önskan att tillfredsställa föräldrarnas behov av dokumentation kan stå i 

vägen för barnens rätt till integritet. Vi behöver ständigt reflektera över vems behov det är vi 

tillgodoser (Svenning, 2011). Det gör det relevant att fundera över hur mycket av den 

dokumentation vi gör, gör vi för att visa upp för någon ”annan” än barnen. Oavsett om man 

använder dokumentation eller pedagogisk dokumentation i verksamheten så är båda inriktade 

på synliggörande (Lindgren, 2016). Använder vi ibland väggarna på förskolan som en 

utställning av pedagogers prestationer snarare än barnens (Svenning, 2011)? 

Som tidigare skrivits i detta arbete så menar Lindgren och Sparrman (2003) att barn som 

dokumenteras i förskoleverksamheten bör ha samma etiska skydd som barn som deltar i 

forskning. Det finns både likheter och skillnader mellan dokumentation och forskning med 

barn inblandade. Likheter innehåller till exempel vilka sätt som används för att samla in 

material på. En skillnad är att barnen i större utsträckning är i beroendeställning gentemot 

pedagogerna på förskolan än vad de är gentemot en forskare som är i verksamheten under en 

begränsad period. Barnens beroende av pedagogerna kan påverka deras möjligheter till att 

avböja deltagande i dokumentation (Lindgren & Sparrman, 2003). Förskolans 

dokumentationsprojekt har påverkats av hur forskning genomförs, men de etiska aspekterna 
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har lämnats utanför, istället bör etiska förhållningssätt och diskussioner bli ännu viktigare när 

det gäller förskolans dokumentation än vad den är i forskningen (Lindgren & Sparrman, 

2003). Lindgren och Sparrman (2003) lyfter ett exempel att när en forskare exempelvis filmar 

barnen så ses filmerna oftast bara av ett begränsat antal personer, medan dokumentationen 

som produceras i förskolan kan visas upp för både barn, föräldrar och politiker. Det blir också 

av stor vikt att föra etiska diskussioner när man tar i beaktande att förskollärarna ska erbjuda 

barnen omsorg samtidigt som de också ska analysera och utvärdera deras beteenden 

(Lindgren & Sparrman, 2003). Dokumentationen leder till att det utvecklas en seendenorm i 

förskolan, en norm som blir förgivettagen (Lindgren, 2016). Det finns en risk att vi genom att 

bli mer och mer vana att dokumentera och att bli dokumenterade slutar att problematisera det 

synliggörande som dokumentationen leder till (Svenning, 2011).   

 

Dokumentation och barnsyn 

Pedagogisk dokumentation skiljer sig från annan dokumentation när vuxna, tillsammans med 

barn, börjar reflektera över det som kommer fram i dokumentation (Lenz Taguchi, 2013). Det 

är alltså inte metoderna som används som är annorlunda utan hur man använder 

dokumentationen (Svenning, 2011). Pedagogisk dokumentation kan ses som ett 

förhållningssätt och en kommunikation (Lenz Taguchi, 2013).  Inom pedagogisk 

dokumentation är etik en konsekvens av det vi gör som pedagoger och inte en målsättning, 

etik är något som automatiskt ingår i pedagogisk dokumentation som en handling  (Lenz 

Taguchi, 2013). Men de goda intentioner som finns med pedagogisk dokumentation räcker 

inte till för att arbetet ska bli etiskt reflekterat, det krävs kunskap hos pedagogerna för att 

kunna uppnå detta (Lindgren, 2016). Svenning (2011) menar att hon inte har stött på några 

uttryck för kritiskt tänkande bland pedagogerna i verksamheten som gäller möjliga 

konsekvenser av dokumentationen av barnen (Svenning, 2011). Lindgren (2016) hänvisar till 

forskning gjord av Lise-Lotte Bjervås som har intervjuat förskollärare om dokumentation. I 

intervjuerna har det kommit fram att pedagoger uppfattar få risker med synliggörandet som 

dokumentationen leder till. Om man tar för givet att alla barn vill bli fotograferade så får det 

konsekvenser för hur man gör dokumentation (Svenning, 2011).  Det finns många vuxna som 

inte tycker om att bli dokumenterade och att det ju då borde finnas det bland barnen. Hur man 

reflekterar över det har att göra med vilken barnsyn man har och om man utgår från ett 

barnperspektiv istället för att försöka närma sig barnets perspektiv (Svenning, 2011). 

Barnen behöver ges större inflytande över det som visas upp. När barn inte är delaktiga i 

dokumentationsprocessen så blir det omöjligt att kunna presentera en helhetsbild av barnet 

och det leder till att väsentliga sidor av barnet inte visas, vilket i sin tur gör att 

dokumentationen aldrig kan betraktas som en fullständig bild av barnet (Svenning, 2011). Det 

finns också en risk att om man inte inbjuder barnen att medverka i dokumentationen, så utgår 

kanske barnen från att de inte har något val. Ytterligare en risk är att vuxna inte reflekterar 

över ifall barnen vill vara med eller inte, vilket leder till att de vuxna inte ser behovet kring att 

göra barnen delaktiga. Det finns en fara att i att barnen lär sig att leva med att bli 

dokumenterade och får en upplevelse av att de inte har något val om vi inte involverar dem i 

dokumentationsprocessen. Vi som pedagoger måste reflektera över vilken sorts 

dokumentation som är viktig för barnen och om vi tar deras initiativ till dokumentation på lika 

stort allvar som vi gör med den dokumentation som vi själva initierar. När barnen istället får 
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möjlighet att vara med i dokumentationsprocessen och ha inflytande över den, så leder det till 

att vi får reda på vad barnen tycker är viktigt och varför (Svenning, 2011).  

 

Vem har makten och barn som subjekt eller objekt 

Enligt Lenz Taguchi (2013) är makt något som produceras av oss alla och att ingen äger 

makten. Den pedagogiska dokumentationen blir ett verktyg för att utjämna maktbalansen 

mellan barn och vuxna, där vuxna tidigare har ansetts veta bäst. Lenz Taguchi (2013) hänvisar 

till olika maktteoretiker som menar att det som är outtalat producerar lika mycket makt som 

det som synliggörs. Den pedagogiska dokumentationen syftar till att förändra vem det är som 

har makt i förskolan genom att ge barnen en möjlighet att ta makten över sitt eget lärande och 

samtidigt göra barn och vuxna till likvärdiga medforskare i olika lärprocesser (Lenz Taguchi, 

2013). Detta kan ställas i relation till att det ofta är de vuxna i verksamheten som bestämmer 

över det material som samlas in via dokumentation, och på samma sätt väljer ut vad som ska 

visas upp och för vem (Lindgren, 2016; Svenning 2011). Detta gör att förhållandet mellan 

barn och vuxna i förskolan blir asymmetriskt (Lindgren, 2016; Svenning 2011), vilket till viss 

del står i kontrast med vad Lenz Taguchi (2013) hävdar, att den pedagogiska dokumentationen 

kan jämna ut maktbalansen. Det finns förskolor där det enbart är de vuxna som tar alla beslut 

om dokumentationen i den dagliga verksamheten (Svenning, 2011). Det finns också 

förskollärare som funderar över att de inte ska få den dokumentation de behöver om barnen 

görs delaktiga vilket kan leda till svårigheter eftersom de som verkar i förskolan behöver 

dokumentation för att kunna göra ett bra arbete (Svenning, 2011). I Läroplanen (Skolverket, 

2016) står det att varje barns utveckling ska dokumenteras och följas upp för att genom det ge 

möjlighet att utvärdera verksamheten.   

Valet av metod att använda i dokumentationen får också betydelse för vad det är som 

synliggörs och genom det vem det är som har makten. Om man tillexempel tar ett foto, så gör 

det upp ramarna för vad som visas, det blir ett nedslag i en händelse och man ser inte vad som 

sker utanför bilden, eller vad som hände innan den togs eller efter den är tagen (Svenning, 

2011). Det blir alltså relevant för oss som pedagoger att i vårt arbete med dokumentation 

fundera över de metoder som används, och hur de används. Det är viktigt att vara medveten 

om att det är de vuxna i förskolan som har makten över dokumentationen och verksamheten i 

stort, och vi bör diskutera och fundera på hur denna maktaspekt påverkar barnen och hur den 

kan utjämnas. 

Det finns skilda åsikter om dokumentationen leder till att barnen blir sedda som subjekt eller 

objekt. Lenz Taguchi (2013) menar att när vi dokumenterar det barnen gör så leder det till att 

barnen blir subjekt medan Svenning (2011) istället frågar sig, att om ett barn hela tiden 

upplever sig som dokumenterat, leder det då till att barnet i högre grad ser sig som ett objekt? 

(Svenning, 2011). Att inte vilja bli synliggjord i dokumentationen leder till att man saknar 

subjektivitet och identitet (Lindgren & Sparrman, 2003). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska ansats som är utgångspunkten för denna studie är konstruktionismen, med 

fokus på social konstruktionism. Social konstruktionism är en teori som handlar om att 

människor är sociala varelser och att det är genom sociala interaktioner som vi gör oss en 
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förståelse av hur världen ser ut och att det är språket som konstruerar vår förståelse av 

världen. Vilka vi är som människor har att göra med den sociala kontext vi befinner oss i. Det 

går inte att sammanfatta social konstruktionism med ett enda framträdande drag utan snarare 

olika gemensamma synsätt (Burr, 2003). Inom konstruktionismen finns det ingenting som är 

objektiv fakta. Alla människor ser världen på olika sätt. Man behöver vara medveten om att 

det som är viktigt för mig är inte nödvändigtvis viktigt för någon annan. Vi föds in i en värld 

som redan är skapad av andra människor och de kategoriseringar vi gör av människor eller 

saker kommer inte av en slump utan finns därför att det är så andra har valt att dela in världen. 

