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I 

 

Abstrakt 

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur dokumentationsarbetet upplevs av och påverkar 

barnen ur ett etiskt perspektiv. Det insamlade materialet består av tre fokusgruppsintervjuer 

med tre barn i varje där kvalitativ livsvärldsintervju använts som metod då studien grundar sig 

i fenomenologin där man avser studera den unika livsvärlden. En medvetenhet om att vi 

aldrig helt kan förstå en annan människa är därför vår utgångspunkt. Resultatet visar en 

variation i barnens svar angående hur de upplever och påverkas av dokumentationen. En 

motstridighet kan skönjas då det framkommer att barnen vill vara med på bild för att bli 

bekräftade samtidigt som det innebär att de då avbryter eller anpassar sin lek. Barnens 

uttalanden vittnar också om att ämnet för dem är oreflekterat och att de enligt tolkning inte 

har inflytande över dokumentationsprocessen. I resultatet framkommer också tydligt den 

outtalade maktrelation som pedagoger och barn alltid befinner sig i. 

 

Nyckelord: Barns upplevelser, dokumentation, etik, förskola 

  



 

II 

 

Förord 

 

Utgångspunkten för studien har varit de etiska dilemman som dokumentationen i förskolan 

medfört där barns perspektiv riskerar att åsidosättas i och med dess snabba framväxt. Att 

genom studien få en inblick i barnens upplevelser och påverkan av dokumentationsarbetet är 

därför av relevans för oss inför vårt kommande yrkesliv. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ingmarie Munkhammar som genom sin kunskap 

och breda kompetens hjälpt oss att lyfta blicken mot studien och mot oss själva. Tack även till 

pedagogerna som med sitt varma bemötande delat med sig av sina erfarenheter kring 

förskolans dokumentation. Sist men inte minst vill vi tacka barnen som deltog i studien, ni har 

lärt oss mycket!  

Tack! 

Luleå, januari 2015 

Lisa Lindfors och Sara Öhrvall  
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1 Inledning 

Som studenter i den nya förskollärarutbildningen har vi både från universitet och verksamhet 

fått en bild av att vi är blivande pionjärer inom dokumentationen i förskolan då den till 

skillnad från tidigare år nu är en del av utbildningen. Läroplan för förskolan, Lpfö 98, 

(Skolverket, 2011) lyfter fram hur dokumentation ska användas systematiskt i verksamheten 

för att säkra förskolans kvalitet och hur den ska fungera som ett medel för att utmana barns 

utveckling och lärande. Vi har dock fått uppfattningen av att dokumentation är ett verktyg 

som pedagoger i förskolan inte fått förutsättningar att ta till sig och att det därför finns en 

osäkerhet kring dess användning och syfte. Vi får stöd i detta av Eidevald (2013) som skriver 

att denna osäkerhet har lett till att många förskolor efterfrågar metoder som är konkreta och 

kan ge snabba och mätbara resultat. Dessa metoder har enligt honom ofta 

utvecklingspsykologiska grunder där enskilda barn utvärderas och bedöms och en barnsyn 

som inte överensstämmer med den som finns representerad i läroplanen. Utifrån det väcks 

frågor om hur barnen påverkas av den ökade användningen av dokumentation? Vad deras 

upplevelse är av att bli framställda i verksamheten och vilket inflytande de själva anser sig 

ha? För att få svar på dessa komplexa frågor har vi valt att göra en distinktion i 

frågeställningarna med förhoppningen att göra dem mer utvärderingsbara. Genom att ha en 

fråga som avser barnens upplevelse av att bli fotograferade, en fråga som avser själva 

framställningen och hur barnen uttrycker sig kring detta samt en fråga som berör deras 

inflytande över dokumentationen hoppas vi kunna besvara syftet. Eidevald framhåller att 

barnen i dagens samhälle växer upp med en teknik som kan komma att forma dem på ett 

annat sätt än förr. Denna teknik har numera även en betydande roll i förskolans 

dokumentationsarbete till skillnad från bara några år sedan. Vad det innebär och hur 

användandet påverkar och upplevs av barnen finns det enligt författaren förhållandevis lite 

forskning om. Vår förhoppning med studien är därför att ge en inblick i och en ökad 

medvetenhet om dokumentationen i förskolan ur barns perspektiv. 

1.1 Arbetsfördelning 

Vi har sökt och bearbetat all litteratur till studien gemensamt då vår utgångspunkt var att vi 

tillsammans kommer längre i tanken. Texterna har delvis skrivits var för sig för att därefter 

analyseras och kompletteras tillsammans. Under insamlingen, transkriberingen och 

analyseringen av data har vi arbetat gemensamt och bidragit lika mycket till resultatet. 

Studiens ansvarsfördelning har på så sätt varit jämn oss emellan, både gällande tid och 

engagemang och vi kan därför inte säga att någon ansvarat mer för någon viss del än den 

andra. För oss har samarbetet varit en givande process. 

  



 

2 

 

2 Syfte 

Syftet med studien är att ur ett etiskt perspektiv beskriva hur förskolans dokumentationsarbete 

upplevs av och påverkar barnen.  

2.1 Frågeställningar 

Genom att utgå från nedanstående frågeställningar är vår förhoppning att uppnå syftet. 

 

 Hur uttrycker barn sig om sina upplevelser av att bli fotograferade? 

 Hur uttrycker barn sig om att bli framställda i förskolans dokumentation? 

 Vilket inflytande anser barn sig ha gällande dokumentationen? 

 

För att göra en avgränsning behandlar studien endast dokumentation i form av fotografier och 

färdigställda bildcollage. Att dokumentera ges därför här innebörden av själva 

fotograferandet. 

 

Precisering av begreppet framställa 

Eftersom begreppet framställa har en avgörande betydelse i vår studie kommer här en 

förklaring av dess innebörd. Enligt Nationalencyklopedin har ordet innebörden av att ”ge 

(språkligt eller konstnärligt) uttryck åt {→beskriva 1,skildra}” (NE, u.å.). Vår definition 

avser att återges på bild i dokumentationen på förskolan. Begreppet innefattar också att barnet 

konstrueras i denna framställning vilket vi förklarar med hjälp av Lenz Taguchi (2013) och 

Dahlberg, Moss & Pence (2013) som beskriver hur vuxna genom att dokumentera även tolkar 

situationen och barnet och på så vis medvetet eller omedvetet väljer vilken sida av det som 

visas upp. Lenz Taguchi (2013) visar att man då konstruerar ett snitt av verkligheten och 

barnet genom dokumentationen och därmed förstärker vissa delar medan andra utesluts. De 

vuxna skapar därigenom barnet i hur det kommer att framställas.  

 

Barnets identitetsutveckling kan enligt författarna påverkas både positivt och negativt av 

framställningen då den normerande bilden av barnet blir till en sanning om hur barnet är och 

förväntas bete sig. Detta beskrivs närmare under rubrikerna 3.2 Dokumentation och 

pedagogisk dokumentation samt 3.5.2 Etiska dilemman med förskolans dokumentation. 

  

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/beskriva
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skildra
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3 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras forskning som har relevans för syftet med studien. Här framgår 

vilka teoretiska utgångspunkter som tas, styrdokumentens betydelse och de etiska dilemman 

som varit avgörande för valet av ämne. 

3.1 Styrdokument 

Då styrdokumenten är grunden för förskolans verksamhet inleds arbetet med ett förtydligande 

om hur de har påverkat dokumentationens framväxt. 

 

År 1998 togs läroplanen för förskolan i bruk. Skolverket (2004) visar att regeringens 

motivering till denna var att förtydliga och förstärka förskolans pedagogiska roll samt dess 

betydelse som det första steget i det livslånga lärandet. Införandet av läroplanen för förskolan 

skulle även främja möjligheten till en likvärdig förskola i hela landet med en jämn och god 

kvalitet. I regeringens förord till den första utgåvan, Läroplan för förskolan Lpfö 98, 

(Utbildningsdepartementet, 1998) beskrivs hur den pedagogiska dokumentationen kan bidra 

till detta: 

 

Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett 

viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 

utvecklingsbehov (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4). 

  

I den reviderade läroplanen, Lpfö 98, (Skolverket, 2011) förtydligas att förskollärare har ett 

speciellt ansvar över att dokumentera barns lärande och utveckling, vilket ska ske för att 

sedan kunna utvärdera förskolans kvalitet. Arbetet med utvärderingen handlar främst om att 

kunna bedöma om arbetet överensstämmer med målen i läroplanen, att utveckla bättre 

arbetssätt och att ta reda på vilka insatser som behövs för att barnen ska få de bästa 

förutsättningarna för att känna sig trygga och ha roligt i verksamheten. Tydliggörandet av 

förskollärarnas ansvar framkommer av detta citat: 

 

Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 

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

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

mål och intentioner (Skolverket, 2011, s. 14).  

  

Vidare anges i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) att det behövs kunskap om barnens erfarenheter 

och kunnande samt deras inflytande och delaktighet för att kunna utmana och stödja dem i 

deras lärande. Kunskap behövs även kring hur verksamheten tar tillvara barns frågor, 

utforskande och engagemang samt vad som är roligt, intressant och meningsfullt för dem i 

verksamheten. Fastställandet av vilka utvecklingsområden som finns framkommer utifrån 

analysen av utvärderingens resultat. Det betonas här att ”all form av utvärdering ska utgå från 

ett tydligt barnperspektiv” (s. 14). 
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Eidevald (2013) visar på en problematik gällande det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, 

han menar att det i Skolverkets allmänna råd inte finns några svar på hur arbetet ska 

genomföras, bara ett antal områden som dokumentationen och analysen ska vara till för. Detta 

menar han har lett till en osäkerhet hos pedagogerna kring hur dokumentationsarbetet ska gå 

till och en efterfrågan på konkreta metoder som kan ge snabba och mätbara resultat. Det 

pedagogiska dokumentationsarbetet ska enligt Skolverket (2012) ske utifrån en syn på barnet 

som rikt och kompetent och med ett fokus på vad barn gör. Eidevald poängterar dock att vissa 

metoder som används tenderar att istället fokusera på barns brister, vilket i sin tur riskerar att 

påverka förskollärarnas barnsyn likväl som framställningen av barnen. Den reviderade 

läroplanen, Lpfö 98, (Skolverket, 2011) innehåller ”förtydliganden och kompletteringar av 

vissa mål och riktlinjer, kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling” 

(s. 2). Förtydligandet menar Eidevald (2013) har att göra med att brister i dessa områden har 

framkommit i Skolverkets utvärderingar. De brister som framförallt utpekades var att 

förskollärare ofta observerade och dokumenterade enskilda barn och deras brister och inte 

verksamhetens förmåga att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling.   

3.2 Dokumentation och pedagogisk dokumentation 

Nedan beskrivs skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation samt hur 

den snabba utvecklingen har bidragit till användandet av ett flertal dokumentationsmetoder. 

Då studien behandlar fotografering finns här också ett stycke om kameran som verktyg. 

 

Att arbeta med observation och dokumentation i förskolans verksamhet är enligt Svenning 

(2011) ingen nyhet. Förskolan har en tradition av att göra livet i verksamheten synligt via 

exempelvis barnens alster, fotografier som hängts upp på väggarna och observationer kring 

vad barnen sagt och gjort. Skillnaden idag är att det moderna samhället med dess snabba 

förändringstakt har lett till utvecklandet av nya sätt att dokumentera, bland annat på grund av 

den tekniska framväxten som medfört ökad användning av dator och kamera. En förändrad 

syn på framställningen av bilder och vad som är privat och inte, samt den växande arenan för 

publicering av bilder har menar Svenning lett till att kraven på förskollärarnas kompetens har 

ökat gällande hur de dokumenterar och vad som framställs i dokumentationen.  

 

Dokumentation kan enligt Svenning (2011) vara det som görs synligt utifrån det observerade. 

Via dokumentationen försöker vi göra synligt det som pågår i verksamheten samt de 

människor som befinner sig där. Medan dokumentation är att göra delar av verksamheten 

synlig är pedagogisk dokumentation att gå steget längre genom att den medvetet användas i 

en pedagogisk process. Det är menar Lenz Taguchi (2013) när dokumentationen blir föremål 

för reflektion, analys och tolkning som den blir pedagogisk. 

 

Den pedagogiska dokumentationen har i dagens svenska förskolor börjat användas som ett 

verktyg för att reflektera över den pedagogiska praktiken, detta med inspiration från förskolan 

i Reggio Emilia i norra Italien förklarar Dahlberg, Moss och Pence (2013). Historiskt sett har 

dokumentation och observation använts för att kartlägga den sociala verkligheten objektivt 

och universellt. I verksamheten Reggio Emilia ifrågasätts dessa idéer när dokumentationen 

istället ses som en process och där fokus flyttats från pedagogen som en utomstående forskare 
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på barnen till pedagogen som medforskare tillsammans med barnen. Det handlar enligt 

författarna om att skapa förståelse för vad som sker i det pedagogiska arbetet utan att fastna i 

förutbestämda normer och förväntningar kring barns potential.  