Man måste ifrågasätta det förgivettagna när det gäller vår syn på världen och särskilt då vår 

observation av den. Att utgå från ett konstruktionistiskt synsätt innebär att man ställer sig 

kritisk till att den syn man har på världen skulle vara naturligt betingad och objektiv, man 

måste istället hela tiden ifrågasätta denna syn.  

Det konstruktionistiska synsättet menar att de sociala kategoriseringar vi gör av världen är 

kulturellt och historiskt betingade snarare än sanningar av hur saker är.  Vi kan aldrig ta för 

givet att vår egen syn på världen är den rätta. All kunskap är beroende av var och när den 

formas och den förändras över tid (Burr, 2003). Burr (2003) tar upp exemplet med hur barn 

har uppfattats genom tiderna, och hur synen på barn tycks vara under ständig förändring. 

Ytterligare ett framträdande drag för den sociala konstruktionismen är att kunskap ses som en 

social process. Burr (2003) menar att vår kunskap om världen skapas gemensamt mellan oss. 

Det sätt som vi förstår världen på skapas i våra interaktioner med varandra.  

Våra konstruktioner av världen hänger ihop med maktaspekter, eftersom dessa aspekter har att 

göra med vad som anses okej för olika människor att göra (Burr, 2003). Att ställa en fråga till 

ett barns förälder istället för till barnet är ytterligare en sak som visar på maktrelationer vilket 

citatet nedan visar: 

Addressing the question to the child´s parent assumes that the parent its likely to be more reliable in 

any or all of these respects. It also demonstrates the parent´s position of power relative to the child 

[…]. So implicit in this very small question are a lot of assumptions about the nature of young 

children, the nature of adults and a demonstration of the power relationships between children and 

their parents (Burr, 2003, s. 55) 

Även om det idag ses som naturligt att det är föräldrarnas ansvar att ta ställning åt barnen, så 

handlar det om föräldrars makt över sina barn. Viktiga begrepp inom social konstruktionism 

och som även är relevanta för denna studie är makt, språk och konstruktion (i denna studie 

med fokus på konstruktion av verkligheten).  

Även Lenz Taguchi (2013) utgår från konstruktionismen i den bok som jag har med i min 

forsknings- och litteraturgenomgång. Lenz Taguchi (2013) förklarar detta förhållningssätt som 

att man ser allting som föränderligt, till exempel vilket förhållningssätt man har till barnen. 

Det är genom sociala processer som vi skapar förståelser och föreställningar om hur världen 

är och vilka vi är, dessa förståelser blir gemensamma. Konstruktionismen ger oss möjlighet att 

hela tiden kunna använda alternativa synsätt och ett konstruktionistiskt förhållningssätt till 

förskoleverksamheten innebär att man hela tiden är öppen för förändring. Hur vi konstruerar 

förskoleverksamheten beror på vilka aktörer som finns i den vid ett givet tillfälle (Lenz 

Taguchi, 2013).   
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Metodologisk ansats och val av metod 
 

Metodologisk ansats 

Studien har gjorts med en kvalitativ ansats då syftet är att ta reda på vilka tankar som finns 

hos förskollärare. Därför kommer denna studie inte kunna bidra med några generaliseringar 

om hur det ser ut i förskoleverksamheten i stort (Bryman, 2011). Studien har gjorts med hjälp 

av det som Bryman (2011) benämner som semistrukturerad intervju.  

I den kvalitativa intervjun har man möjlighet att hålla sig till frågor som behandlar det ämne 

man är intresserad av och samtidigt få djupare svar än man hade fått genom enkäter. Den 

kvalitativa intervjun ger också möjlighet att ställa följdfrågor som kan se olika ut beroende på 

informanternas svar (Johansson & Svedner, 2010).  

När man utför en intervju kan man använda tystnaden som ett redskap för att få mer 

uttömmande svar (Johansson & Svedner, 2010), det här var något jag tänkte på under de 

intervjuer jag utförde, jag upplevde att den här metoden faktiskt gjorde att informanterna 

kunde ge mig djupare svar eftersom tystnaden gav dem möjlighet att tänka efter. Johansson & 

Svedner (2010) menar vidare att det kan vara bra att föra anteckningar eftersom detta leder till 

att det blir naturliga pauser efter varje fråga, där informanten får möjlighet att tänka efter för 

att sedan fördjupa svaren. Jag provade detta i början av min första intervju, men upplevde att 

jag i stor utsträckning tappade fokus på intervjupersonen och vad denne sa, så jag lade snabbt 

bort pennan. 

Hur man formulerar de frågor man ställer har stor betydelse för vilka svar man får. Det är 

viktigt att inte ställa ledande frågor, samt att formulera frågorna på ett sådant sätt att 

informanten inte kan svara enbart ”ja” eller ”nej” (Johansson & Svedner, 2010). När man 

formulerar frågorna och intervjun är det viktigt att man är medveten om det som Bryman 

(2011) benämner som intervjuareffekt, vilket innebär att människor i allmänhet vill framställa 

sig själva på ett positivt sätt (Bryman, 2011). Därför bör man formulera frågorna på ett sådant 

sätt så att man inte frågar direkt om det man vill veta (Johansson & Svedner, 2010).   

Det är svårt att som intervjuare vara helt neutral till det man frågar om (Johansson & Svedner, 

2010), för min del hade jag en ganska klar föreställning om vad jag trodde att jag skulle få för 

svar. Jag reflekterade en del om det när jag skrev mina frågor, hur jag kunde ställa dem på ett 

så öppet sätt som möjligt för att mina personliga åsikter inte skulle lysa igenom.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som huvudsakligen har använts inom naturvetenskaplig 

forskning, eftersom de främst behandlar mätningar av olika slag. De båda begreppen kan 

omvandlas för att bli användbara även i kvalitativ forskning. Då används de istället för att 

mäta själva forskningens kvalitet (Bryman, 2011).  

För att stärka studiens validitet så bör den metod man väljer för att producera data hjälpa till 

att svara upp mot det syfte man har (Roos, 2014). Eftersom denna studie har att göra med 

pedagogers förhållningssätt så blev det naturligt att intervjua just dem för att få svar på 

studiens syfte och frågeställningar. Dokumentation är enligt förskolans läroplan (Skolverket, 
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2016) ett självklart uppdrag i verksamheten så det är något man kan förvänta sig att 

förskollärare arbetar med och har tankar kring. Inom kvalitativ forskning handlar validitet om 

att man verkligen har undersökt det som man har haft för avsikt att undersöka. Det innefattar 

att de frågor man ställer hjälper till att få svar på studiens syfte. De frågor som formulerades 

till intervjuerna för denna studie bearbetades flera gånger med hjälp av handledaren för att 

uppnå detta. (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009; Roos, 2014; Bryman, 2011).  

Reliabilitet handlar i sin tur om att man utfört sin datainsamling på ett noggrant sätt och att 

man har tillräckligt med data för att kunna dra några slutsatser (Roos, 2014). Jag hade från 

början tänkt att göra 4-5 intervjuer, men det var svårt att få tag i personer som ville delta 

vilket gör att jag känner mig osäker på om jag har tillräckligt med data. Reliabilitet handlar 

också om att forskningen ska vara skickligt genomförd. I vilken ordning frågorna ställs är 

viktigt för att datainsamlingen ska ha reliabilitet (Bjereld, Demker, & Hinnfors, 2009). Jag 

valde att lägga den fråga som behandlade etik i relation till dokumentation sist i frågeschemat, 

detta för att informanterna inte skulle börja med att reflektera över etik innan de svarade på de 

andra frågorna. Man skiljer på intern reliabilitet och extern reliabilitet. Den interna 

reliabiliteten har att göra med forskarlag och blir därför inte relevant för detta arbete. Extern 

reliabilitet står för i vilken utsträckning som den undersökning man gör går att replikeras, att 

man kan få samma resultat om man genomför studien igen. Det är svårt att uppnå detta inom 

kvalitativ forskning eftersom datainsamlingen sker i en social kontext som är svår att upprepa 

(Bryman, 2011). Ett sätt att stärka reliabiliteten för en kvalitativ studie är att redogöra så 

noggrant som möjligt för hur man har gått tillväga, i denna studie görs det genom att redogöra 

för hur intervjuerna är gjorda och vilka frågor som ställts (se Bilaga 1), det här gör studien 

mer genomskinlig och ökar därmed reliabiliteten.  