 

Dahlberg, Moss och Pence (2013) menar att det är av vikt att lyfta vad pedagogisk 

dokumentation inte är för att undvika att den blandas ihop med exempelvis barnobservationer 

som syftar till att genom förutbestämda kategorier utvärdera barnens psykologiska utveckling. 

Utvärderingsstrategierna är framtagna inom utvecklingspsykologin där barnets förmågor mäts 

i förhållande till åldersbaserade stadier och utvecklingsnivåer. Fokus i dessa observationer blir 

att avgöra om barnet överensstämmer med det ”normala barnet” inom de normer som råder. 

Den modernistiska synen som barnobservationer bygger på påstår att det som observeras är 

sanningen. Det postmoderna perspektivet som den pedagogiska dokumentationen utgår från 

menar Dahlberg, Moss och Pence istället utmanar synsättet genom att argumentera för att det 

som dokumenteras inte är en sann beskrivning av vad som hänt utan en social konstruktion. 

Genom att pedagogen som dokumenterar väljer ut vad den anser värdefullt att dokumentera 

väljs även något bort, pedagogen blir på så sätt en medkonstruktör av dokumentationen. De 

val som pedagogerna gör vittnar om tankar och värderingar kring vad som anses vara viktigt i 

den pedagogiska verksamheten.  

 

Vad innebär då pedagogisk dokumentation mer konkret? Lenz Taguchi (2013) menar att 

dokumentationen inte får stanna vid att vi fotograferar en händelse, sätter upp bilderna på 

väggen och beskriver vad vi gjort. Den ska istället hjälpa oss att göra det osynliga synligt, att 

förstå vad det var som hände och lära oss något nytt för att leda arbetet vidare istället för att 

bara återberätta händelsen. Lenz Taguchi beskriver den pedagogiska dokumentationen som ett 

arbetsverktyg. Genom att dokumentera barnen, vad de säger, gör och ger uttryck för lär vi oss 

något om barnen och hur de förstår och upplever omvärlden. Den pedagogiska 

dokumentationen beskrivs även av författaren som ett förhållningssätt och en kommunikation. 

Via exempelvis bilder, uttalanden och målningar kan barnen kommunicera sina tankar och 

erfarenheter till pedagogerna och dessa kan i sin tur kommunicera tillbaka till barnen via 

dokumentationen vad de sagt och gjort vid tidigare tillfällen och på så vis synliggöra deras 

lärprocesser för dem själva. Pedagogen kan även ta dokumentationen vidare och 

kommunicera den med andra pedagoger och på så sätt utbyta erfarenheter och synliggöra sina 

egna erfarenheter och tankar kring dokumentationen. Att använda pedagogisk dokumentation 

som ett kollegialt arbetsverktyg innebär enligt Lenz Taguchi ett gemensamt reflektionsarbete 

mellan både barn och pedagoger men också mellan verksamheten och familjerna. Den ger oss 

information om oss själva i vår profession, vilket förhållningsätt vi har till barnen, till 

kollegor, till föräldrar och vilken syn vi har på lärande och kunskap.  

 

Den pedagogiska dokumentationen är som ovan nämnts till för att synligöra lärprocesser både 

för barnen själva och för pedagogerna, men är även ett sätt att visa på förskolans kvalitet 

menar Eidelvald (2013). En ny syn på konkurrens och kunskap och fler jämförelser mellan 

länderna i form av bland annat PISA, Programme for International Student Assessment, har 

lett till att metoder och mallar tagits fram för att bedöma de olika skolformernas kvalitet. 

Genom att följa och dokumentera barnen ska även verksamheten följas, utvärderas och 
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utvecklas. Den snabba utvecklingen av olika dokumentationsmetoder i samband med 

förskolans kvalitetsarbete har enligt Eidevald, tillsammans med den tekniska utvecklingen lett 

till osäkerhet hos pedagoger kring hur de ska arbeta med dokumentation. Alasuutari, 

Markström och Vallberg Roth (2014) visar på en problematik och menar att dokumentationen 

av varje barn om den utförs på ett linjärt sätt kan leda till en normfyllande praktik där det 

enskilda barnets utveckling och lärande ställs mot andras och i förhållande till en 

åldersbestämd utvecklingskurva vilket i sin tur kan leda till ett kompensatoriskt arbetssätt. 

Vallberg Roth (2009) lyfter också att dokumentationen används som underlag för individuella 

utvecklingsplaner vilka ska vara till stöd för barnens utveckling. Dessa ska användas 

formativt, alltså för barnens lärande men stannar alltför ofta enligt författaren i att vara 

betygsliknande summativa bedömningar eller värderingar av barnets personliga egenskaper 

vilket strider mot förskolans uppdrag. Senare material från Vallberg Roth (2012) visar också 

att svenska förskolor till stor del använder ett flertal olika dokumentationsmetoder vars 

insamlade material bedöms transformativt, det vill säga både summativt och formativt. Då 

detta underlag är situationsbaserad riskerar den enskilda pedagogens uppfattning också bli 

direkt avgörande för barnets framtida förutsättningar i verksamheten. Detta gör att författaren 

efterfrågar fler studier på effekterna av dokumentationen som sker i förskolan i relation till de 

bedömningar som sker i samband med den. 

 

Även Svenning (2011) pekar på den snabba utvecklingen av olika dokumentationsmetoder 

och menar att den tekniska utvecklingen har lett till att majoriteten av dagens förskolor har 

tillgång till teknisk utrustning såsom kameror, videokameror, datorer och bildskärmar. Med 

den ökade användningen av dokumentation följer också många frågor, ställningstaganden och 

framförallt ett stort ansvar för verksamma pedagoger. I dagens samhälle dokumenterar vi och 

blir dokumenterade mer än någonsin förut menar Svenning och ställer sig frågan om detta har 

gjort att vi inte vågar se kritiskt på förskolans ökade användning av dokumentation. Wenher-

Godeé (2010) visar dock på de positiva aspekterna kring användningen av kamera som 

dokumentationsverktyg. Foton tagna med en stillbildskamera kan idag enkelt kopplas till tv 

och datorer eller visas upp direkt via en bildkanon vilket gör det möjligt att reflektera och 

diskutera kring den redan samma dag. Nackdelar betonar författaren är bland annat att varken 

videokamera eller stillbildskamera visar sanningen av en händelse vilket man kan luras att tro. 

Hon menar att all dokumentation är subjektiv och påverkas av personen som dokumenterar. 

Bjørndal (2005) håller med om detta då han poängterar att en dokumentation aldrig är en 

kopia av verkligheten utan en representation av den. En bild innehåller begränsningar i form 

av den som observerat och den teknik som använts. Hur observatören placerar kameran och 

vilka inställningar som används får konsekvenser för vad som registreras. Kameran i sig utgör 

begränsningar i form av att den bara registrerar det vi kan se, den utelämnar således våra 

andra sinnesintryck. Det finns enligt Bjørndal inget tekniskt hjälpmedel som kan registrera en 

pedagogisk situation med allt vad en sådan inrymmer vilket vi måste förhålla oss medvetna 

till. I linje med det beskriver Lenz Taguchi (2012) den pedagogiska dokumentationen som en 

kunskapsapparat och menar att vi inte kan tro att vi observerar verkligheten oberoende av den 

apparat eller observationsverktyg som vi använder. Dess materialitet påverkar i sig vilken typ 

av kunskap som produceras och vi är även själva centrala delar i dokumentationen genom de 

kunskaper, föreställningar och förväntningar vi besitter. 
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3.3 Barns perspektiv och barnperspektiv 

Det perspektiv som verksamma i förskolan intar påverkar dokumentationsarbetet. Här lyfts 

därför begreppen barns perspektiv kontra barnperspektivet för att belysa komplexiteten dem 

emellan. 

 

Barns perspektiv förklarar Johansson (2003) ur en fenomenologisk vinkel som ”det som visar 

sig för barnet” (s. 44). Författaren menar att det vi kan få veta om barnens värld är begränsat 

och komplext och visar att vi utifrån uppfattningen av någons agerande bara kan försöka 

förstå deras intentioner men då ändå måste förhålla oss medvetna till att det aldrig helt går att 

leva sig in i en annan människas livsvärld. Barns perspektiv innehåller med andra ord deras 

bild av världen och innefattar hur de meningsskapar. Synvinkeln utgår alltid från vad barn 

förmedlar och är därför inget som går att läsa sig till utan är istället beroende av ett samspel 

mellan barnen och den vuxne. Johansson menar att fysisk och psykisk närhet till barnen är en 

förutsättning för att få den inblick som leder till förståelse för vad de uppfattar. 

 

För att närhet ska konstitueras krävs dessutom att vi själva, som forskare eller praktiker, 

utsätter oss för risken att medverka med vår egen livsvärld. Det innebär att vi måste granska 

våra egna förgivettaganden och vår egen förståelse, och vilka möten som barns perspektiv 

bidrar till eller hindrar (Johansson, 2003. s. 45). 

  

I linje med det lyfter Arnér och Tellgren (2006) samtalet som inkörsporten till barns värld och 

visar också på det viktiga sambandet mellan att som barn bli lyssnad till, bekräftad för sina 

åsikter och sitt sätt att vara, med att senare i livet kunna lyssna till och respektera andra. 

Författarna bygger det på Meads filosofi som säger att varje persons meningsfulla 

interagerande kommer ifrån samspelet med andra där man övas ta någon annans perspektiv 

samtidigt som det egna vidhålls.  

 

Arnér och Tellgren (2006) menar också att vuxna för att kunna närma sig barns perspektiv 

måste ha en barnsyn som bygger på erfarenheter, vardagliga eller professionella, om vad ett 

barn är. Att på förskolan utgå från barns perspektiv kan visa sig genom att barnen ges 

inflytande och kontroll över den egna situationen samt uppmuntras göra sina röster hörda i 

små och stora sammanhang. Johansson (2003) menar att hur barnen definieras kommer att 

visa sig i hela verksamhetens utformning och arbetssätt. 

 

Arnér och Tellgren (2006) beskriver barnperspektivet som mötet mellan barnen och de vuxna. 

Synsättet innefattar både den vuxnes försök att uppfatta barnens intentioner och tolkningen av 

dessa. Arnér (2006) menar att barnperspektivet förändras över tid och är baserat på rådande 

kulturella och sociala förutsättningar som tillsammans med de personliga uppfattningarna 

utgör föreställningen om vad ett barn är. Att termen på senare tid blivit så vanlig och används 

inom så många arenor menar författaren kommer från den trend inom samhället som säger sig 

fokusera på barns bästa men som också har gjort att begreppet förlorat en viss del av sitt 

värde. Detta instämmer Qvarsell (2003) med och visar att det finns goda bakomliggande 

avsikter när verksamma i förskolan vill utgå från ett barnperspektiv för att handla riktigt mot 
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barnen exempelvis i genomförandet av aktiviter eller pedagogisk dokumentation. Hon lyfter 

att en central del av barnperspektivet handlar om barns rättigheter och hänvisar till 

barnkonventionen samtidigt som hon frågar sig ”Handlar det om hur vi ansvariga vuxna, 

forskare eller professionella ser på barn om vad som anses vara barns bästa, eller om hur barn 

själva uppfattar sina villkor?” (s. 101). Qvarsell menar att det finns mycket forskning och 

erfarenhet som anger barnens behov och att förskolor därför är utformade för att tillgodose 

dessa. Därav utgör omsorgen en stor del av verksamheten men på senare år har även lärandet 

skrivits fram och ställts krav på. Arbetet i denna linje kan dock i verkligheten komma att 

strida mot barnens rättigheter då de ofta utesluter barnens perspektiv och på så sätt omöjliggör 

deras inflytande då utgångspunkten hela tiden är de vuxnas syn på barnens situation. 

 

Liknande problematik framkommer i Arnérs (2006) studie som visar att det krävs stor 

ansträngning och medvetenhet för att konsekvent kunna ta någon annans perspektiv, man 

faller annars lätt tillbaks på det som ligger en närmast, nämligen det egna vuxenperspektivet. 

Studien belyser att pedagogerna trodde att de genom att utgå från ett barnperspektiv och följa 

barnens intentioner skulle komma att orsaka kaos och resultera i stress. Arnér uppfattar också 

att pedagogerna upplever det förgivettagna som det trygga och därmed ansåg sig handla för 

barnens bästa då de avfärdade barnens förslag. Då de verksamma ingått i Arnérs studie i två år 

hade de genom reflekterande i nätverk upptäckt att den barnsyn de haft avgjort hur de 

definierat barnen samt hur de förväntat sig att de skulle agera. I denna insikt ser författaren 

också den värdering av barnen som funnits hos de vuxna där barnen i deras ögon sågs som 

mindre värda människor. Arnér visar på den intersubjektiva vändning som skedde då studiens 

pedagoger genom att kontinuerligt reflektera synliggjorde sina egna förgivettaganden och på 

så sätt fick en vändning som ledde till en syn på barn som likvärdiga människor vars åsikter 

bejakades för att forma en för dem meningsfull verksamhet. Arnérs slutsats blir därmed att 

vuxna i förskolan måste ha ett reflekterande arbetssätt där de egna handlingarnas påverkan på 

barnen kritiskt granskas och att barnperspektivet kräver mycket träning och självreflektion för 

att kunna bibehållas.  

3.4 Barns inflytande 

Nedan förklaras innebörden av barns inflytande och hur det kan möjliggöras i förskolans 

verksamhet genom och i dokumentationen. Detta går hand i hand med de ovan beskrivna 

perspektiven då förutsättningarna för barns inflytande är beroende av pedagogernas förmåga 

att närma sig barns perspektiv. 

 

Enligt Arnér (2006) handlar begreppet inflytande om att barn ska ges möjlighet att på ett 

påtagligt sätt kunna påverka sin egen vardag. Det innebär att verksamhetens innehåll är 

planerat efter barnens initiativ och idéer och att utveckling av verksamheten sker i enlighet 

med det. Arnérs tolkning av begreppet inflytande ligger i linje med Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) som anger att förskollärare ska ansvara för att ”alla barn får ett reellt inflytande på 

arbetssätt och verksamhetens innehåll” (s. 12). Begreppet inflytande är något som enligt 

Arnér (2006) ofta skrivs i relation till begreppet delaktighet. Hon gör därför en distinktion 

mellan dessa två och menar att delaktighet mer avser att vara del av ett gemensamt fokus eller 

medverka i något som redan är bestämt.  
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Johannesen och Sandvik (2009) framhåller att inflytande inte handlar om att ge barnen lika 

stort ansvar som de vuxna eller att låta dem bestämma. Det handlar istället om att inkludera 

och visa respekt för alla i gemenskapen oavsett vilken inställning eller vilka åsikter som 

representeras i denna. Det handlar om att med sina åsikter och uttryck kunna påverka det som 

händer genom att vara med i förhandlingarna om hur en bra vardag i förskolan skapas.  

 

Hur bra förskolan är på att låta barnen få inflytande över verksamheten är sammankopplat 

med vilken barnsyn som råder i arbetslaget och vilken förmåga att närma sig barns perspektiv 

som finns menar Arnér (2006). Hon påvisar att bemötandet och handlandet mot barnen är 

beroende av pedagogernas traditioner och föreställningar om vad ett barn är och hur de 

utvecklas och lär, det vill säga vilken barnsyn och vilket barnperspektiv de utgår från. Arnér 

problematiserar det punktuella perspektivet som fortfarande råder i många förskolor där 

vuxenrelationerna prioriteras framför relationerna mellan barn och vuxna. Som författaren 

beskriver innebär det att pedagogerna inte bara måste anstränga sig för att utgå från ett 

barnperspektiv utan också måste göra det medvetna valet att gå emot sina kollegor i 

arbetslaget. Arnérs studie visar att detta val ofta kan vara impopulärt och medföra negativa 

konsekvenser i relationen mellan de vuxna. Kollegor och en tillrättalagd verksamhet går alltså 

i många fall före det som är meningsfullt för barnen, trots de direktiv som Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) anger angående barns reella inflytande på verksamheten. Arnér (2006) 

poängterar därför den pedagogiska kunskap och insikt som erfordras för att genomföra ett 

arbete där barnens inflytande efterfrågas. 

 

För att barns och vuxnas samvaro ska gynnas och för att de ska kunna förstå varandra krävs 

enligt Arnérs (2006) tolkning av Dewey en kommunikation som är ömsesidig och omfattande 

samt en förmåga att ta varandras perspektiv. Förskolan har en lång kommunikativ tradition 

där mönster har skapats utifrån hur man förhåller sig till och interagerar med barnen, mönster 

som antingen kan förhindra eller ge utrymme för barns inflytande. Arnér menar att sådana 

mönster kan vara svåra att förändra eller bryta eftersom de ofta anses vara de enda rätta enligt 

personerna som verkar inom förskolan. 

 

Barns rätt till inflytande och medverkan kräver enligt Svenning (2011) ett stort 

ansvarstagande som pedagog. Det handlar om ett ansvar att lyssna på barnen och deras 

åsikter, ett ansvar att bedöma hur mycket inflytande som är betydelsefullt och rimligt att i 

olika situationer ge varje barn och inte minst ett ansvar att skapa situationer där barnen känner 

sig trygga att uttrycka sina åsikter. Samtidigt måste det finnas en lyhördhet inför de 

situationer då barn faktiskt framför sin mening.  Att göra det beskriver Arnér (2006) som 

förmågan att se möjligheter framför problem då barnen ges inflytande. Hon menar också att 

de vuxna agerar annorlunda än de uttrycker att de vill då barnens rätt i tanken är till synes 

självklar men den faktiska samvaron visar något annat. Arnér frågar sig därför om det kan 

vara så att vuxna blandat ihop det grundläggande vuxenansvaret med rätten att bestämma. 

 

.  
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Alnervik (2013) framhåller att man som pedagog har kommit långt om barnen ges möjlighet 

att förstå hur, när och varför dokumentationer görs och att barnen ges möjlighet till inflytande 

och delaktighet i dokumentationsarbetet. Genom att låta barnen vara med och fotografera och 

bestämma vad som ska stå i dokumentationen och vilka texter och bilder de vill ska hängas 

upp på väggarna kan en objektifiering av dem undvikas. Att barnen tillfrågas innan bilder 

visas för andra pedagoger är ett exempel på det etiska förhållningssätt författaren menar att 

varje pedagog bör sträva efter att nå. Det handlar om att våga diskutera och se kritiskt på sitt 

eget agerande i förhållande till de situationer som dokumenteras för att det ska bli möjligt att 

utveckla en delaktighetskultur i verksamheten, då först menar Alnervik, kan arbetet leda till 

en formativ utvärdering och utveckling av verksamheten. Den risk som finns om inte 

pedagoger är beredda att diskutera sin egen delaktighet i dokumentationsarbetet är att den då 

inte kan uppfattas som något annat än barnobservationer där barnet objektifieras och ställs 

ensam inför de vuxnas föreställningar och förgivettaganden. Resonemanget ligger i linje med 

Svenning (2011) som framhåller att pedagoger hela tiden måste förhålla sig till barns 

upplevelser av dokumentationsarbetet. Att hitta dokumentationsmetoder som tar tillvara barns 

önskemål och behov och att finna möjligheter för barnen att medverka i arbetet menar 

författaren visar på en vilja att ta ansvar. 

3.5 Etik 

I avsnittet problematiseras maktförhållandet mellan barn och vuxna samt de etiska aspekter av 

förskolans dokumentationsarbete som framkommer i forskningen. 

 

Bjørndal (2005) förklarar att begreppet etik ursprungligen kommer från ordet ethos som på 

grekiska betyder sedvana, moralisk inställning, karaktär och sätt att handla. Ofta relateras 

begreppet till stora frågor som liv och död men är lika aktuellt i pedagogiska frågor. Idag 

används begreppet etik i samband med att gentemot världen ha ett reflekterande 

förhållningssätt. Att betrakta och fundera över vilka värderingar, normer och regler som styr 

pedagogens agerande blir aktuellt i situationer då etiken aktiveras. Enligt Stensmo (2007) 

behandlar etiken frågor om vad som är rätt och fel och hur man bör agera. Författaren låter 

förstå att det är de lägen där agerandet kunnat vara annorlunda som är etiska eftersom det 

finns alternativ och aktiva val görs. Pedagoger och barn befinner sig dessutom enligt Stensmo 

i en beroenderelation där den vuxne förväntas ta ansvar för att stödja utveckladet av ett jag 

som barnet är i utan att påföra denne samhällets normer, det beskrivs av författaren som 

närhetsetik.  

 

Med tanke på beroenderelationen som Stensmo (2007) tar upp är det relevant att lyfta den 

maktposition som vuxna befinner sig i gentemot barnen, vilket presenteras närmare under 

kommande rubrik. 

3.5.1 Makt 

I relation till barn är vuxna människor alltid i en maktposition menar Johanessen och Sandvik 

(2009) och förklarar att barnens möjligheter till inflytande och delaktighet påverkas av det sätt 

vi möter dem, hur kapabla vi är att se dem som subjekt och hur vi ser på och är medvetna om 

vår egen makt i förhållande till dem. 
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Dahlberg, Moss och Pence (2013) anger att dokumentation innehåller både möjligheter och 

risker, den är som författarna uttrycker det ett ”riskfyllt företag” (s. 231) då den i praktiken 

aldrig kan ses som oskuldsfull och neutral. Pedagogen utövar makt och kontroll genom sitt 

inflytande över praktiker som rör barns identitetsskapande. De risker som författarna påpekar 

avser de kategorier och klassificeringar som används inom förskolans verksamhet och hur de 

kan användas för att placera barnen i fack som syftar till vad som är normalt respektive inte 

normalt. Dessa kategoriseringar fungerar då som verktyg för inneslutning och uteslutning. En 

annan risk som förs fram är den att vi kan göra den andre, barnet, till någon som liknar oss 

själva. Författarna tar hjälp av Levinas tankar för att förklara mötet med den Andre: 

 

”En relation till den Andre genom dialog är en nödvändig del av varje möte, likaså konsten att 

lyssna - dvs. att jag lyssnar till den Andre utifrån dennes position och erfarenhet och inte 

tvingar min förståelse på honom. Mötet måste karaktäriseras av det annorlunda hos den 

Andre” (Dahlberg, Moss & Pence, 2013, s. 61) 

 

I en förskolekontext med dess dokumentationsarbete innebär detta enligt Dahlberg, Moss och 

Pence (2013) att vi måste se barnet som unikt, som någon som är helt olik oss som måste 

mötas med respekt och nyfikenhet. Det kräver ett etiskt perspektiv där barnen möts av lyhörda 

pedagoger som vågar se bortom fastlagda kategorier om vad ett barn är och inställningen att 

barnet har en egen upplevelse av att vara här och nu och att de själva vet bäst vad denna 

upplevelse är. 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2013) menar att vi alltid måste fråga oss själva med vilken rätt vi 

dokumenterar och tolkar barn och deras aktiviteter och vad som är etiskt försvarbart för att 

undvika att dokumentationen blir ett sätt att utöva makt och kontroll istället för att motverka 

den. Alnervik (2013) resonerar på liknande sätt då hon framhåller att risken med att arbeta 

med dokumentation är hur barnen framställs och att den risken medför behovet av etiska 

diskussioner kring den makt som ligger i att som pedagog dokumentera och analysera barn 

och deras handlade. I linje med det frågar sig Sparrman och Lindgren (2003) vem som kan ta 

sig rätten att rikta blicken mot andra, i detta fall barnen, och om de som blir betraktade och 

dokumenterade kan påstås vinna på att sättas i en position som är underordnad betraktarens?  

 

Lenz Taguchi (2013) förklarar att makt är något som produceras dagligen i våra praktiker, den 

finns överallt och skapas i samverkan med platser och rutiner. Författaren tar hjälp av 

Foucaults tänkande kring maktbegreppet då hon menar att varje människa utifrån sina 

värderingar om vad som är rätt och sant producerar makt genom sitt tänkande och handlande. 

Enligt Foucault kallas det en dominerande diskursiv praktik. De kollektiva diskurser som 

råder, det dominerande sättet att förstå, uttrycka sig och handla inom förskolan leder enligt 

honom till produceringen av makt oavsett om det är omedvetet eller medvetet. Lenz Taguchi 

vänder dock på maktbegreppet då hon talar om den pedagogiska dokumentationen, hon menar 

att den istället kan ge pedagoger makten över sin egen praktik genom att den möjliggör analys 

och reflektion. Pedagoger får makten att synliggöra deras förhållningsätt och sina 

genomföranden och på så vis också makten att förändra och förbättra. En central aspekt av 
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den pedagogiska dokumentationen är enligt författaren att den även ger barnen makten över 

sitt eget kunskapande och lärande. Dahlberg, Moss och Pence (2013) som också tagit del av 

Foucaults tankar kring makt menar dock att ”produktionen av kunskap alltid är relaterad till 

produktionen av makt” (s. 231) eftersom den är påverkad av och har betydelse för politik och 

teori.  Detta går i linje med Arnér och Tellgrens (2006) bild av hur barnen inom skolväsendet 

alltid ses som underordnad de vuxna trots att man inom förskolan säger sig sätta barnet först. 

Författarna menar att vuxna genom sitt språk alltid har övertaget om barnen vilket gör att 

samtal och interaktioner aldrig kan bli jämnlika. Genom att förklara de vuxnas perspektiv som 

dominant menar Arnér och Tellgren att barn fostras att lyda vuxna så till den grad att de 

tillslut tar för givet att de äldre alltid har rätt. 

 

Det beskrivna maktförhållandet i relation till dokumentationen leder oss in på de etiska 

dilemman som närmare kommer att behandlas under kommande rubrik. 