Generaliserbarhet 

I kvantitativ forskning vill man gärna ha resultat som går att generalisera till andra grupper 

eller situationer, man använder sig då av ett slumpat urval för att minska skevheten. I 

kvalitativ forskning så är det svårt att kunna dra några generella slutsatser utifrån det resultat 

man har fått fram, eftersom det är ett för litet antal informanter för att de ska kunna anses som 

representativa för populationen i stort. I kvalitativa undersökningar så generaliserar man 

istället resultatet till teorier (Bryman, 2011). Kvalitativa studier kan också skapa det som 

Williams (refererad till i Bryman, 2011) kallar måttliga generaliseringar där resultaten kan ses 

som exempel på hur det kan se ut inom området man undersöker (Bryman, 2011). Denna 

studie har alltså ingen strävan efter att kunna generalisera hur pedagoger i stort arbetar med 

dokumentation på ett etiskt sätt, utan ger enbart exempel på hur det kan se ut i verksamheten.   

 

Val av informanter 

Urvalsprocessen gick till på följande sätt: Mitt huvudsakliga urvalskriterium var att de jag 

intervjuade skulle vara utbildade förskollärare. Detta för att det är förskollärarna som har det 

övergripande pedagogiska ansvaret i förskoleverksamheten och de som ska se till att arbetet 

sker i enlighet med de mål som anges i läroplanen. Det är också förskollärarens ansvar att 

varje barn systematiskt dokumenteras (Skolverket, 2016).  

För att få informanter till min studie så började jag med att kontakta två förskolechefer via 

mail för att fråga om jag fick komma ut på deras förskolor för att genomföra mina intervjuer. 

Den ena svarade på mitt mail att jag var välkommen att ta kontakt med de tre förskolor som 
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denne är chef över, den andra chefen fick jag inget svar från. I telefonsamtal med förskolorna 

så fick jag olika svar, några svarade att det redan varit flera studenter som hade ringt i samma 

ärende och att de inte hade möjlighet att ställa upp på fler intervjuer. Andra förskolor svarade 

att de hade så mycket annat i verksamheten just vid tillfället så att tiden inte räckte till för att 

ge några intervjuer. Till slut fick jag ett positivt svar från en av förskolorna dit jag var 

välkommen för en intervju av en person.  

För att hitta ytterligare intervjupersoner så använde jag mig av kontakter. Två av 

intervjupersonerna är ett resultat av förskollärare som ingår i mina personliga nätverk. Detta 

kallas för bekvämlighetsurval och innebär att forskaren använder sig av personer som finns 

tillgängliga (Bryman, 2011). Detta kan påverka reliabiliteten för studien, vilket diskuteras 

ytterligare i detta arbetes metoddiskussion. Intervjuperson två och tre erbjöd sig att delta i 

studien, dels därför att de är utbildade förskollärare, dels därför att de fann mina 

frågeställningar intressanta. För studien var det betydelselöst var någonstans förskollärarna 

arbetade eftersom syftet med studien är att undersöka hur förskollärare jobbar med 

dokumentation i verksamheten och deras etiska reflektioner kring dokumentation.  

De personer jag har intervjuat är alla utbildade förskollärare men med olika lång 

yrkeserfarenhet. Både intervjuperson 1 och intervjuperson 2 har arbetat länge, över 25 år, som 

förskollärare, medan intervjuperson 3 är relativt nyutexaminerad och har arbetat i några 

månader. En av de intervjuade med längre arbetslivserfarenhet jobbar på en 

småbarnsavdelning medan de andra två informanterna arbetar med äldre barn. Den 

intervjuperson som har kortast erfarenhet av yrket uppger i intervjun att flertalet barn på 

avdelningen har ett annat förstaspråk än svenska.  

 

Genomförande  

I början av varje intervju fick informanten läsa igenom en blankett med information (se 

Bilaga 2) om vad det är jag vill undersöka, alltså etik i relation till dokumentation och vilket 

syfte min undersökning har. Det är viktigt att informera de man ska intervjua vad 

undersökningen handlar om (Bryman, 2011). På samma blankett fanns information gällande 

konfidentialitet. Bland annat att alla uppgifter är konfidentiella, att jag kommer använda 

fingerade namn och att informanten när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

Informanten fick sedan skriva under. Därefter försäkrade jag en extra gång att informanten 

kände sig bekväm med att jag spelade in ljud från intervjun, något jag hade informerat om 

skulle ske redan vid den första kontakten vi hade. Intervjuerna bestod av tio frågor (se Bilaga 

1). Alla intervjuerna spelades in med hjälp av min telefon. De tre intervjuerna är gjorda på 

olika ställen, där det är informanten som har bestämt tid och plats. Varje intervju kunde 

genomföras utan att vi blev avbrutna av något. Nedan följer en beskrivning av de olika 

intervjutillfällena, de kommer att benämnas som Intervju 1, 2 och 3.  

Intervju 1 genomfördes på en torsdagseftermiddag på förskolan där intervjupersonen arbetar. 

Intervjupersonen bestämde plats för intervjun och vi satt i en ateljé som delades av flera 

avdelningar. Vi satt mitt i rummet vid ett lågt bord, anpassat för barn, på små stolar. Vi satt 

mitt emot varandra. Intervjuperson 1 läste igenom informations- och samtyckesblanketten och 

påpekade att det stod att mitt arbete skulle handla om demokrati och barns rättigheter, jag 

förklarade då att det var temat för arbetet och att det jag specifikt ville undersöka handlande 

om etik och dokumentation, vilket också står utskrivet längre ner i blanketten. När 
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intervjuperson 1 skrivit under pappret så började intervjun. Jag ställde frågorna utifrån det 

frågeschema som jag hade formulerat i förväg med hjälp av min handledare. Intervju 1 tog 22 

minuter att genomföra.  

Intervju 2 genomfördes vid en tid när förskolan som vi var på var stängd, det var bara jag och 

intervjupersonen på plats. Det var på intervjupersonens initiativ som tid för intervjun 

bestämdes. När jag kom så visades jag runt på avdelning och sedan satte vi oss mittemot 

varandra vid ett av avdelningens matbord. Jag beskrev kortfattat vad intervjun skulle handla 

om och intervjupersonen fick läsa och skriva under informations- och samtyckesblanketten. 

Under Intervju 2 så ändrade jag ordningen på två frågor eftersom jag upplevde att 

intervjupersonen kände sig osäker på vilken form av dokumentation som jag frågade om. 

Intervju 2 tog 17 minuter att genomföra.  

Intervju 3 genomfördes, efter intervjupersonens önskan, i mitt hem. Även om vi hemma hos 

mig så genomfördes intervjun under liknande former som de andra. Intervjupersonen fick 

välja var den ville sitta, jag informerade om vad min studie handlade om och intervjupersonen 

fick läsa och skriva under informations- och samtyckesblanketten. Därefter frågade jag igen 

om intervjupersonen kände sig bekväm med att jag spelade in intervjun med min 

mobiltelefon, vilket den gjorde. Intervju 3 tog 12 minuter att genomföra, men genererade i 

lika mycket transkriberat material som Intervju 2 eftersom intervjuperson 3 pratade relativt 

fort. Efter att intervjun var avslutad och jag hade stängt av min ljudinspelning så kom 

intervjupersonen på mer saker att säga om ämnet, därför satte jag på ljudinspelningen igen.    

 

Databearbetning 

Efter varje intervju så transkriberade jag ljudmaterialet, eftersom att det är viktigt att 

omvandla materialet till en text som man kan analysera (Lindgren, 2014) Detta gjorde jag 

samma dag som jag hade utfört intervjuerna, så att jag skulle ha dem i färskt minne. Jag 

transkriberade intervjuerna med hjälp av en webbsida som heter oTranscribe 

(http://otranscribe.com/). På webbsidan lägger man in sina ljudfiler, men de sparas inte där 

utan finns kvar på min dator. Jag undersökte lite på internet innan jag öppnade länken så att 

jag skulle vara säker på att filerna inte hamnade på fel ställe, och kunde hitta många 

examensarbeten som hade använt samma sida. oTranscribe ger möjlighet till att sakta ner 

ljudet och att kunna pausa ljuduppselningen utan att behöva växla program på datorn. 

Transkriberingen av varje enskild intervju tog mellan två och en halv och tre och en halv 

timme att göra. Jag skrev i princip ordagrant vad som sades under intervjuerna, detta för att 

jag inte skulle ta för givet redan i detta skede vad som skulle vara viktigt att ha med i mitt 

resultat. När transkriberingen var gjord hade jag tolv och en halv sidor med material att 

analysera. Den längsta av intervjuerna resulterade i fem och en halv sidor och de två andra 

gav tre och en halv sidor var med material. Jag läste igenom mitt transkriberade material flera 

gånger, där jag varje gång hade en av mina forskningsfrågor i bakhuvudet. Det är viktigt att 

göra detta på ett noggrant sätt eftersom resten av analysen ska ha sin utgångspunkt i det som 

framträder. Jag använde olika färgpennor för de olika forskningsfrågorna för att lättare kunna 

hitta kategorier i materialet (Lindgren, 2014). Jag började med att läsa transkriberingen av en 

intervjuerna och färgkodade de passager som jag fann intressanta för studiens första 

forskningsfråga. Därefter gjorde jag samma sak med transkriberingen av de båda andra 

intervjuerna och jämförde dem med varandra (Lindgren 2014). För att tolka den data jag 

http://otranscribe.com/
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samlat in så analyserade jag mitt material med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv (Burr, 2003), vilket gjorde att jag kunde upptäcka mönster i hur makt produceras, 

vikten av ett verbalt språk och hur olika dokumentationspraktiker konstrueras.  