3.5.2 Etiska dilemman med förskolans dokumentation 

Dahlberg, Moss och Pence (2013) menar att pedagogen då den dokumenterar blir en 

medkonstruktör av händelsen eftersom den väljer när och hur barnet ska fotograferas och 

genom att göra det också påverkar barnet i stunden. Genom framställningen av barnet i bilden 

har denne därmed återgett sin tolkning av situationen, inte verkligheten som den var eller som 

barnet nödvändigtvis var i den. Pedagogisk dokumentation förklaras därför av författarna som 

en social konstruktion som det inte finns någon absolut sanning i. Lenz Taguchi (2012) visar i 

linje med det att man i fotografier iscensätter sina pedagogiska visioner och tankar om vad 

som är möjligt för barn och att kameran sedan används utifrån ens tro på vad den kan 

åstadkomma. Dokumentationen kan på så sätt ses som ett konstruerat snitt av verkligheten, 

det vill säga ett utklipp av hur barnet och pedagogerna blir skapade och framställda i 

situationen. Dahlberg, Moss och Pence (2013) förordar den medvetenhet till konstruktionen 

av barnet som dokumentationen innefattar och som också kan synliggöra och förändra 

relationen till barnet och framställningen av denne. Denna medvetenhet uppnås enligt dem 

genom att kritiskt granska de förgivettaganden som finns. Författarna menar också att barnens 

identitetsutveckling därför både kan stödjas och styras genom den bild av barnet som visas i 

fotografier. Denna framställning innefattar enligt Dahlberg, Moss och Pence vad barnet är 

men också hur det förväntas bete sig genom den roll det ges. Ofta är dessa kategorier 

omedvetna men normstyrda utifrån de vuxnas tankar på vad ett normalt barn är. 

 

Resonemanget ovan återfinns även i Bjervås (2011) studie där pedagogerna diskuterade vad 

som ska synliggöras genom dokumentationen. Några var av åsikten att det bara är vad barnen 

gör som ska dokumenteras medan andra hade synpunkter på att hela barnet skulle synas på 

bilden för att på så vis känna igen sig själv och bli igenkänd av andra eftersom det har 

betydelse för vilket intresse bilden ges. Författaren frågar sig om det är till fördel eller nackdel 

för barnen att bli synliggjorda så att de känner igen sig själva. Vidare framhåller hon att de 

glasögon som de dokumenterade barnen blir sedda ur är färgade av pedagogernas grundsyn. 

Det får i sin tur konsekvenser för hur barnen blir synliggjorda för föräldrar, kompisar och 

även politiker.  
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Lenz Taguchi (2012) visar på de följder dokumentationen kan få för barnet genom att 

fotografiet i sig sätter igång nya händelser.  Då gruppen eller barnet tittar på bilderna uppfattar 

de olika saker som kommer att göra att de agerar därefter. Ett fotografi på ett barn med ett 

klossbygge skulle utifrån det kunna inge barnet en känsla av att vara kapabel och därför känna 

sig stärkt. Det skulle också kunna signalera att det nog bara är byggen som barnet ska ägna sig 

åt varpå denne lämnar sin nuvarande lek.  Barnet skulle också kunna slås av en känsla av 

misslyckande eftersom denne aldrig lyckades bygga så högt utan istället fotograferades 

bredvid någon annans torn. Ytterligare en möjlighet skulle vara att det knyter sig i magen av 

oro för att andra barn sparkade ner tornet sekunder efter att det fotograferades. Känslan som 

infinner sig hos barnet kommer oavsett ge följder för vad som händer härnäst och Lenz 

Taguchi benämner därmed fotografiet som en aktiv agent som får saker att hända.  

 

Dokumentationen som presenteras på förskolans väggar har skillnader beroende på vilken 

målgrupp den ämnar nå menar Svenning (2011). Han undrar om det ibland är på barnens 

bekostnad som bilder med kompletterande påståenden eller fraser tagna ur sitt sammanhang 

används. I samband med det lyfter han hur det egentligen känns när föräldrar och andra barn 

lustigt skrattar åt något som för barnet var på djupaste allvar och drar som parallell hur en 

vuxen skulle känna sig om samma sak hände dem?  Slutsatsen blir att syfte och målgrupp med 

dokumentationen därför alltid måste vara klar innan den presenteras samt att en analys av hur 

den i förlängningen kan tänkas påverka barnet har gjorts. På liknande sätt beskriver Bjervås 

(2011) att om dokumentationsarbetet präglas av etiska överväganden och om texter och bilder 

som framställs i verksamheten har genomgått etiska kontroller kan synliggörandet av barnen 

ses som en möjlighet för att stödja deras lärande och utveckling.   

 

Bjervås (2011) lyfter i sin studie att begrepp som det kompetenta barnet bär på en ideologisk 

innebörd som i samtiden har fått status och något som ses som en ledande idé och som sunt 

förnuft. Hon frågar sig vad begreppet får för konsekvenser för vad som dokumenteras i 

verksamheten och diskuterar om det som synliggörs i dokumentationen i realiteten är de 

vuxnas förgivettaganden om barns kompetenser vilket således utelämnar barns sårbarhet och 

behov av stöd. I linje med detta menar Svenning (2011) att den oreflekterade användningen 

av bilder kan leda till tron att det bara är det som dokumenteras som är värdefullt och att 

barnet då anpassar sitt varande till det som de vuxna brukar uppmärksamma (Svenning, 

2011). Författaren påpekar att alla vill ha bekräftelse men lyfter problematiken med att det 

kan gå så långt att målet med leken blir att hamna på väggen i form av ett fotografi. Denna 

problematik stödjs av Sparrman och Lindgren (2003) som anger att dokumentationen tydligt 

signalerar vad barnen förväntas göra för att som författarna uttrycker det ”vara goda barn” (s. 

62) som uppfyller de vuxnas förväntningar. 

 

Qvarsell (2003) undrar om dokumentation sker för att skapa en verksamhet där barnen har det 

bra eller utifrån de vuxnas mål att kartlägga dem. Hon frågar sig också vems perspektiv på 

vad som är viktigt att fotografera som egentligen tas? Författarens tankar om att det 

dokumenteras för att ”maximera godheten” (s.103), det vill säga att man i strävan efter att få 

en helhetssyn på barnet tillslut kan bli ett hot mot deras mänskliga integritet eftersom allt 

dokumenteras och hela tiden. Qvarsell menar att det kan bli en krock då pedagoger i 
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allmänhet har en föreställning om barns behov som i praktiken går före barns rätt till respekt. 

De vill helt enkelt så väl att de glömmer på vems bekostnad. Författaren visar också på att 

barnen är de som avbildas mest i dagens samhälle och menar att de vuxna tagit för vana att 

framställa ett inom rådande diskurs ansett normalt barn. Barnens perspektiv, det vill säga 

deras upplevelser och åsikter verkar enligt författaren inte vara lika intressant då hon 

framhåller att det är den vuxnas syn på barnens situation som anses viktig. Qvarsell 

poängterara också att denna vana att avbilda barnen för deras bästa blir ännu tydligare då det 

gäller barn i behov av stöd där det i ännu större mån görs uttalanden utan att inkludera 

individens meningsskapande. Lindgrens (2012) studie med dokumentationsstuderande 

förskollärare stödjer denna problematik och visar på svårigheter för pedagogerna att förhålla 

sig etiskt i den egna verksamheten trots att de fått insikt i hur dokumentationen kan upplevas 

av och påverka barnen. Den pedagogiska dokumentationens positiva effekter och 

förskollärarnas behov av verktyget blev överordnade barnens rättigheter. En pedagog i studien 

uttryckte till och med att det var ett uppvaknande när avdelningens kamera gick sönder och de 

insåg hur ofta de egentligen oreflekterat använt den. Trots detta skedde inom studien ingen 

förändring i praktiken eftersom kartläggningar av barnen ansågs viktigast. 

 

Enligt Svenning (2011) kan det mediala samhällets framfart också gjort oss så vana att 

dokumentera och dokumenteras att vi inte längre tycker att det är av vikt att analysera 

användningen i förskolans värld. Han funderar huruvida det självklara fotograferandet i 

vardagen där barnen inte alltid tillfrågas kan få negativa konsekvenser i framtiden? Detta då 

den ökade exponeringen av en själv och andra i de sociala medierna kräver en reflekterande 

inställning. Det kritiska förhållningssättet borde barnen enligt författaren få en chans att 

utveckla genom att klargöra att det finns möjligheter att delta eller avstå. Sparrman och 

Lindgren (2003) uttrycker att det med den ökande användningen av dokumentation i 

förskolan kanske är dags att ge barn samma rättigheter som inom forskning genom informerat 

samtycke och konfidentialitet. Starkast poängteras att materialet som insamlas bör få stanna 

inom avdelningen i syfte att främja verksamheten för barnen eftersom det är själva 

spridningen av dokumentationen till andra målgrupper som anses göra att den går utanför 

syftet och blir utelämnande. 

 

Ytterligare problematik beskrivs i Bjervås (2011) studie som momentet då själva 

dokumentationen sker. De medverkade pedagogerna beskriver fotograferingen av barnen som 

störande och oroskapande då de flyttar runt i rummet för att hitta olika kameravinklar. De 

uttrycker också att de distanserar sig från barnen då fokus läggs på de digitala verktygen och 

de tror sig signalera att de inte vill bli störda. En risk som lärarna lyfter är att de dränker 

barnen i dokumentationer genom de sätt som arbetet sker. De menar att ansvaret ligger på 

dem att dokumentationen sker på ett hanterbart sätt och att beslut tas angående hur 

dokumentationen ska återkopplas till barnen. För att barnen ska ha nytta av dokumentationen 

och för att den ska bli till en resurs krävs således ett professionellt övervägande kring den från 

pedagogernas sida. I studien framkommer att de äldre barnen tros vara så vana vid att bli 

dokumenterade att de därför inte reagerar på det längre. Bjervås slutsats blir därmed att 

barnen under förskoleåren lärt sig att stänga ute fotograferandet eftersom det upplevs jobbigt. 

Studiens helhet visar att dokumentation innehåller kritiska aspekter som pedagogerna måste 
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förhålla sig till och att den därför inte bör användas oreflekterat. Noterbart är att pedagogerna 

i studien upplever att närheten till barnen begränsas av arbetet med dokumentationen men att 

det ändå inte ses som ett alternativ att välja bort den. Problemen gällande dokumentationen 

blir således underordnat de fördelar som finns.   
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4 Metod  

Nedan redogörs för valet att genomföra en kvalitativ studie. Här beskrivs också 

tillvägagångssättet, vad urvalet baserats på, hur bearbetning och analys av insamlad data 

genomförts samt vilka etiska aspekter som beaktats. 

4.1 Kvalitativ studie 

En kvalitativ studie genomförs då syftet är att beskriva hur förskolans dokumentationsarbete 

upplevs av och påverkar barnen. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det centrala för det 

kvalitativa är närmandet av individens perspektiv utan påslag av det förgivettagna inom 

rådande diskurs och att målet är en fördjupning som synliggör det unika framför 

beskrivningar av mångfalden. Då syftet som Trost (2005) skriver är avgörande för val av 

metod är den kvalitativa undersökningen självklar framför den kvantitativa som istället avser 

klassificera och generalisera hur saker förhåller sig. 

4.2 Fenomenologi 

För att i studien närma oss barns upplevelser tas med stöd i Johansson (2003) avstamp i 

fenomenologin. Ansatsen är enligt henne ett bra val i studier som involverar barn då den 

eftersträvar kännedom om människans perspektiv och erfarenheter samtidigt som den beaktar 

att man aldrig helt kan förstå en annan människa.  

 

Att inta en fenomenologisk ansats innebär enligt Bengtsson (2005) att avse studera världen 

som den visar sig för den unika individen. Han lyfter att utgångspunkten är att var och en har 

en egen livsvärld som både är historisk och i nuet och som innefattar relationer, ting och 

erfarenheter. Författaren menar att människan och världen står i relation till varandra och att 

vi där konstruerar det som ses utifrån sättet det upplevs på. Därmed kan man ur detta 

perspektiv aldrig säga sig veta hur något är, då allting blir till i relationen med någon eller 

något annat. Bengtsson styrker detta då han skriver att ”…det inte kan finnas något som visar 

sig utan att det finns någon som det visar sig för” (s. 12). Saker kan därför kännetecknas som 

fenomen, vilket också är utgångspunkten i fenomenologin enligt Bengtsson. Utifrån det anser 

vi att förskolans dokumentation likväl som barns upplevelser och påverkan av den är exempel 

på sådana fenomen.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver den naiva inställning som forskare alltid måste inta i 

linje med fenomenologin. Strävan efter att objektivt ta in vad den andre förmedlar samtidigt 

som en stor medvetenhet om de egna fördomarna och förgivettagandena är grunden för att 

kunna säga sig utgå från teorin. Bengtsson (2005) menar dock att livsvärlden ska studeras, 

både den egna och andras, så länge insikt finns om att man själv hela tiden är en del av den. 

Det är nämligen först då som en förståelse av det unika kan närmas. 

4.3 Fenomenologisk livsvärldsintervju i fokusgrupp 

För att närma sig barns upplevelser förordar Kvale och Brinkmann (2014) den 

fenomenologiska livsvärldsintervjun. Denna kan enligt dem ge en inblick i den förståelse av 
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världen som barn uppfattar den. Genom att välja den halvstrukturerade formen utgår vi från 

förberedda intervjufrågor men ger samtidigt plats för deltagarna att samtala på ett 

vardagsliknande sätt för att få del av deras perspektiv. Kvale och Brinkmann menar att 

öppenhet och medvetenhet om egna antaganden är viktiga för intervjuaren att ta hänsyn till. 

Detta för att förutsättningslöst kunna ta in vad som framkommer i samtalet samt beskriva det 

så precist som möjligt utan att analysera. Författarna framhåller också att en fenomenologisk 

livsvärldsintervju anses vara en empatisk typ av frågestund där maktbalansen mellan vuxen 

och barn blir jämnare än vid andra intervjuformer. Denna balans är av stor vikt, speciellt 

eftersom vi inte känner barnen sedan tidigare. Vi förhåller oss därför medvetna till den 

maktposition som vuxna gentemot barn alltid befinner sig i som Kvale och Brinkmann 

framhåller. Barnen kan annars känna sig tvingade att svara på sådant de egentligen inte vill 

eller tro att det finns ett rätt svar de förväntas kunna ge oss.  

 

Intervjuerna hålls i fokusgrupper där tre barn tillsammans med oss deltar i samtal. En av de 

viktigaste aspekterna av denna form av gruppintervju som Trost (2005) belyser är 

samtalsledarens förmåga att skapa en bekväm stämning som tillåter personliga tankar att 

komma fram. Detta görs genom att i samråd med avdelningens pedagoger välja en plats där 

barnen är vana att ha reflekterande samtal. Material ur förskolans dokumentationsarbete 

kommer att användas att reflektera kring för att få barnen att komma i kontakt med tidigare 

erfarenheter och känslor samtidigt som det kan hjälpa intervjun att behålla ämnesfokus 

(Pramling Samuelsson & Doverborg, 2012). Utgångspunkten är att barnen genom att sitta 

tillsammans i fokusgrupper ska tala friare än om vi som utomstående vuxna skulle intervjua 

dem enskilt. Nackdelar med fokusgrupp kan enligt Trost (2005) vara att dominanta barn tar 

mer plats än andra och därmed är de som gör sig mest hörda, samt att intervjudeltagare lätt 

enas runt en gemensam åsikt som uppfattas som den rätta. Vår strategi för att motverka 

ovanstående lånar vi från Pramling Samuelsson och Doverborg (2012) och låter därmed 

avdelningens pedagoger välja sammansättningen på barnen samt gör medvetna placeringar 

utifrån det vid samtalen. Vi beaktar också samtalets framfart för att som samtalsledare kunna 

ge barnen den plats de tros behöva för att uttrycka sig. Genom den nyfikna och uppmuntrande 

inställningen som författarna förordar låter vi barnen förstå att det är deras unika erfarenheter 

som eftersöks. Fördelarna med intervjuer i grupp anser vi alltså vara övervägande och Trost 

(2005) betonar att formen passar bra då barns erfarenheter efterfrågas eftersom de i 

interaktionen ges möjlighet att minnas tillsammans och fundera utifrån varandras uppslag 

samt att deras uttryck gynnas av tryggheten. Betonas bör att vi med fokusgruppintervjuer inte 

är ute efter ett enat svar utan att i samtalet lyfta de olika upplevelserna (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

 

Vi som intervjuare är samtalsledare, moderatorer, och kan genom den halvstrukturerade 

utformningen lyssna, observera, ge följdfrågor och på så sätt styra samtalet i riktning mot 

syftet (Kvale & Brinkmann, 2014).  Trost (2005) likväl som Kvale och Brinkmann (2014) 

framhåller det som både fördelaktigt och problematiskt då man som moderator är mitt i 

interaktionen med möjlighet att ta del av barnens tankeprocess samtidigt som det kan 

upplevas kaotiskt att ta in och registrera all data som framkommer. I vårt fall ser vi här 

fördelar av att vara två intervjuare som kan hålla olika fokus samt uppfatta och ställa relevanta 
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följdfrågor för att föra samtalet framåt (Pramling Samuelsson & Doverborg, 2012; Trost, 

2005). Utifrån de svårigheter som Pramling Samuelsson och Doverborg (2012) visar med att 

skriva ned intervjuer samtidigt som samtal hålls igång kommer samtliga intervjuer att 

ljudinspelas. Genom att göra det kan materialet transkriberas så objektivt som möjligt i 

efterhand vilket även Kvale och Brinkmann (2014) och Trost (2005) framhåller som både 

vanligt förekommande och fördelaktigt. Därtill tas tid att i direkt anknytning till avslutad 

session skriva ned uppfattningar om kroppsspråk och interaktioner för att tydliggöra det 

sociala sammanhanget. Anteckningarna blir sedan ett värdefullt komplement till det verbala 

som framkommit (Pramling Samuelsson & Doverborg, 2012). 

4.4 Urval 

Urvalet av barn som deltar i studien sker med stöd av Trost (2005) som menar att bearbetning 

och analys försvåras av att det finns en nära relation till intervjuobjektet. Författarens tankar 

grundar sig i svårigheter att se objektivt på situationen och vad som sägs utan att tolka utifrån 

tidigare erfarenheter. Av den anledningen föll valet på barn som ingen av oss tidigare arbetat 

med, däremot görs ett riktat urval genom att be avdelningens pedagoger om hjälp att välja ut 

de barn som tros vilja uttrycka sig i en intervjusituation med oss. Våra skäl till det är att 

resultatet är beroende av att barn vill delta i studien och att pedagogerna har störst kännedom 

om vilka barn som gynnar varandras frispråkighet. Trost (2005) poängterar dock att det vid 

riktat urval är stor sannolikhet att valet styrs till barn som verkar kunniga eller intressanta 

inom studieområdet och detta är därför något som beaktas gällande studiens tillförlitlighet. 

 

Nio barn intervjuas och valet grundar sig i Trosts (2005) påvisade fördelar med att begränsa 

sig för att kunna göra en studie av god kvalitet samtidigt som det måste bli en lämplig bredd 

på undersökningen. Vad som är lämpligt i just denna undersökning bestäms utifrån 

tidsaspekten för arbetet, då det enligt Kvale och Brinkmann (2014) är bättre att ha få men 

noggrant utförda intervjuer.  Könsfördelningen vi valt är fem pojkar och fyra flickor då 

studien inte ämnar fokusera det ena framför det andra. Att de barn som deltar är 5 år gamla 

grundar sig i att de då till skillnad från de yngre barnen har lång erfarenhet av förskolan och 

dess dokumentationsarbete samt en förmåga att uttrycka sig verbalt vilket är av vikt då 

datainsamling sker genom intervjuer. 

 

Valet av förskola sker utifrån syftet som fokuserar dokumentation genom fotografier. Studien 

utförs därför på en Reggio Emiliainspirerad förskola där dokumentation är ett naturligt inslag. 

Avdelningen där studien utförs är åldershomogen med 5åringar. 

4.5 Genomförande 

Förskolan kontaktades och tid för besök samt planerade intervjuer bokades in. Missivbrev 

(Bilaga 2) skickades ut två veckor innan tidpunkt för undersökning för att få föräldrarnas 

samtycke om deras barns delatagande i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer. 
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Pramling Samuelsson och Doverborg (2012) menar att intervjusituationen kommer längre om 

intervjuare och deltagare har kännedom om varandra, därför spenderades tid på avdelningen i 

anknytning till datainsamlingen. Under stunden tog vi också del av förskolans 

dokumentationsarbete och valde tillsammans med pedagogerna ut fotografier att ta med som 

samtalsstöd. Platsen där intervjuerna skulle hållas bestämdes och valet föll på ett rum avskilt 

från den övriga avdelningen som barnen vistas i dagligen och har erfarenheter av enskilda 

samtal i. Detta utifrån det Bengtsson (2005) skriver om att situationen konstrueras utifrån 

interaktioner mellan våra livsvärldar och den miljö vi befinner oss i. Rummen inne på 

avdelningen valdes därför bort eftersom de signalerar lek även om det både fanns mycket 

dokumentation i rummen och många av fotografierna ursprungligen var tagna där. Pramling 

Samuelsson och Doverborg (2012) lyfter att en barnintervju kräver en lugn plats för att alla 

ska kunna koncentrera sig, vilket styrker valet av miljö. Andra intervjudagen blev vi dock 

tvungna att byta lokal då förskolans övriga verksamhet krävde det. Istället nyttjades då husets 

ateljé där vi tillsammans satt vid ett runt lågt bord vilket gav samtalet liknande förutsättningar 

som dagen innan. Förmiddag valdes som tidpunkt eftersom barnen då i regel är pigga. Enligt 

Pramling Samuelsson och Doverborg är det av vikt för att barnen ska orka fokusera och vilja 

ge av sig själva. 

 

Att intervjua barn medför enligt Kvale och Brinkmann (2014)  en obalans där den vuxne har 

ett övertag som kan påverka både resultatet och än viktigare välbefinnandet hos barnet. Detta 

försökte balanseras genom val av miljö, material och samtalsform med en förhoppning att 

barnen skulle känna att det var deras hemmaplan. Genom intervjuernas inledning var målet att 

förmedla att vi som besökare var genuint intresserade av barnens egna upplevelser och att det 

därmed inte fanns några rätta svar, bara erfarenheter att dela, vilket Kvale och Brinkmann 

beskriver som viktigt. Pramling Samuelson och Doverborg (2012) trycker också på samspelet 

i situationen eftersom man som intervjuare är helt beroende av att barnen vill och vågar delta, 

en bra start kan då vara ett för dem känt ämne. Intervjuerna inleddes därför med ett allmänt 

samtal om barnens ålder och vad de gör under en dag på förskolan. Detta gjordes för att de 

skulle äga känslan av att de är kompetenta i förhoppning om att situationen skulle inspirera 

till personliga uttryck. Vi insåg också ganska omgående att inledningen av intervjuerna var 

avgörande för att göra stunden meningsfull för barnen, därför var vi noga med att se till att 

alla var involverade innan vi fortsatte. Vidare presenterades ämnet som skulle samtalas om 

och barnen tillfrågades om det kändes bra att stunden spelades in med hjälp av telefonen 

innan det gjordes. Den placerades därefter mitt på bordet där den fick ligga under hela 

samtalen. Vi lät också barnen förstå att de fick välja om de ville vara med eller inte och att de 

hade rätt att avbryta när som helst. 

 

I strukturerandet inför intervjuerna hade vi utifrån Pramling Samuelsson och Doverborg 

(2012) vägt ord och försökt att synliggöra de förgivettaganden vi hade om hur barn uppfattar, 

tänker och agerar för att vara förberedda på stundens framfart. Författarna menar att det 

annars är lätt att det inte känns meningsfullt för barnen om frågorna uppfattas som krångliga 

och irrelevanta. Detta togs fasta på och efter ett flertal bearbetningar blev frågorna öppnare. 

Barnen uppmanades nu att beskriva och berätta utifrån deras faktiska upplevelser.  Frågor om 

barns känslor och upplevelser uppmuntrades att besvaras genom att peka på smileys 
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(Bilaga 1). Dessa gestaltade fem olika känslor för att barnen på ett lättare sätt skulle komma 

in i beskrivningen av deras erfarenheter än om det gjordes utan materialstöd. Smileysarna 

gicks under inledningen igenom och barnen fick då beskriva känslorna de representerade, 

barnens förklaringar blev sedan facit för oss vid transkribering av samtalen. 

 

Metodlitteraturen visar att förmågan att intervjua barn är ett hantverk som kräver lång 

erfarenhet för att bemästra (Kvale & Brinkmann, 2014; Pramling Samuelsson & Doverborg, 

2012; Trost, 2005). Då vi inte hade denna utgick vi istället från Pramling Samuelsson och 

Doverborgs (2012)  beskrivning av hur det bör gå till och vad som är viktigt att tänka på. 

Därför gjordes tillhörande samtalsfrågor som inledningsvis var övergripande och succesivt 

blev mer specifika utifrån var och en av de tre forskningsfrågorna. Vi utgick som författarna 

rekommenderar från en konkret händelse genom att prata om de fotografier som tagits med ur 

avdelningens dokumentation. Detta gjordes för att barnens upplevelser och erfarenheter skulle 

komma fram. Bilder på situationer med flera barn användes som stöd i samtliga frågor och 

blev något vi kunde knyta an till och plocka upp tidigare uttalanden ifrån. De blev också en 

hjälp för oss som samtalsledare för att få samtliga barn att göra sig hörda, inte bara de mest 

frispråkiga. Då det enskilda barnets känslor efterfrågades användes fotografier där bara just 

det barnet var med. Det var också i samband med sådana frågor som barnen ombads visa med 

smileys hur de kände sig. Genom att göra detta gavs varje barn en egen stund innan resten av 

gruppen involverades i frågan. Materialet blev därmed ett stöd då vi genom att visa på figuren 

och upprepa det barnet sa kunde få ett förtydligande. Frågorna som ställdes var ömsom 

indirekta, där vi frågar om dokumentation i sin helhet och hur barnet tror att andra barn kan 

tänkas tycka och ömsom mer direkta och personliga. Pramling Samuelsson och Doverborg 

menar att intresset och förståelsen hos barnen på så sätt kan fångas upp. Då vi uppfattade att 

barnen inte förstod eller ville uttala sig upprepades också deras tidigare påståenden vilket 

ledde till att barnen då uttryckte sig vidare. Då barnen hamnar utanför ämnet lyfter Pramling 

Samuelsson och Doverborg att det är viktigt att kunna läsa av hur långt denne ska få fortgå 

innan man styr tillbaka till ämnet eftersom barnens samarbetsvillighet till stor del bygger på 

att de känner sig bejakade. Vårt sätt att agera under hela tiden var därför av största vikt. 