 

Etiska ställningstaganden 

När man skriver ett examensarbete eller bedriver annan forskning, så finns det en rad etiska 

principer att förhålla sig till. Den första är att man ska informera de personer som ska delta i 

studien om vad den kommer att handla om, ett så kallat informerat samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2011). Den här principen är den viktigaste av de etiska principerna 

(Löfdahl, 2014). För denna undersökning gjordes detta i ett första skede vid den 

telefonkontakt som togs när tid för intervjuerna skulle bokas in, och sedan ännu en gång 

genom att det stod skrivet i den information- och samtyckesblankett som informanten fick 

skriva under vid intervjutillfället, innan själva intervjun började (Se Bilaga 2). Blanketten 

innehöll också information om konfidentialitet vilket innebär att de personer som har 

intervjuats kommer att ges fingerade namn, och att det ingenstans i detta arbete kommer fram 

vad personerna heter eller var någonstans de arbetar (Bryman, 2011). Men enbart att ge 

personerna som deltar fingerade namn garanterar inte att informationen som framkommer blir 

konfidentiell (Bryman, 2011). För att garantera konfidentialitet så kan det också vara 

nödvändigt att avidentifiera datan så att det inte går att känna igen personen som har svarat 

(Löfdahl, 2014). I denna studie har det behövt göras i ett citat för att situationen som 

intervjupersonen hänvisat till riskerade att vara så specifik att det hade gått att lista ut vilken 

förskola det gällde. Det här är framskrivet i citatet det gället. I blanketten fanns även 

nyttjandekravet med och som handlar om att det material som samlas in endast kommer att 

användas för det som informanterna samtyckt till, alltså detta examensarbete. Informanterna 

informerades om att de när som helst och utan att behöva ge en förklaring kunde avbryta sitt 

deltagande i studien, och de fick tillgång till mina kontaktuppgifter så att det skulle ha 

möjlighet att komma i kontakt med mig om det ångrade sitt deltagande efter det att 

intervjuerna avslutats. Undersökningen ska göras på ett sådant sätt att ingen deltagare blir 

kränkt av den, för just intervju så gäller det att gå igenom de frågor man ska ställa och hur 

man ställer dem där man reflekterar över hur frågorna kan uppfattas av informanterna. När 

barn deltar i forskning så gäller det att ha ett nyanserat förhållningssätt till deras reaktioner för 

att kunna avgöra om de vill delta i undersökningen eller inte (Löfdahl, 2014). Löfdahl (2014) 

hänvisar till Skånfors som kallar det för etisk radar. Även om denna studie inte har haft barn 

som forskningsobjekt så blir den etiska radarn ändå viktig att förhålla sig till, särskilt i en 

studie som kretsar kring etik. Det behövs en uppmärksamhet på hur man uppfattas av de som 

är informanter och känna av hur de upplever situationen (Löfdahl, 2014). För denna studie så 

gjordes detta genom att i något fall byta plats på frågorna när det upplevdes som att 

informanten var osäker på hur den skulle svara, det gjordes också genom att uppmuntra och 

bekräfta de svar som gavs så att informanterna skulle känna sig bekväma med situationen.   

När det gäller ett examensarbete så finns det särskilda etiska regler att förhålla sig, en av dessa 

är att man som student ska diskutera varje moment i en undersökning med sin handledare, 

vilket har gjorts i detta arbete både med informations- och samtyckesblanketten och med 

utformandet av de intervjufrågor som har använts (Bryman, 2011) (Löfdahl, 2014). Även 

vilken metod som var lämplig att använda för att få svar på studiens syfte och dess 
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frågeställningar var något som diskuterades med handledaren eftersom att välja rätt metod för 

sin undersökning är en del av en god forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Resultat och analys 
 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de forskningsfrågor jag har i min studie. Den 

övergripande frågan som gäller vilka olika sätt pedagogerna arbetar med dokumentation, 

forskningsfråga: ”Hur görs dokumentation?” har delats in genom att det har framkommit olika 

gemensamma nämnare i de sätt som pedagogerna har tagit upp. Det handlar till exempel om 

vilka metoder man använder, på vems initiativ man dokumenterar och utvecklingsmöjlighet 

inom dokumentation för pedagogerna. Under den övergripande frågan som gäller barnens 

delaktighet i dokumentation, forskningsfrågan: ”På vilka sätt involveras barnen i 

dokumentationen?”, så har det framkommit två olika mönster för hur detta sker, å ena sidan 

att dokumentation ibland görs på barns initiativ och å andra sidan att barnen involveras i 

samtal om den dokumentation som har gjorts. Den tredje frågan, som har att göra med etiska 

aspekter i dokumentationsarbetet, forskningsfråga ”Vilka etiska ställningstaganden gör 

förskollärarna när de dokumenterar?”, så framträder de olika sätt att arbeta etiskt med 

dokumentation, det kan handla om att ha godkännande av föräldrar och att försöka inta 

barnens perspektiv. I slutet av varje frågeställning presenterar jag vilken slutsats som kan dras 

av det som kommit fram i resultatet och tolkar det utifrån ett konstruktionistiskt synsätt (Burr, 

2003), där viktiga begrepp är makt, språk och konstruktion av verkligheten. En analys är ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att kunna göra tolkningar av det material man har samlat in. 

Analysen ska innehålla teorier som hjälp för att tolka datan (Hjerm & Lindgren, 2014). Jag 

har valt att benämna de personer som har deltagit i min studie som Intervjuperson 1, 

Intervjuperson 2 och Intervjuperson 3, när det är mig själv jag citerar så skrivs detta ut med ett 

E.    

 

Hur görs dokumentation? 

Under den här rubriken lyfts alla sätt som framkommer i intervjuerna av pedagogerna och 

som handlar om hur dokumentation görs i de olika verksamheterna. Pedagogerna lyfter en rad 

olika saker som har att göra med hur dokumentationen görs. Till exempel användandet av 

olika dokumentationsmetoder, vem det är som tar initiativ till dokumentation, att det ges 

utvecklingsmöjligheter, vad man använder dokumentationen till samt att man ska ha ett syfte 

med den dokumentation man gör. 

Metoder och varför man dokumenterar 

Förskolorna använder sig av flera olika dokumentationsmetoder. Till exempel så är 

fotografering flitigt använt. Dessa foton används sedan på olika sätt, man lägger ut på sajter 

som riktar sig till vårdnadshavare, man sätter upp foton på väggar eller sätter in i så kallade 

barnpärmar, foton används också för att göra bildspel av som vårdnadshavare kan titta på när 

de hämtar sina barn på förskolan vilket framkommer av följande citat.  

Intervjuperson 2: En annan sak som vi har, vi försöker sätta upp paddan på den där lilla sargen där och 

då tar vi liksom bilder så är det verkligen med barnen att de syns och så va.   

I följande citat framkommer att det finns olika initiativtagare till dokumentation 

Intervjuperson 1: Ja, mest vi pedagoger. Ibland är det ju barn som vill att vi ska fota dem, så har de 

berättat någonting och så, men oftast är det ju vi personal.  
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Intervjuperson 2: Initiativet kommer bland annat från chefen, alltså att det finns ett uttalat krav från 

henne att det ska dokumenteras. 

Citaten visar att det i huvudsak är de vuxna, pedagogerna eller chefen i förskoleverksamheten 

som tar initiativ till dokumentationen. Barnens initiativ kommer fram när de vill att 

pedagogerna ska fota dem, men det är inte de som anges som initiativtagare i första hand. 

Citatet från Intervjuperson 2 visar att det åläggs krav på dokumentation uppifrån, chefen har 

bestämt att dokumentation är något som det ska arbetas med på förskolan.    

I följande citat framkommer att pedagogerna ser barnen som viktiga deltagare i 

dokumentationen: 

Intervjuperson 1: …då jobbar vi med olika saker utifrån barns intresse och utifrån läroplanen.  

Intervjuperson 3: …själva situationerna som jag  har dokumenterat har ju varit ganska spontana, man 

ser ja, barnet har ett intresse just vid det här.  

Intervjuperson 3: …att man ska liksom dokumentera det som barnen tycker, verkar tycka, är 

intressant, men sen också få dem involverade i själva dokumentationen.  

Intervjuperson 1: …för att det barnen pratade om är ju också viktigt att ha med, barns tankar och sådär 

är med. 

I citaten ovan visar pedagogerna att de dokumenterar händelser och handlingar utifrån 

barnens intressen, där pedagogerna uppfattar sig fånga spontana händelser eller sådant som de 

uppfattar att barnen är intresserade av. Barns intressen framhålls som det som ska vara 

utgångspunkt i den dokumentation som görs. Citaten visar också att pedagogerna vill att 

barnen ska vara delaktiga i dokumentationsprocessen och att det barnen säger är viktigt att ha 

med i dokumentationen.   

 

I följande citat framkommer olika användning av dokumentation som lärande, 

bedömningsunderlag och kommunikationsstöd:  

 
Intervjuperson 1: …vi diskuterar att det ska va, att man ska se ett lärande, ska inte vara bara som ett 

fotogalleri, utan det ska vara någonting på bilden som barnen kan se att de jobbar med där. Det här har 

jag lärt mig eller något sådant.  

Intervjuperson 3: …och då ser man ju utvecklingen och det är ju en dokumentation som man sen kan 

skriva om på sajten eller typ uppdatera sajten, att nu har vi klarat det här.  