Ögonkontakt och uppmuntrande bekräftelser i form av nickningar, leenden och följdfrågor 

förmedlade vårt intresse och höll igång dialogen. När samtalet skulle byta inriktning 

förmedlades det till barnen för att de skulle få en chans att sätta sig in i ämnet. Vi upplevde att 

intervjuerna blev bättre och bättre beroende på vårt sätt att mer avslappnat kunna vara i 

stunden och fokusera på barnen. Tänkvärt för oss var att ge barnen tid trots att det ibland 

kunde upplevas som att vi inte visste vart situationen skulle bära. Detta utifrån Pramling 

Samuelsson och Doverborgs tankar om att barnen behöver få känna att de äger talutrymmet 

och att det är deras åsikter som är de viktiga. Författarna uppmärksammar att barn som inte 

vill svara måste respekteras för det med den fingertoppskänsla som intervjuare måste ha. Vår 

strategi blev då istället att försöka vinkla om frågan och utgå från andra barns svar i det 

fortsatta samtalet för att se om barnet i fråga då ville svara. Efter avslutad intervju 

kompletterades ljudinspelningen med nedskrivna minnesbilder av barnens kroppspråk som vi 

ansåg förtydligade det som sades. Tidsåtgången var precis som författarna skriver svår att 

planera, våra samtal pågick mellan 18-27 minuter.  
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4.6 Bearbetning och analys av datamaterial 

De nio barnens uttalanden transkriberades från de ljudinspelningar som gjordes vid de tre 

fokusgruppintervjuerna. Kvale och Brinkmanns (2014) skriver att ”transkribera innebär att 

transformera” (s. 194) och visar att man genom att göra det inspelade materialet till text inte 

bara ändrar form på det utan också avkontextualiserar det. Materialet kan därmed inte sägas 

vara den verklighet som utspelades vid intervjutillfället, något som Bengtsson (2005) menar 

att vi ständigt måste förhålla oss till då vi utgår från en fenomenologisk livsvärldsansats. 

Genom denna blir målet snarare att beskriva vad som framkommer framför att förklara varför.  

 

Som ett första steg lyssnades inspelningarna igenom för att få en överblick över hur materialet 

skulle kunna transkriberas. Här gjordes också noteringarna på slutsatser av det som 

uppfattades för att kunna ta med i analysens senare steg. De anteckningar över barnens 

kroppsspråk som gjordes efter varje intervjusession gicks sedan igenom. Vi noterade i vilka 

sammanhang smileys använts och skrev sedan ner vilken innebörd de olika barnen gett dem. 

Därefter avlyssnades återigen var och en av intervjuerna medan vi ordagrant skrev ned dem 

som långa dialoger. Vi pausade ofta och införde förtydligande kommentarer om hur barnen 

använt smileys och visat med sina kroppar vad de menat. Då barnens uttalanden gjordes 

utifrån de medhavda fotografierna antecknades det också. Trost (2005) rekommenderar att 

innefatta beskrivningar av pauser, skratt och betoningar för att förtydliga situationen vilket vi 

anammade genom att skriva symboler i texten för att förtydliga. Vi använde oss av Kvale och 

Brinkmanns (2014) utskriftskonvention då symbolerna gavs innebörd. Detta förenklade 

transkriberandet och gjorde det tydligare än om bara ord använts. Författarna poängterar att vi 

aldrig får bortse från att våra utskrifter är de levande samtal som hafts. Risken finns då att 

glömma att vi själva är medskapare till det som sagts genom interaktionens inverkan menar 

de. För att motverka det har inspelningarna avlyssnats och stödmaterialet lästs vid flera 

tillfällen under bearbetningens gång. Då vi var två har vi kunnat hjälpa varandra att behålla 

situationerna i minnet genom de olika perspektiven på intervjuernas framfart som innehas. 

Trost (2005) påstår att man för att göra materialet överblickbart kan sortera bort det till synes 

oväsentliga. Samtidigt uttrycker Kvale och Brinkmann (2014) att det är när helheten i 

sammanhanget ses som det subtila framträder. Av dessa skäl transkriberas samtliga intervjuer 

inledningsvis i sin helhet för att sedan sorteras. 

 

För att bearbeta kvalitativt data finns ingen given metod (Bengtsson, 2005; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Trost, 2005). Därför framhåller Kvale och Brinkmann (2014) kreativiteten 

och förmågan att se möjligheter med sitt material då det säras i mindre delar. Vi har valt att 

arbeta utifrån Patel och Davidson (2003) idé att med hjälp av överstrykningspennor sortera 

barnens tankar. Eftersom intervjuerna var uppbyggda kring de tre forskningsfrågornas fokus 

bearbetas de också separat. Genom att sprida ut transkriberingarna från varje fokusområde i 

omgångar och färgmarkera de likheter vi såg blev teman av barnens svar synliga. Vi såg då att 

de tre fokusgrupperna inte kunde särskiljas från varandra utan hade variationer inom 

grupperna, därför valdes att därefter behandla dem som nio olika individer utan 

grupptillhörighet. Citaten klipptes ut och sorterades i högar enligt de mönster vi sett.  Därefter 

sorterades varje hög utefter den variation av svar som uppkommit inom just det ämnet och 
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bredden av barnens svar blev tydlig. När allt material var bearbetat hade varje forskningsfråga 

två till tre teman och dessa gavs rubriker som gick i linje med innehållet.  

 

I enlighet med fenomenologin och Kvale och Brinkmann (2014) är vår analys 

meningstolkande, vilket innebär att vi som forskare är en del av den. Utifrån tidigare 

erfarenheter och personliga föreställningar om barn, intervjuer och dokumentation har hela 

analysen påverkats vilket gör oss till medkonstruktörer av resultatet.  

 

För att kunna redogöra för resultatet valdes ett fåtal citat ut som visar vad som framkommit 

under varje rubrik. Allas individuella åsikt redovisades därmed inte men alla nyanser inom 

varje tema finns representerat. Vårt meningstolkande syns då vi förtydligat citat från det som 

barnen sagt genom att som Kvale och Brinkmann (2014) menar bygga ut texternas mening 

utifrån det vi uppfattat i situationerna. Det återigen sammansatta resultatet blev då en ny 

helhet, en syntes som innefattar barnens uttalanden med vår analys och tolkning. Resultatet 

speglades därefter i relevant litteratur från bakgrunden i diskussionskapitlet. 

4.7 Etiska överväganden 

Det har varit ett etiskt dilemma att genomföra en studie för att närma oss barns upplevelser.  

Forskning i bakgrunden pekar på att barn konstrueras i dokumentationen samtidigt som vi 

oundvikligen framställer dem i vår tolkning av deras uttalanden och tankar. Funderingar om 

huruvida vi som utomstående forskare kan eller bör tillskriva barnen dessa upplevelser har 

därmed uppkommit. Med detta i åtanke blir vår utgångspunkt under hela processen 

Bengtssons (2005) tankar om att livsvärlden visst kan studeras så länge insikt finns i att man 

som forskare då hela tiden är en del i konstruerandet av den.  

 

Vi har inom studien utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav. Informationskravet 

har tillgodosetts genom att informera barnen om att det är valfritt att delta. Samtyckeskravet 

beaktades genom att ett missivbrev gick ut till alla föräldrar där de fick godkänna sina barns 

medverkan efter de förhållanden som här beskrivs. Barnen informerades också vid varje 

intervjutillfälle om att de när som helst fick avbryta. Kraven på konfidentialitet och nyttjande 

hanteras genom att alla anteckningar och ljudinspelningar endast hålls inom studien och 

därefter raderas. Namn och personuppgifter framkommer heller inte i det färdiga arbetet för 

att det ska vara omöjligt att spåra källan.  

 

Dessa etiska överväganden har beaktats under hela processen; det vill säga inför, under och 

efter genomförda intervjuer. 
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5 Resultat 

Nedan visas resultatet av de genomförda livsvärldsintervjuerna med barnen. Då 

fenomenologin är den teoretiska utgångspunkten är resultatet presenterat som en beskrivning 

av de framkomna svaren. För att presentationen ska bli så objektiv som möjligt tydliggörs den 

genom citeringar av barnens uttalanden som i anknytning meningstolkas av oss som 

medkonstruktörer (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Eftersom samtalen är utformade efter forskningsfrågorna redovisas även resultatet på det 

viset. Utifrån de kategorier och mönster som framkommit i bearbetningen av datamaterialet 

skapades teman som också fick bli namnen för rubrikerna i presentationen av resultatet för att 

på ett tydligare sätt kunna beskriva vad som framkommit. Trots att intervjuerna utförts i 

fokusgrupper presenteras resultatet utifrån individen då svaren inom gruppen skiljer sig åt på 

många sätt. För att ytterligare förtydliga ges en kort förklaring på målet med varje 

forskningsfråga.  

 

Som stödmaterial i intervjuerna användes smileys som representerar fem olika känslor som 

komplement till barnens verbala uttalanden. När barnens yttranden bygger på användandet av 

dessa skrivs det inom parentes, detta återfinns under de två rubrikerna 5.1.1Motstridigheter i 

barnens upplevelser samt 5.2.1Varierade upplevelser av att se sig själv på bild. 

 

5.1 Hur uttrycker barn sig om sina upplevelser av att bli fotograferade i 

förskolan? 

 

Under denna rubrik efterfrågas barnens upplevelser och känslor vid tillfället för fotografering 

samt hur de då beter sig och vad de erfar är fokus för dokumentationen. 

 

5.1.1 Motstridigheter i barnens upplevelser 

Då barnen beskriver sina känslor av att bli dokumenterade framkommer att de flesta upplever 

att det är roligt och något som gör att de känner sig glada, de kan dock inte beskriva varför. 

Barnen säger tillexempel att: 

 

(Jätteglad gubbe) … vet inte varför. 

 

Glad, för att det är roligt att någon tar foton på mig … det är bara roligt. 

 

Barnen uttrycker även att det kan kännas olika vid olika tillfällen, vilket framkommer av detta 

citat: 

 

Jätteglad … kan vara olika … också för mig … 
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Några barn beskriver att bli fotograferad som något negativt, men även här säger de att det 

kan kännas olika vid olika tillfällen. 

 

(Neutral gubbe) … ibland tycker jag inte om det … det känns alltid som den 

gubben i mitten. 

 

(Ledsen gubbe) … man kan bli sur och arg för man vill inte fotas … 

 

Nedan beskriver barnen vad som händer, hur de agerar under tillfället då de blir fotograferade 

och hur leken påverkas av detta. Samtliga utom ett menar att de avbryter leken. Flera av de 

barn som ovan säger att det är positivt att bli fotograferade uttrycker här att de blir instruerade 

om vad de ska göra vilket visar på en omedveten motstridighet i deras svar.  

 

Man kan fortsätta leka sen … kanske om man sitter still så blir det ju en stilla 

bild, istället för att det blir en suddig bild. 

 

Då behöver man lyssna på fröken och säga var man ska gå … då säger fröken 

var man ska gå … kanske stå stilla och titta mot väggen. 

 

Citaten visar på att barnen upplever att de förväntas agera på det sätt som pedagogen uttrycker 

vilket gör att de avbryter den aktivitet de för tillfället håller på med. Detta gör de delvis 

eftersom de blir tillsagda och delvis för att de vill att bilden ska bli bra vilket bland annat 

framkommer då ett barn förklarar att om man rör sig samtidigt som fröken fotograferar så blir 

det en suddig bild. 

 

5.1.2 Fokus på det speciella 

På frågan om vad som fotograferas svarar barnen att det är då något anses speciellt och fint 

eller exempelvis vid födelsedagar och särskilda aktiviteter. 

 

Det brukar fota på det som är gjort typ … teckningar, om man gjort någonting. 

 

Dom fotar när man fyller år … 

 

Resultatet av barnens svar angående deras upplevelser av att bli fotograferade visar på en 

motstridighet. Detta då det å ena sidan framgår att många av barnen vill bli fotograferade för 

att bli bekräftade, men att de å andra sidan i många fall anpassar sin lek efter fotograferandet.  

 

Den slutsats som kan dras utifrån barnens ovanstående uttalanden är att barnen påverkas av 

dokumentationsarbetet så tillvida att de förändrar deras beteende och känsla i kroppen. 
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5.2 Hur uttrycker barn sig om att bli framställda i förskolans 

dokumentation? 

 

Med denna fråga vill vi få tag i hur barnen upplever sig själva på bild, hur det känns då andra 

talar om en samt om placeringen har betydelse för detta. 

 

5.2.1 Varierade upplevelser av att se sig själv på bild 

Barnen har varierade upplevelser av att se sig själva i förskolans dokumentation. Flertalet 

upplever det positivt, några har en negativ syn medan andra inte uttrycker någon uppfattning 

alls. 

 

Det är alltid roligt. 

 

(Neutral gubbe) Känns som vanligt. 

 

I de negativa kommentarerna framkommer att det är hur barnet ser ut på bilden som avgör 

upplevelsen av den. Där bilden var tagen ur en vinkel så barnet inte syntes till fullo 

uppskattades det inte. 

 

(Sur gubbe) Man ser nästan inte mig så då tar jag (ledsna gubben) … huvudet 

var som bara här … 

 

I samband med detta uttrycks också en fundering om varför pedagogerna tagit bilderna på det 

sättet. Framkommer gör också att några barn ogillade att de på fotografierna hade sura eller 

ledsna miner. 

 

(Sur gubbe) Vet inte varför jag såg ut så. 

 

5.2.2 Att bli bekräftad 

Flertalet av barnen yttrar tankar om att det känns bra då pedagoger, kompisar och föräldrar 

talar om fotografierna de finns med på eftersom de då känner sig bekräftade och synliggjorda 

och för att det främst förekommer kommentarer om hur fint och bra det som framställs är. 

 

Vi brukar prata om bilderna på samlingen, fröknarna säger att vi är jättebra 

och kompisarna säger att vi är jättefina. 

 

Då känns det som att det är fint och alla får se. 

 

De övriga barnen har få kommentarer och är förhållandevis neutrala, de uttrycker det varken 

positivt eller negativt att bli talad om.  
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Mmm … (på frågan om hur det känns då kompisarna pratar om bilderna) men 

inte alltid. Vet inte varför. 

 

5.2.3 Placeringens betydelse 

När intervjusamtalet närmar sig barnens upplevelser och förståelse av vad dokumentationen 

de framställs i används till, har barnen inte förståelse för dokumentationens syfte, däremot är 

flertalet av dem övertygade om var fotografierna brukar placeras. 

 

De stoppar upp bilderna på väggarna, vet inte varför. 

 

Vi hänger upp bilderna på väggarna i byggrummet… 

 

Det känns bra att det sitter uppe bilder på väggen… 

 

Gällande dokumentationens placering framkommer utifrån svaren ingen koppling mellan hur 

barnen upplever sig på bilden och var dokumentationen finns. Vid en överblick av barnens 

svar framkommer dels att barnen då de finns med på bild och blir talad om känner sig 

värdefulla och dels att ämnet är tämligen oreflekterat hos dem och att det därför är svårt att 

uttrycka sig om det abstrakta i att bli framställd. 

 

5.3 Vilket inflytande anser sig barn ha gällande dokumentationen? 

Här vill vi få tag i huruvida barnen upplever sig ha inflytande när det gäller dokumentationen 

i förskolan. Frågan behandlar deras känsla av delaktighet vid fototillfället likväl som vid 

framställning och användning av fotografier. 

5.3.1 Avsaknad av inflytande 

I samtliga fokusgrupper berättar barnen att det är de vuxna som fotograferar och att det sker 

vid olika tillfällen. Barnen säger sig inte själva ta initiativ till när detta ska ske. Flera barn har 

också en tydlig uppfattning om att de vuxna måste dela med sig av kameran till varandra, de 

uttrycker dock inte någon tanke på att detta skulle innefatta dem själva. 

 

Maria, Märta och Matilda (de tre pedagogerna) fotar … Man måste dela med 

sig när man fotar! 

 

Det är alltid fröknarna som fotar. 

 

… nej ingen annan fotar. 

 

 

När vi talar om huruvida barnen fotograferar så visar barnen i en grupp förvåning, skrattar till 

och säger: 
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 Neeeheeej! .... dom får inte göra det … dom får inte titta på bilderna heller som 

 dom har tagit bilder på … vet inte varför … 

 

Barnen bestämmer inte när man ska fota … fast en gång bestämde vi att vi 

skulle fota. 

 

Att döma av barnens uttalanden och kroppsspråk går det att utläsa att det för barnen anses 

främmande och nästintill lustigt att de själva ska bestämma var, när och hur dokumentation 

ska ske och att de själva ska vara delaktiga. 

 

5.3.2 Att fråga om lov 

Barnen visar på olika upplevelser gällande valfriheten att vara med på bild. Utifrån svaren 

framkommer ingen gemensam förståelse för huruvida det frågas om lov innan fotograferandet 

sker. 

 

Ibland kanske man frågar först. 

 

Man kan säga nej om man vill leka så får man säga nej. 

 

Däremot anser flera av barnen att vikarierna måste fråga både ordinarie pedagoger och barn 

om tillstånd att dokumentera. 

 

Vikarierna frågar barnen om dom vill vara med på bild, inte fröknarna … men 

om man bara är vikarie då måste man fråga fröknarna … 

 

Barnens starka åsikter om vikariernas rättigheter förstås dels komma från erfarenheter av ny 

personal som ställer många frågor men också från en hierarki i verksamheten där vikarierna 

inte ger signalen av att inneha fullt förtroende. 

 

En annan aspekt som kommer fram under ett av samtalen är då ett barn tydligt uttryckte att 

man inte får fotografera barn samtidigt som en oro för vad elaka människor kan göra med 

bilderna framkom. 

 

Fast man får inte fota barn … för några är dumma och sätter in dom i datorn … 

Om man sätter in bilderna på datorn kan vissa kolla … 

 

Intrycket var dock av att denna åsikt förmedlats till barnet utanför förskolan då denne inte till 

fullo kunde relatera känslan till fotografierna i verksamheten vilket framkom då barnet på 

följdfrågor om sådant kunde hända på avdelningen uttryckte sig tvivlande. 
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5.3.3 Brist på inflytande över fotografierna 

Under intervjuerna samtalas det om vad bilderna används till och vem som bestämmer detta. 

Här upplever barnen sig själva inte ha något inflytande, däremot framkommer ett flertal 

funderingar om vilka enligt dem överordnade personer som kan ta de besluten. 

 

Fröknarna bestämmer alltid vad man ska göra med bilderna. 

 

Fröknarna, jag vet inte … vaktmästaren tror jag? Det är inte chefen? 

 

Vi vet inget om det! 

 

Barnen får frågan om vad de själva vill göra med bilderna om de får bestämma och oberoende 

av varandra svarar då flertalet att de vill ta hem dem. Utöver dessa förslag framkommer inga 

övriga önskemål. 

 

Skulle vilja hänga upp dom hemma hos mig. 

 

Ta bilderna och sätta upp den på min vägg hemma. 

 

Att så många barn helst vill förvara förskolans dokumentation hemma ses som en antydan till 

att barnen inte vet vad dokumentationen är till för och vad den har för syfte samt att de genom 

att ta hem den får makten att bestämma över den helt själv. 
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6 Diskussion  

Nedan förs en diskussion av studiens delar vilken inleds med att lyfta de konsekvenser de 

metodologiska valen fått och vilken inverkan det haft på arbetets process. Diskussionen av 

resultatet förs utifrån den fenomenologiska utgångspunkten vilken gör oss medvetna om att de 

slutsatser vi kommer fram till är färgade av våra personliga tolkningar och den bakgrund vi 

ställt det mot.  

6.1 Metoddiskussion  

Då studien behandlar barns personliga upplevelser kändes valet att intervjua dem naturligt. 

Utgångspunkten har varit fenomenologin vilket ledde till genomförandet av 

livsvärldsintervjuer. Målet har alltså varit att så objektivt som möjligt ta in det barnen säger 

utan att påverkas av egna förgivettaganden (Kvale & Brinkmann, 2014). Det var därför 

avgörande att samtalsområdena bearbetades flera gånger så att frågorna blev mindre färgade 

av förväntningar om vad barnen troddes svara. Att som Pramling Samuelsson och Doverborg 

(2012) rekommenderar använda sig av den halvstrukturerade formen upplevdes positivt. 

Denna gav möjlighet att bevara fokus samtidigt som varje intervju kunde anpassas till det 

enskilda barnet genom sättet att ställa frågor och sedan följa upp utifrån det som framkom. 

Samtalsformen gav möjlighet att fråga utan att leda. 

 

Med stöd av Kvale och Brinkmann (2014) valdes att ge oss hän till ett mindre antal barn 

istället för att söka svar hos en stor skala. Detta påverkade resultatet då vi genom att intervjua 

fler barn och från fler förskolor möjligen kunnat visa på en annan bredd alternativt kunnat 

göra en jämförelse mellan förskolor som utgår från olika pedagogiker. Valet kändes dock 

positivt då det som författarna menar annars blivit tidsmässigt krävande att transkribera och 

analysera den stora mängden data. Risken hade då varit att studiens tidsram inte tillåtit 

tillräckligt många bearbetningar och djupgående analyser.  

 

Antalet barn i varje fokusgrupp justerades innan påbörjad datainsamling från fyra till tre. 

Detta var i efterhand ett bra val då det med fler deltagare hade kunnat bli svårt att bejaka alla 

enskilt och att risken då varit att gå miste om delar av de vidareutvecklingar som framkom. 

Om barnen istället intervjuats enskilt hade resultatet också kunnat bli annorlunda vilket 

presenterats i kapitelet om genomförande. Största risken med gruppintervjuer är enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) att barnen tar efter varandras svar och överger sina egna åsikter. Detta 

var den största farhågan då formen valdes men lyckligtvis inte något som präglade endera av 

grupperna, däremot inspirerade de varandras uttryck vilket gjorde uttalandena beskrivande 

från flera perspektiv. 

 

I intervjusamtalen uppfattades inga tecken som tydde på att barnen blivit påverkade av den 

telefon som användes för att spela in med. Inspelningarna blev tydliga och kunde 

transkriberas tillsammans med de anteckningar som gjorts. Tillvägagångssättet innefattar 

dock tolkningar och efterkonstruktioner baserat på vårt minne av barnens kroppsspråk, miner 

och interaktioner. Resultatet hade därmed kunnat bli annorlunda om situationerna istället 
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filmats. Användningen av en filmande surfplatta hade kunnat fånga fler delar av intervjuerna 

men kan som Kvale och Brinkmann (2014) skriver inte heller säga sig visa verkligheten då 

den utesluter det kringliggande. Att studien har ett etiskt perspektiv på fotografering i 

förskolan och behandlar kamerans påverkan på barnen gjorde dock att filmverktyget valdes 

bort utifrån Kvale och Brinkmanns övertygelse om att denne hade förändrat situationen 

genom sin närvaro.  

 

Intervjusamtalen var innehållsrika och de flesta barn pratade fritt utifrån egna upplevelser 

vilket kopplas samman med de riktade urval och gruppsammansättningar som pedagogerna 

hjälpte oss till. Barnen på avdelningen var också vana vid intervjusituationer vilket ses som en 

stor anledning till att de var så uttrycksfulla. Särskilt tydligt blev det då samtliga barn utom ett 

betedde sig på liknande sätt genom hela intervjusituationen och tog sig tid att fundera och 

svara och det i efterhand visade det sig att barnet som avvek var ny på avdelningen och därför 

inte van vid frågeproceduren.  

 

Stödmaterialet som användes hade stor påverkan på framfarten av samtalen. De fotografier 

och bildcollage som utgicks från formade interaktionen i hög grad vilket gav insikten om att 

andra fotografier troligen gett ett annat resultat eller åtminstone andra uttryck. Eftersom 

fotografierna valdes ut tillsammans med pedagogerna funderar vi vad som hade framkommit 

om barnen själva fått välja underlaget. I efterhand är detta något som vi hade velat göra 

annorlunda för att kunna basera intervjuerna på material som är mer meningsfullt för barnen 

att uttrycka sina upplevelser kring. Även smilisarna hade stor del i det som framkom, 

uppfattningen är att barnens beskrivningar av deras egna upplevelser blev mer innehållsrika 

på grund av dem. Figurerna krävde dock aktiva intervjuare då barnen annars tyst pekade på 

dem vilket inte är gynnsamt om man utför en ljudinspelning. Därför tror vi att det var 

avgörande att inledande gå igenom figurernas sinnesstämningar med varje grupp så att de då 

fick sätta ord på känslorna, ord som också kunde användas för att upprepa och fråga vidare. 

Det visade sig också viktigt då det framkom att den neutrala smileyn i barnens ögon såg sur 

ut. Oreflekterat hade det annars kunnat resultera i att barnens svar styrts och därmed gett ett 

missvisade resultat. 