Intervjuperson 2: …då blir det ju kommunikation och det är ju jättespännande och jätteroligt och bra 

på alla sätt tänker jag, just med de små för det blir ju som ett stöd att komma ihåg, vad var det vi 

gjorde?…  

Det finns en medvetenhet hos pedagogerna att man ska ha ett syfte med den dokumentation 

man gör, det stannar inte vid fotandet av det som sker utan det ska finnas ett lärande med. Det 

framkommer också att dokumentationen ska leda vidare till något mer, som att synliggöra 

barnens lärande för barnen själva. Ytterligare en aspekt som dokumentationen syftar till är att 

man ska få syn på barnens utveckling och även att synliggöra denna utveckling för 

vårdnadshavare via sajt. En del av dokumentationen tjänar sitt syfte först efter en tid, då som 

ett slags minnesstöd för de mindre barnen.   

 

I följande citat lyfter pedagogerna hur de involverar föräldrar i dokumentationen:  
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Intervjuperson 3:…och sen alltså försöker vi väl, jag vill ju försöka liksom ha litegrann även inne på 

avdelningen men känner ändå att sajten är ju alltså det bästa eftersom det ska nå ut till allmänheten 

liksom. 

Intervjuperson 3:… men alltså vi har ju inte fått någon direkt respons, på det överhuvudtaget […] så är 

det väl mer: jaha, vad kul eller varför är mitt barn inte med på bilden? 

Intervjuperson 1: …när vi har utvecklingssamtal tar vi med några dokumentationer, på senare tid då, i 

början hade vi ju med liksom hela den där portfoliopärmen och då var det ju liksom väldigt svårt att 

låta bli att titta på allting, det gick inte ihop med en halvtimme liksom, nej. Så nu tar vi, brukar jag 

välja ut några faktiskt välj.. bestämmer jag ja.    

Intervjuperson 2: I det stora hela så tycker jag att vi får ganska lite respons på det, på 

dokumentationen […] alltså så länge det rullar på, så sägs det inte så mycket […] men det vi sätter 

upp på väggarna, man försöker att ta in dem och visa att här har vi satt upp och här jämförde de här 

sakerna (här har jag ändrat i citatet på grund av att informationen om de aktiviteter som har gjorts 

riskerar att det går att peka ut vilken förskola det handlar om), jaaa, mmm vad kul säger föräldrarna, 

så, då känns det litegrann: men förstår ni inte vad häftigt det är?  

Intervjuperson 2: Det jag tycker vi får mest respons på det är för när vi har utvecklingssamtal, då kan 

vi ju ha bilder med och då har man kanske tagit mera precis på barnet, och att hela barnet syns och att 

det är i ett sammanhang och vad de gör och att man förklarar lite mer, där tycker jag ändå att det kan 

kännas att det är liksom någonting som är väldigt positivt att det, att det gör det mera begripligt och att 

det har blivit mer målande och tydligt för föräldrarna. 

Det framkommer av citaten att dokumentationen används för att synliggöra verksamheten för 

föräldrar. Detta gör man genom att lägga ut bilder på sajten, bjuda in föräldrarna att ta del av 

den dokumentation man sätter upp på avdelningen eller genom att välja ut dokumentation att 

visa upp under utvecklingssamtal. Pedagogerna ger uttryck för att de i det stora hela får lite 

respons från föräldrarna, detta är något som kan leda till en viss mån av frustration. Den 

respons man får handlar om att föräldrarna uppmärksammar och ifrågasätter när deras barn 

inte är med i den dokumentation som visas. Det framkommer också att man får respons på 

den dokumentationen som visas upp under utvecklingssamtal. Där upplever pedagogerna att 

dokumentationen blir ett stöd i att visa upp verksamheten och barnens vardag för föräldrarna 

och att de har mer tid att prata om de bilder som visas upp.    

 

I följande citat framkommer ytterligare en aspekt av synliggörande: 

 
E: Är chefen inne och lägger sig i något där?                                                                       

Intervjuperson 1: Nej, det gör han inte, han tittar på våran dokumentation ibland så att han kan se att 

vi skriver liksom och att det är med läroplanen och så, och att vi har tänkt till sådär ibland… 

Citatet visar att dokumentationen även synliggörs inför chefen så att denna kan kontrollera att 

man arbetar med den på ett sätt som är förenligt med läroplanen och att pedagogerna har en 

tanke med dokumentationen som de gör. 

 

Utvecklingsmöjligheter och kollegialt arbete 

I följande citat ger intervjupersonerna uttryck för olika utvecklingsmöjligheter som erbjuds:  

 
Intervjuperson 2: Att nu ska vi få ytterligare studiedagar som är ett antal timmar, 5 timmar varje 

månad framåt. 
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Intervjuperson 3: Vi har ju sådana här lärgrupper då där vi träffas tre förskolor som min chef är chef 

över och diskuterar hur vi ska arbeta med den pedagogiska dokumentationen. 

Det framkommer alltså att det tillhandahålls möjligheter för pedagogerna att utvecklas inom 

dokumentation i och med att chefer och ledning gör tid för diskussioner, reflektioner och 

kompetensutveckling. Utvecklingsmöjligheterna ser olika ut på de tre förskolor där 

intervjupersonerna arbetar men handlar om att pedagogerna erbjuds att delta i lärgrupper, 

studiedagar, kurser och extra planeringstid.  

 

I följande citat lyfter pedagogerna vikten av att diskutera med kollegor om dokumentation: 

 
Intervjuperson 3: Det får vi chansen till att göra när vi har de här, alltså lärgrupperna och då är det ju 

intressant att se hur det ser ut på de olika förskolorna [...] på vissa ställen har de ju kommit jättelångt 

och då får jag ju inspiration ifrån typ dem. 

Intervjuperson 1: Sen har vi diskuterat mycket dokumentation i hela huset. Vi har ju varit på lite 

kurser och så pratat med varandra sådär. Vi har lärt oss en hel del!  

Citaten visar att dokumentation är något som diskuteras både i de olika arbetslagen och även 

med kollegor från andra avdelningar och förskolor. Att få möjlighet att diskutera med andra 

lyfts som en möjlighet till ett lärande hos pedagogerna själva. Att diskutera med pedagoger 

från andra verksamheter ger också inspiration till att utveckla arbetet med dokumentation på 

den egna avdelningen. 

 

Slutsats och analys 

Dokumentation sker på en rad olika sätt, och handlar inte enbart om själva dokumenterandet, 

utan även om vilka metoder som används, diskussioner i arbetslag och med andra kollegor, 

synliggörande för föräldrar och chefen samt om att barnen görs delaktiga. Man kan förstå 

dessa olika aspekter på görandet av dokumentationen som sociala processer. Att diskutera i 

arbetslagen och med andra kollegor ger inspiration till hur dokumentation kan göras, med 

andra ord konstrueras tillsammans en dokumentationspraktik. 

 
Intervjuperson 3: Ja, alltså, det får vi ju chansen till att göra när vi har de här lärgrupperna och då är 

det ju intressant att se hur det ser ut på de olika förskolorna, för det är ju tre olika, och jag menar att på 

vissa ställen har de ju kommit jättelångt och då får jag ju inspiration ifrån dem, för de säger typ att: ja, 

såhär gör vi och det är ju precis så man kanske vill göra.  

Resultatet visar också på aspekter av makt, i och med att det ges uttryck för att det är 

pedagogerna som bestämmer vad som ska visas upp för föräldrar, detta leder till att det 

konstrueras en dokumentationspraktik där barnens åsikter underordnas pedagogernas. 

 

På vilka sätt involveras barnen i dokumentationen? 

Det framträder två olika mönster för hur barn involveras i dokumentationen. Å ena sidan 

tillåts barnen ta initiativ genom att pedagogen fotograferar när de ber om det samt att de 

vuxna tar vara på deras intressen. Å andra sidan involveras barnen i diskussioner omkring 

dokumentationen som synliggörs för dem. 
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Barns initiativ 

I följande citat framkommer att barnen ibland tar initiativ till dokumentation:  

Intervjuperson 1: Ibland är det ju barn som vill att vi liksom ska fota dem, så har de ju berättat 

någonting och så… 

Intervjuperson 1: …många kommer och säger ta kort på det, de vill ju när man gör någonting och 

bygger någonting, ta kort på det här, ja. Och tar man på en så vill de andra liksom ta kort på mig med.  

E: Och det brukar ni göra då? 

Intervjuperson 1: ja, inte varje gång men ofta, ja.  

Intervjuperson 3: Alltså inte så att de säger att nu N.N, kan du dokumentera mig? Så säger de inte, 

men det kan ju vara såhär, åh kan du ta kort på det jag byggt, eller åh alltså… kan vi inte filma det 

här? 

I citaten lyfts att barnens initiativ sträcker sig till att de ber pedagogerna ta foton av det de har 

byggt eller skapat. Pedagog 1 ger uttryck för att det då uppstår en slags dominoeffekt där fler 

barn runt omkring också vill att deras projekt ska fotograferas. Det framgår av citaten som att 

det är pedagogerna som är beslutsfattare när det kommer till vad som ska dokumenteras och 

att det är pedagogerna som har hand om den teknik som används för att fotografera eller 

filma, detta genom att barnen ber pedagogerna att fota snarare än att barnen själva skulle 

kunna göra det.  

 

Dokumentation leder till kommunikation 

I följande citat lyfter pedagogerna att dokumentationen leder till kommunikation: 

 
Intervjuperson 2: Att det som sätts upp blir det ju respons på, för det mesta i alla fall ifall själva 

aktiviteten var tydlig och på något sätt intressant för barnet, då får man tillbaka sen så då blir det ju 

kommunikation. 

Intervjuperson 2: Och så har vi suttit och ätit då, med de barnen har jag ätit som jag gjorde det här 

med. Och dagligen så har det kommenterats, och det var du och det var jag […] men de kommer ju 

liksom ihåg ändå och de säger liksom ja, vad som händer. 

Intervjuperson 3: Såhär att vi har typ filmat eller tagit kort på när de har gjort någonting och då är ju 

barnen med och kanske tittar på det här och vi diskuterar och pratar litegrann.  

Intervjuperson 1: …och så går man tillbaka och tittar och ser, vad du kunde, och liksom såhär och ja, 

de tycker det är jätteroligt och så blir det ju lite möten där kan man säga, med oss då och barnet, 

möten i den här bilddokumentationen.  

Citaten ovan visar att det främst är verbal kommunikation som uppmärksammas, pedagogerna 

nämner att man pratar eller diskuterar det som man har gjort. Citaten visar också att 

pedagoger ser det som att barnen ger respons på det som sätts upp om de tycker att det har 

varit en meningsfull aktivitet som har dokumenterats, och att dokumentationen leder till att 

det uppstår kommunikation mellan pedagogerna och barnen. Dokumentationen diskuteras 

även i matsituationen när bilderna sitter så att barnen kan se dem. Återigen framkommer att 

dokumentationen blir ett stöd för att barnen ska komma ihåg vad man har gjort och barnen 

pratar om det som visas i dokumentationen. Kommunikationen som uppstår används också för 

att synliggöra barnens lärande och utveckling för dem själva. 
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Slutsats och analys 

I resultatet framkommer att barnen dokumenteras både på pedagogens initiativ men också på 

barns eget initiativ. Fotografering av olika saker (resultat av barns skapande/byggande) är 

något som nämns i intervjuerna som tillfällen när dokumentation sker på barns initiativ.  

Pedagogerna säger att de oftast tillmötesgår barnens initiativ, men inte alltid. Detta pekar på 

att pedagogerna har makt över dokumentationen, genom att avgöra vad och när de 

tillmötesgår barnens önskan om att deras skapande eller byggande ska dokumenteras eller ej. 

Det verbala språket lyfts som angeläget för att bekräfta barns delaktighet i dokumentation i 

och med att barnen behöver be pedagogen om att det de har gjort ska fotograferas. Vikten av 

ett verbalt språk framkommer i resultatet genom att pedagogerna pekar på diskussioner som 

uppstår kring den dokumentation som visas upp för barnen. Detta kan förstås som att språket 

hjälper barnen att skapa mening, men det är också språket som hjälper oss som människor att 

interagera med varandra och på så sätt skapa en gemensam förståelse (Burr, 2003).  

 
 

Vilka etiska ställningstaganden gör förskollärarna i 
relation till dokumentation? 

Förskollärarna i min undersökning gör olika sorters etiska ställningstaganden. Till att börja 

med handlar det om mer övergripande hållningar, så som att man inte publicerar bilder på 

Facebook och att man har tillåtelse från föräldrar. Jag kallar dessa etiska ställningstaganden 

för etiska ramar. Vidare lyfts en vilja att inte köra över barnen i dokumentationen samt en vilja 

att försöka sätta sig in i barnens upplevelser. Detta benämns som etiska förhållningssätt.  

 

Etiska ramar 

I följande citat beskrivs exempel på hur pedagogerna tar ett etiskt ställningstagande i 

dokumentation. 

Intervjuperson 1: Varje år i alla fall, får ju föräldrarna ett papper att skriva på, om de tillåter att vi 

dokumenterar och använder det här, och ibland har vi haft projekt ihop med muséet eller biblioteket, 

då är det ett annat papper och det får de skriva på om de godkänner att barnen är med på bilder där. 

Intervjuperson 2:…då frågar vi ju alltid de föräldrarna blir det ju då, vi kan ju inte fråga barnen, det är 

ju ändå föräldrarna som har det ansvaret…  

Citaten visar att det är föräldrarna som avgör om deras barn ska delta i dokumentationen och i 

vilken utsträckning de ska göra det. Det finns olika blanketter för föräldrarna att skriva på 

beroende på vilken typ av dokumentation som ska göras och var någonstans den ska sättas 

upp. Det lyfts alltså som etiskt avgörande att föräldrarna får ta ställning gällande 

dokumentation av deras barn. Detta görs på olika sätt, dels genom att man behöver ha 

föräldrarnas underskrifter och det visar att pedagogerna håller föräldrar som etiskt ansvariga 

för barnen.  

I följande citat framkommer att föräldrar samtidigt kan leda till etiska dilemman för 

pedagogerna:  

Intervjuperson 1: …det var något jag tänkte på här, lucia har vi ju gemensamt […] och då tidigare säg 

kanske fem-sex år tillbaka, då var det liksom på något sätt fritt fram att fotografera, det var väl typ 

innan folk la upp alltihop på internet, Facebook och det här […] sen fick vi ju höra och vi fick lite 
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direktiv, så tänkte vi själva också att det är ju så många som inte vill ha sina barn på Facebook så att 

det finns kvar och alla kan se detta jämt, jämt, jämt […] men nu sista åren fick jag i uppdrag, så jag 

ställde mig först och talade om att, ja att vi ska inte fotografera i kyrkan på grund av att det ska inte 

upp på Facebook.    

Exemplet ovan tar upp föräldrars fotograferande av luciatåget som ett problem. Det är en 

dokumentation av verksamheten som inte är gjord i ett pedagogiskt syfte och pedagogen 

pekar på att föräldrar kan lägga upp dessa bilder på sociala nätverk där de kan ses av många 

och finnas kvar under lång tid. Som ett resultat av detta och av hänsyn för de föräldrar som 

inte vill ha sina barn på Facebook så har man förbjudit fotografering av barnen i kyrkan.  

 

I följande citat beskrivs ytterligare ett exempel på hur pedagogerna etiskt hanterar 

dokumentation av barnen:  

 
Intervjuperson 2: ..för det är bara på händerna, men de kommer ju ihåg ändå.. 

Intervjuperson 1: …man vet ju aldrig vem som kommer hit och fotar… att vi liksom inte sätter upp 

bilder på de barnen då i den dokumentationen, då får man ju tänka liksom att kanske bara händerna är 

med, ansiktet får inte synas… 

Citaten visar att man i verksamheterna har det som ett etiskt ställningstagande att hela barnen 

inte ska vara med på bild, utan att det är deras händer och det de gör som är det viktiga att ha 

med. Detta därför att det inte är avgörande för barnens minne av händelserna att de får se hela 

sig själva och för att skydda barnen från att obehöriga skulle kunna fotografera av den 

dokumentation som sitter uppe på avdelningen. 

 

Etiska förhållningssätt 

I följande citat pekar pedagogerna på ytterligare etiska ställningstaganden som de gör i arbetet 

med dokumentation:  

 
Intervjuperson 2: För att respektera liksom det här nejet för det tycker jag är jätteviktigt, sen är det ju 

intressant att på varför barnet säger nej hela tiden också. 

Intervjuperson 1: …då hade han ju svårt att få till att det skulle bli någonting och jag vet, jag känner 

igen det från min egen son, så jag tänkte att man pressar ju inte honom… 

Pedagogerna visar med de här citaten att det är viktigt för ett etiskt arbetssätt att lyssna på 

barnens uttryck för när de inte vill vara delaktiga i den dokumentation som görs och att 

respektera när barnen säger nej. Det lyfts också att man inte vill pressa barnen att prestera 

något som kan användas i dokumentationssyfte.  

 

Följande citat visar att man bör ha en medvetenhet om för vem dokumentationen görs: 

 
Intervjuperson 2: Vad ska jag säga… att vi har tidigare nosat på det, försökt satt oss in i, vad betyder 

det här med dokumentation? Varför gör man det? För vem gör man det? 

Intervjuperson 1: Fast samtidigt är det liksom barnens liv, det är ju de som ska vara med, de ska ju 

vara huvudperson liksom… 

Pedagogerna ger uttryck för att det är för barnens skull som dokumentationen ska göras och 

vilket kan ses som ett etiskt ställningstagande. Diskussioner i arbetslaget behandlar frågor 
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som varför man dokumenterar och för vems skull man gör det. Pedagog 1 uttrycker att barnen 

ska vara huvudpersoner i dokumentationen eftersom det är barnens liv man dokumenterar.  

I följande citat framkommer fler etiska överväganden som finns hos pedagogerna: 
 

Intervjuperson 1: … då måste man ju liksom fråga också om det är okej. Jag brukar fråga: får jag ta 

kort på det här? 

Intervjuperson 3: …vissa barn tar mer plats än andra, alltså om man ser till genus kan man säga […], 

hur involverar vi de här barnen som är mer försiktiga, det är väl mest det, och hur liksom vi låter dem 

få mer utrymme… 

Citaten visar att man genom att be barnen om lov innan man fotograferar dem kan göra 

dokumentationen etisk. Det finns en vilja att alla barn ska vara delaktiga i dokumentationen, 

här ovan beskrivet ur ett genusperspektiv. Det handlar om att vissa barn tar mer plats i 

verksamheten och dokumentationen och det uttrycks en vilja om att även involvera barn som 

är försiktiga.   

 

I följande citat lyfts att man behöver vara försiktig med den dokumentation som görs av barn 

som inte har, eller har ett begränsat, verbalt språk:  

 
Intervjuperson 3: …det språkliga blir ju liksom inte riktigt ett verktyg, utan sätter käpparna i hjulet 

liksom för att de kan inte förmedla sig på samma sätt […] alltså de kan inte säga vad de tänker om en 

bild eller vad vi gör liksom utan då får jag ju hela tiden lägga mitt vuxenperspektiv på vad jag tror att 

barnen tycker […] visst det kan synas liksom kanske i kroppsspråket, men det är ju ändå min tolkning 

hela tiden.  

Intervjuperson 2: Men jag tänker såhär att det måste finnas en försiktighet i det här som vi gör då och 

kanske ännu mer med de här små barnen, de kan ju inte föra sin egen talan, så att man får vara lite… 

just med det till exempel att vi inte kort på dem och så. De kan ju inte vara med och välja utan vi tar 

på när de gör någonting. 

Intervjuperson 2: … vilket syfte har vi och det är ju liksom utifrån barnen. Man får ställa sig i deras 

skor på något sätt och försöka se det från deras synvinkel, så att man inte lägger på någonting.. ja man 

kan ju definiera ett barn beroende på hur man fotograferar, och vad, och på vilket sätt och så va, så att 

man får ha en… ja man får vara lite försiktig.  

Citaten visar att språket ses som en betydande faktor för att dokumentationen ska ske på ett 

etiskt sätt, när barnen inte kan uttrycka sig verbalt så uppstår det problem för pedagogerna i 

arbetet med dokumentation. Pedagogen behöver tolka vad barnen tänker om en bild eller vad 

de visar med sitt kroppsspråk, och det framkommer en medvetenhet om att denna tolkning 

görs med pedagogens vuxenperspektiv. När barnen inte kan förmedla sig verbalt så behöver 

pedagogen vara extra försiktig med dokumentationen, åter lyfts att fotografera barnens händer 

som ett förhållningssätt för att göra dokumentationen etisk. Det framkommer en vilja i att 

försöka se dokumentationen från barnens synvinkel, att inta ett barns perspektiv. Det 

framkommer också en medvetenhet om att ett fotografi inte ger en helhetsbild av barnet, utan 

att man istället bör iaktta försiktighet i hur foton framställer barnet.  

 

Slutsats och analys 

Det framkommer att pedagogerna tar olika etiska ställningstaganden i relation till 

dokumentationsarbetet. Man kan säga att dessa ställningstaganden ligger på olika nivåer, där 
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det dels handlar om att få godkännande från föräldrar men också om att försöka sätta sig in i 

barnens perspektiv, särskilt då när barnen inte har tillägnat sig ett utvecklat verbalt språk. Det 

visar återigen att det verbala språket tillskrivs stor betydelse för vilka som är delaktiga i 

dokumentationen, när barn inte har språket så blir det inte barnens upplevelse som framträder, 

utan istället pedagogens tolkning av barnets upplevelse. Detta leder vidare in på något som 

också framträder i resultatet, att pedagogerna ifrågasätter det förgivettagna. Detta är ett viktigt 

drag inom social konstruktionism (Burr, 2003). Det finns en medvetenhet om att det är 

barnens upplevelser av dokumentationen som är det viktiga och att pedagogerna inte helt kan 

förstå dessa upplevelser. Pedagogerna hanterar detta genom att iaktta försiktighet i 

dokumentationen och hur de framställer barnen. Resultatet visar att föräldrar ges makt över 

barnen i och med att det är deras godkännande som avgör barnens deltagande i 

dokumentationen. Makten och den dokumentationspraktik som konstrueras är beroende av att 

pedagogerna tolkar och förstår barnens signaler i relation till dokumentation, är inte 

pedagogen medveten så kommer det att påverka barnens möjligheter till att avböja 

deltagande.     
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Mängden litteratur och kurser som erbjuds i arbetet med dokumentation har ökat (Svenning, 

2011), vilket också framkommer i mitt resultat i och med att det ges möjligheter ”uppifrån” 

för pedagogerna att utvecklas inom dokumentationen. Dock menar Lindgren (2016) att denna 

ökning inte har lett till några ökade diskussioner av etiska aspekter i relation till 

dokumentationen. Till viss del motsäger mitt resultat Lindgrens påstående, det framkommer 

att etiska aspekter diskuteras i arbetslagen. Mitt resultat ger dock ingen ytterligare inblick i 

hur de kurser och fortbildningar pedagogerna erbjuds behandlar etik i 

dokumentationsprojektet.  

Min undersökning visar att pedagoger både diskuterar och reflekterar över dokumentation. 

Dessa diskussioner och reflektioner sker på olika nivåer. Dels handlar det om hur 

dokumentationen ska göras, för vem man ska göra den och olika etiska aspekter i relation till 

dokumentation och vad det innebär för barnen att dokumenteras. Som jag skrivit i min 

forskningsöversikt så menar både Svenning (2011) och Bjervås (refererad till i Lindgren 

2016) att de inte har stött på några kritiska tankar om vad dokumentation leder till för barnen. 

Mitt resultat, som bygger på en mindre undersökning, visar att dessa påståenden bör 

ifrågasättas. Min undersökning visar att pedagogerna reflekterar etiskt på flera olika sätt. De 

tar inte för givet att alla barn vill fotograferas och de funderar på hur alla ska göras delaktiga 

utifrån sina egna förutsättningar. Det framträder också en medvetenhet om att fotografier kan 

definiera vilka barnen är, vilket gör att man bör vara försiktig med den dokumentation man 

gör. Mitt resultat visar att pedagogerna brukar fråga barnen om de vill fotograferas, vilket 

ifrågasätter Svennings (2011) påstående om att en risk med ökad dokumentationen är att 

vuxna tar för givet att barn vill vara delaktiga. Det som pedagogerna i mina intervjuer inte 

säger får också betydelse för vilka slutsatser jag kan dra. Det framkommer att barnen ges 

möjlighet att ta initiativ, men det pedagogerna då berättar om är att barnen ber dem ta foto på 

något och att de då försöker tillmötesgå detta. Det nämns inte under mina intervjuer hur man 

sedan använder dessa foton, man kan därför undra, precis som Svenning (2011) gör, om 

barnens initiativ till dokumentation tas på lika stort allvar som den vuxeninitierade 

dokumentationen? Man kan också ställa detta i relation till vem det är som har makten i 

dokumentationsprocessen. Samtidigt som det inte framkommer i mina intervjuer vad som sker 

med det material som barnen tar initiativ till att dokumentera, så hävdar pedagogerna att 

dokumentationen ska utgå från barnens intressen. Det ju då ligger i pedagogernas makt att 

bestämma vilka av barns intressen som är värda att arbeta vidare med. Även Lindgren (2016) 

och Svenning (2011) menar att det är de vuxna som bestämmer vad som ska göras med det 

material man samlar in.  

Pedagogisk dokumentation har syftat till att synliggöra barnen inför olika aktörer utanför 

förskolan (Lenz Taguchi, 2013). Mitt resultat styrker detta, särskilt lyfts föräldrar som de man 

vill synliggöra dokumentationen för, i något fall svarar en av respondenterna att det viktigaste 

med dokumentationen är att nå ut till allmänheten, alltså att den görs främst för föräldrarnas 

skull snarare än för barnens. Svenning (2011) menar att vi ständigt behöver reflektera över 

vems behov av dokumentation som vi tillfredsställer med det sätt vi arbetar. I mitt resultat kan 

man se att föräldrar, bortsett från under utvecklingssamtal, ger ganska lite respons på 

dokumentationen som läggs ut på sajter eller sätts upp på avdelningarna. Jag tycker då att det 
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blir relevant att vi funderar över hur mycket dokumentation vi ska göra för föräldrarnas skull, 

som Svenning (2011) undrar: Låter vi vår önskan att tillfredsställa föräldrarnas behov av 

dokumentation stå i vägen för barnens integritet? Kanske är det så att vi överskattar föräldrars 

behov att få ta del av dokumentation och att vi då arbetar på dessa sätt i onödan? Vi bör fråga 

oss om det alls är nödvändigt att ha andra personer än barnens intressen med som grund i vårt 

arbete med dokumentation.    

När det kommer till vem som har makten över dokumentationen så visar studiens resultat att 

den ligger hos de vuxna. Det ligger i föräldrars makt att ta ställning till hur och om deras barn 

ska vara delaktiga i dokumentationen, pedagogerna ser alltså föräldrar som etiska 

beslutsfattare. När föräldrarnas egna barn inte är med i dokumentation som visas för dem så 

undrar föräldrarna varför. Man kan fråga sig hur detta påverkar barnens möjlighet att avböja 

deltagande i dokumentation och även hur det påverkar pedagogernas möjlighet att gå barnen 

till mötes. Förutom hos föräldrarna så ligger makten över dokumentationen också hos 

förskollärarna, det är de som tar beslut om vilket material som ska visas upp och arbetas 

vidare med. De kan välja att ta vara på barnens initiativ till dokumentation, men de kan också 

välja att inte göra det, vilket då lämnar barnen utan makt att påverka. Det ligger också i 

pedagogernas makt att inta ett barnperspektiv eller att försöka sätta sig i barnens perspektiv. 

En pedagog som inte har en sådan medvetenhet kommer att påverka barnens inflytande över 

dokumentationen. Detta resultat svarar upp mot syftet med denna studie, eftersom det är 

avhängigt pedagogernas medvetenhet om vad dokumentationen leder till för barnen och det 

ligger i deras makt att välja om de ska arbeta med detta på ett etiskt sätt. Det visar att det finns 

ett behov av att införa gemensamma etiska ramar som gäller för all personal som arbetar med 

dokumentation i förskolan.  

Ytterligare ett steg i vem det är som har makten är chefers och ledningars makt att bestämma 

över den fortbildning och de utvecklingsmöjligheter som erbjuds pedagogerna inom 

dokumentation. Resultatet leder till att man bör ifrågasätta det som Lenz Taguchi (2013) 

hävdar, att pedagogisk dokumentation leder till att maktbalansen mellan barn och vuxna 

skulle utjämnas. Det här lyfts också av Svenning (2011) och Lindgren och Sparrman (2003).   

 

Metoddiskussion 

Jag genomförde tre intervjuer, och under arbetets gång funderade jag på om det var i minsta 

laget, men när jag skrev min resultatdel så kände jag att jag ändå hade fått med mig ett gediget 

material som uppvisade flera gemensamma nämnare men också variationer mellan de olika 

pedagogerna. Antalet intervjuer gav mig också möjlighet till att verkligen fördjupa mig i 

materialet, vilket jag kanske inte hade hunnit att göra på samma sätt om jag hade haft fler 

informanter i min studie. Ingen av informanterna jag intervjuade jobbade på samma 

arbetsplats, så även om jag bara hade tre intervjuer så fick jag med en variation i och med att 

det handlar om hur olika arbetslag och avdelningar på olika förskolor arbetar med 

dokumentation.   

Jag spelade in ljud från alla mina intervjuer och jag har sedan transkriberat dessa 

ljudupptagningar. Detta har gett mig möjlighet att verkligen lära känna mitt material, både 

genom att jag lyssnat igenom det noggrant och genom att jag har kunnat läsa 

transkriberingarna flera gånger. Detta visar att jag har arbetat metodiskt med mitt material 

vilket stärker studiens validitet och reliabilitet.    
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För att stärka studiens validitet så har intervjufrågorna bearbetats och omformulerats flera 

gånger för att de ska kunna generera svar som svarar upp mot studiens syfte. Hade jag skrivit 

frågor på egen hand, utan handledning så hade jag troligen inte fått så uttömmande svar som 

jag nu fick på de frågor som ställdes, vilket hade påverkat resultatet och genom det 

validiteten. Reliabilitet för studien hade kunnat stärkas om jag hade utfört fler intervjuer, även 

om jag fick mycket material av de intervjuer jag genomfört. Generaliserbarheten hade dock 

inte påverkats av en eller två intervjuer till, eftersom kvalitativa studier inte har som strävan 

att kunna generalisera resultaten. Ett sätt att stärka reliabiliteten är att vara så pass transparent 

att studien kan replikeras, även om det är svårt att göra med kvalitativa studier (Bryman, 

2011). För att göra denna studie så transparant som möjligt så har jag systematisk redogjort 

för hur jag har gått tillväga med insamlandet av material, vilket gör att reliabilitet ökat.  

I två av intervjuerna använder jag mig av ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), 

vilket kan ha gjort att jag fick ett annat resultat än vad jag hade fått annars. När man har en för 

bra relation med informanten så kan det leda till att intervjun tar för lång tid och att 

informanten svarar på ett visst sätt för att göra intervjuaren till lags (Bryman, 2011). Jag 

upplever det som att de tre intervjuerna inte skilde sig så mycket åt varken i det som sades 

eller hur långa de blev.  

Även om jag ovan tar upp att de frågor jag ställde vid mina intervjuer bearbetades flera 

gånger så kan jag se att formuleringen av dem hade vissa brister, jag hade inte tänkt till 

tillräckligt kring hur intervjufrågorna kunde besvara mina forskningsfrågor. Det här har lett 

till att jag i vissa fall har haft ett ganska spretigt material att arbeta med och att jag inte har 

kunnat kategorisera resultatet. Även att jag inte är en van intervjuare kan ha lett till att 

utförandet av mina intervjuer och därför materialet som jag har samlat från dem har brister. 

Innan jag gick ut och gjorde mina intervjuer så läste jag in mig på vad Bryman (2011) och 

Johansson & Svedner (2010) menar att man ska tänka på när man genomför en intervju. Jag är 

glad att jag tog mig tid till det och jag vill mena att det har hjälpt till att minska mina brister 

och få intervjuerna så bra som möjligt.  

Om jag skulle göra om min undersökning så hade jag funderat mer på hur jag skulle 

formulera mina frågor. Jag hade också velat göra undersökningen större, med fler 

respondenter eftersom jag då hade kunnat uttala mig mer om hur det generellt ser ut i 

verksamheten. Det hade också förmodligen lett till att jag kunnat hitta fler mönster i hur det 

arbetas med dokumentation, samt lyft vilka likheter och skillnader som förekommer. Jag anser 

också att det kunde ha varit intressant att göra undersökningen med ett en kvantitativ ansats 

istället för en kvalitativ. Det kunde ha visat på hur vanligt det är att pedagoger reflekterar över 

etik, hur många som har för vana att fråga barnen innan de fotar och på vilka olika sätt barn 

ges inflytande i dokumentationsprocessen.  

Man hade också kunnat göra denna undersökning genom att fokusera på barnens upplevelser 

av dokumentation och hur de upplever sin delaktighet. Med detta arbete i ryggen uppstår det 

dock etiska tveksamheter i att forska på barn, arbetet fokuserar ju på problematiken att barn 

synliggörs av och för vuxna. Å andra sida så blir det i viss mån etiskt tvivelaktigt att jag i 

detta arbete har valt att fokusera på de vuxnas tankar. Jag har genom det varit en del av att 

utöva den makt över barnen som jag ifrågasätter i min studie. 
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Förslag till vidare studier 

Mitt resultat visar att det finns ett behov av att införa gemensamma etiska ramar i förskolans 

arbete med dokumentation. Det hade varit intressant att studera hur dessa ramar skulle kunna 

se ut och hur de skulle förändra den dokumentationspraktik som nu råder. Vidare skulle det 

vara intressant att undersöka hur dessa ramar skulle kunna spridas och implementeras i 

verksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

1. Vem är det som tar initiativ till dokumentationen i er verksamhet? 

 

2. Hur diskuterar ni kollegialt om dokumentationen? 

 

3. Skulle du kunna berätta för mig hur ni arbetar med dokumentation på den här avdelningen? 

 

4. Vilken erfarenhet har du av dokumentation? 

 

5. Hur reagerar barnen på den dokumentationen ni gör/sätter upp? 

 

6. Kan du berätta för mig om någon gång då du upplevt att ett barn inte har velat vara delaktig 

i dokumentationen? (Hur yttrade det sig?) 

 

7. Hur reagerar föräldrar på den dokumentation ni gör/sätter upp? 

 

8. Kan du berätta för mig om någon gång när en förälder reagerat negativt på den 

dokumentation ni gör/sätter upp? 

 

9. Vilka av följande dokumentationsmetoder använder ni er av i verksamheten? 

Foton?  

Sajt till vårdnadshavare?  

Foton av barnen på väggarna?  

Foton av genomförda planerade aktiviteter på väggarna?  

Foton av barns spontana aktiviteter/skapande på väggarna?  

Citat av roliga/kloka/gulliga saker barnen har sagt förmedlade på sajt eller uppsatt väggarna?   

Barnpärm  

 

10. Hur har ni funderat över etiska aspekter i relation till dokumentation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. Information och samtycke 

Jag heter Erika Bergqvist och läser termin 6 på förskollärarprogrammet vid Karlstad 

universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete inom temat demokrati och barns rättigheter. 

Det område jag specifikt vill undersöka är hur och om förskollärare tänker kring etik i relation 

till förskolans dokumentationsarbete. Syftet är att öka förståelsen kring behovet av etiska 

ställningstaganden i samband med pedagogisk dokumentation, baserat på reflektioner från 

förskollärare. För att få reda på detta tänker jag utföra intervjuer som kommer ta ca 30 

minuter. Jag skulle vilja spela in intervjuerna med min mobiltelefon, så att jag har möjlighet 

att gå tillbaka och lyssna under tiden jag skriver mitt arbete. Ljudfilerna är bara för min egen 

skull och de kommer inte höras av någon annan.   

Alla uppgifter som framkommer i intervjuerna är konfidentiella, och kommer enbart att 

användas till mitt examensarbete. Jag kommer ingenstans i mitt arbete ange namnet på de 

personer som deltar i intervjuerna eller vilka förskolor de arbetar på. Om du samtycker att 

delta i intervjun så har du när som helst rätt att avbryta ditt deltagande.   

 

 

Jag samtycker till att delta i undersökningen: 

 

Namn:________________________________ 

 

Ort:__________________________________ 

 

Datum:_______________________________ 

 

 