 

Genom fenomenologin medvetengjordes livsvärldsteorin som säger att vi aldrig helt kan 

förstå en annan människa (Bengtsson, 2005). Intervjuerna har gjort oss ödmjuka inför detta då 

samtalen med barnen hamnade på många korta sidospår. Barnen svarade på alla frågor utifrån 

sig själva vilket gav en påminnelse om att alla ser ur olika perspektiv och att vuxna hela tiden 

måste anstränga sig för att närma sig barnens syn på världen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Med detta i åtanke hade vi gärna haft mer tid att ta tillvara på barnens funderingar för att 

återkomma till stickspåren som uppkom. En möjlighet att vara med barnen i verksamheten då 

dokumentationen använts hade också varit önskvärt för att ytterligare närma oss barnens 

perspektiv på förskolans dokumentation.  

6.1.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Att uttala sig om studiens reliabilitet betyder att dess tillförlitlighet behandlas och att frågor 

ställs om huruvida samma resultat skulle kunna uppnås vid ett annat tillfälle menar Kvale och 
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Brinkmann (2014). Denna studie är tillförlitlig på så sätt att den synliggör delar av barnens 

upplevelser av förskolans dokumentationsarbete då vi genom val av metod och bearbetning 

aktat oss för att tolka. Barnens uttalanden gäller dock endast för situationen som den var vid 

tillfället och utifrån interaktionen som skedde med oss som forskare samt med övriga 

gruppdeltagare. De tre gruppintervjuerna är inte heller identiska även om de har samma frågor 

som utgångspunkt eftersom metoden efterliknar det vardagliga samtalet och dess framfart 

därmed styrts av uppkomna spår. 

 

Validiteten avgör om studien är sanningsenlig och bedömer dess styrka menar Kvale och 

Brinkmann (2014). De problematiserar svårigheterna med att uttala sig om detta i kvalitativa 

studier som denna där beskrivandet av det unika utgör resultatet. Författarna menar dock att 

man kan uttala sig om dess validitet, men att den då bör innefatta hela undersökningens 

process och inte bara resultatet som traditionellt är brukligt. Med det i åtanke framhålls vår 

egna ofrånkomliga påverkan som kommer från de teoretiska antaganden vi utgått från, vårt 

val av metod, vår inverkan på intervjupersonerna samt på framställandet av resultatet.  

 

Studien kan på grund av ovanstående beskrivning inte heller generaliseras på barn i 

allmänhet. Resultat gäller endast dessa nio barn inom rådande situation men liknande 

upplevelser kan möjligen innehas av andra förskolebarn med likvärdiga förutsättningar. 

6.2 Resultatdiskussion 

I avsnittet diskuteras resultatet i förhållande till den forskning som presenterats i bakgrunden. 

För att göra läsningen tydlig har resultatdiskussionen delats upp under tre rubriker utifrån vad 

som framkommit inom forskningsfrågorna. 

6.2.1 Att bli fotograferad 

I resultatet visar det sig att barnen till övervägande del upplever det positivt att bli 

fotograferade.  Vad detta beror på kan enbart spekuleras kring då barnen inte vidare uttryckte 

varför de kände som de gjorde och vad känslan påverkats av. Resultatet motsäger till viss del 

Bjervås (2011) studie i vilken pedagogerna upplevde att fotograferingen skapar oro hos 

barnen. Att många barn i studien inte uttrycker denna oro kan utifrån Svennings (2011) 

resonemang tolkas som att dessa barn då de fotograferas upplever sig synliggjorda och 

bekräftade. Resultatet kan också bero på att barnen känner att de ges inflytande över 

dokumentationen på ett sätt som påverkat deras uppfattningar av denna positivt. Här kan 

paralleller dras till Alnerviks (2013) tankar då hon beskriver hur barnens upplevelser av 

dokumentationen hela tiden måste beaktas av pedagogerna. Även om de positiva 

upplevelserna av att bli fotograferade överväger förekommer också negativa erfarenheter hos 

vissa barn vilket inte får hamna i skymundan. Varför barnen har en negativ upplevelse kan 

bero på att de till skillnad från ovanstående resonemang upplever att de inte har något 

inflytande över hur dokumentationen går till och att de inte har någon makt att bestämma om 

de vill vara med på bild eller inte. En annan aspekt på resultatet kan vara att barnen såsom 

Bjervås (2011) beskriver lärt sig att ”stänga av” dokumenterandet då det upplevs jobbigt och 

en tolkning är då att barnen gör det för att skydda sig själva och för att de upplever att deras 

åsikter om fotograferingen inte ger någon effekt.  
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I Bjervås (2011) studie lyfts att pedagogerna upplever att de stör barnen då de fotograferar 

dem. Detta stämmer överens med resultatet där det framgår att alla barn med undantag av ett 

enligt dem själva är tvungna att avbryta sin lek eller den pågående aktiviteten när 

pedagogerna fotograferar. Framgår gör också att de gör som de blir tillsagda, vilket styrks av 

barn som beskriver att de vid fotografering handlar på ett speciellt sätt. I samband med det 

framkommer att många barn gör på det viset för att de vill att bilden ska bli bra. Tolkningen 

blir att barnen gärna vill vara pedagogerna till lags vid dokumentationen, vilket stämmer 

överens med Sparrman och Lindgrens (2003) uppfattning som beskriver hur bilder på barnen 

kan ge signaler om hur de förväntas agera för att vara ”goda barn” i förskolan och att de 

därför gör så för att uppfylla pedagogernas förväntningar. En annan aspekt kring barnens 

varande vid fototillfället är kamerans påverkan. Tolkningen av resultatet visar att barnen vill 

att bilden ska bli bra vilket framkommer då ett barn uttrycker att bilden blir suddig om man 

inte står stilla. Utifrån detta blir det tydligt att kameran i sig påverkar situationen och barnens 

agerande vilket ligger i linje med Lenz Taguchis (2012) resonemang om att kamerans 

materialitet tillsammans med hur pedagogerna väljer att använda den till stor del påverkar och 

skapar situationen.  

 

I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) lyfts det hur förskolan kontinuerligt ska dokumentera barns 

lärande och utveckling och i Skolverket (2012) tas upp hur dokumentationen ska ha ett fokus 

på vad barn gör. Detta går inte i linje med studiens resultat där det framgår att samtliga barn 

upplever att pedagogerna dokumenterar vid särskilda aktiviteter, högtider eller då barnen gjort 

något fint. Ovanstående kan möjligtvis ha att göra med den snabba ökningen och de ökade 

kraven på verksamheterna gällande dokumentation vilka enligt Eidevald (2013) har lett till en 

osäkerhet hos pedagoger kring hur de ska dokumentera barnen på ett sätt som stödjer deras 

lärande och utveckling. En risk som finns då många barn upplever att det är det ”fina” som 

dokumenteras baseras på Svennings (2011) resonemang kring att barnen då kanske tror att det 

bara är det som dokumenteras som är värdefullt och att de på grund av det förändrar sitt sätt 

att vara till det som av pedagogerna brukar uppmärksammas. Dilemmat här kan bli att 

pedagogerna enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska följa och dokumentera barnen och deras 

lärande och utveckling men att det istället blir barnen som anpassar sig och sitt varande efter 

vad de tror pedagogerna vill se och dokumentera. Ska sägas här är att dokumentation av barn 

sker med en tanke om att stödja dem och skapa en helhetssyn av dem vilket Qvarsell (2003) 

lyfter. Det som utifrån författaren kan bli problematiskt är att de ökade kraven på 

dokumentation i kombination med alla de fördelar den för med sig kan leda till att det i 

verksamheten glöms bort hur användningen upplevs av och påverkar barnen även om arbetet 

sker i all välmening. Resonemanget ligger i linje med Lindgrens (2012) studie som visar hur 

de positiva effekterna av dokumentationen tillsammans med pedagogernas behov av denna 

som ett verktyg för att kartlägga barnen blev viktigare än att beakta barnens rättigheter.  

 

Som ovan diskuterats framgår att många barn önskar bli fotograferade för att de vill ha 

bekräftelse men det framkommer också att barnen då de blir dokumenterade måste avbryta sin 

lek vilket här tolkas som negativt utifrån barnens svar. En viktig slutsats är att barnens 
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upplevelser av att bli fotograferade är omedvetet motstridiga vilket får oss att fundera på hur 

detta i längden påverkar deras varande. 

6.2.2 Att bli framställd 

Utifrån resultatet blir det tydligt att barnen har olika upplevelser av att återges på bild i 

förskolans dokumentation då både positiva och negativa kommentarer framkommer även om 

de positiva upplevelserna väger över. Vad det kan bero på baseras på Dahlberg, Moss och 

Pence (2013) resonemang kring barns identitetskapande. Författarna menar att pedagogen då 

denne dokumenterar väljer hur och när fotograferingen av barnet ska ske, vilket i stunden 

även påverkar barnet, på så sätt blir pedagogen en medkonstruktör av händelsen i sig. 

Framställningen av barnet är således en tolkning utifrån pedagogens sida och kan enligt 

författarna inte ses som en representation av verkligheten. Pedagogerna konstruerar barnet 

utifrån det sätt de medvetet eller omedvetet framställer dem och Dahlberg, Moss och Pence 

menar att det påverkar barnets identitetskapande både positivt och negativt. Om detta speglas 

mot resultatet av studien kan tolkningen bli att de barn som har förhållandevis positiva 

upplevelser av att framställas känner igen sig själva i bilderna och att deras bild av dem själva 

stämmer överens med den som visas upp i dokumentationen. Bland de negativa 

kommentarerna framkommer att det är hur barnen ser ut på bilden som avgör deras känsla av 

den och hur de upplever att bli framställda. Här är tolkningen att det motsatta skett, det vill 

säga att barnen inte känner igen sig själva och är missnöjda med hur de som individer 

framställs. Dahlberg, Moss och Pence menar att framställningen av barnet omfattar vad barnet 

är men även hur de genom den roll de ges förväntas bete sig. Om bilden av barnet i 

framställningen inte stämmer överens med den bild som denne har av sig själv kan det utifrån 

författarna tänkas påverka identitetskapandet och hur barnet till slut kommer att uppfatta sig 

själv. Därför är det viktigt att som pedagog alltid ha en tanke med vad man vill förmedla med 

bilden och att som Dahlberg, Moss och Pence beskriver hela tiden vara medveten om att 

dokumentation av barn också innebär en konstruktion av dem.  

 

En annan aspekt på resultatet kan ses med hjälp av Svennings (2011) resonemang. Han menar 

att oreflekterad användning av bilder kan leda till att barnen tror att det som dokumenteras är 

det enda som är värdefullt. Speglat mot resultatet och de barn som har negativa upplevelser av 

hur de framställs blir frågan om denna framställning gör att barnen inte känner sig prioriterade 

och värdefulla? Detta även med tanke på Sparrman och Lindgrens (2003) uppfattning om att 

dokumentationen signalerar till barnen hur de förväntas vara. Blir det viktiga då att finna 

möjligheter för barnen att vara delaktiga i arbetet med dokumentationen för att undvika att 

barns upplevelser av den och av sig själva blir negativ? Alnervik (2013) framhåller att vi 

genom att låta barnen medverka i arbetet med dokumentationen på olika sätt kan undvika en 

objektifiering av dem. 

I resultatet framkommer att de flesta barn upplever det positivt att andra såsom föräldrar, 

pedagoger och andra barn talar om fotografier tagna på dem. Framkommer gör också att 

kommentarerna om bilderna främst är positiva. Detta kan möjligtvis tolkas som att barnen då 

de blir talade om känner sig synliggjorda, värdefulla och fina och att det därmed ligger en 

värdering i att bli framställd. Även om majoriteten av barnen är positiva till att bli pratade om 

finns även här barn som inte upplever det bra vilket är viktigt att uppmärksamma. Barnen har 
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svårt att beskriva varför de upplever det negativt och frågan blir därför vad som kan vara 

anledningen till känslan. Svenning (2011) undrar om det är på barnens bekostnad som 

fotografier med tillhörande påståenden används och frågar sig hur det känns för barnen då 

någon gör sig lustig över något som för dem är på djupaste allvar eller något som de är stolta 

över. En tolkning skulle utifrån Svennings resonemang kunna vara att barnens negativa 

upplevelser av att bli framställda och talade om grundar sig i att de inte är bekväma med att 

andra uttalar sig om dem och att det möjligtvis kan bero på kommentarer som fått barnet att 

känna sig generad eller tillintetgjord. I sammanhanget är det av vikt att beakta Sparrman och 

Lindgrens (2003) uppfattning då de frågar sig om barnen kan påstås vinna på att sättas i en 

underordnad position än den som betraktar dem? Och vem som har rätten att rikta blicken mot 

barnen? Detta ligger i linje med Dahlberg, Moss och Pence (2013) som poängterar att 

pedagoger alltid måste fråga sig själva med vilken rätt man dokumenterar och tolkar barn och 

vad som är etiskt försvarbart i sammanhanget.  

 

Utifrån resultatet blir det tydligt att barnen inte ser någon koppling mellan dokumentationens 

placering och hur de upplever sig på bilderna. Frågan är om dokumentationens placering hör 

ihop med vem som pratar om den? Är vissa bilder ämnade för att visa föräldrarna medan 

andra är ämnade för att användas i barngruppen och har detta i så fall betydelse för barnens 

upplevelse av den? Lenz Taguchi (2012) förklarar att en bild inte ska ses som en 

representation av det som fotograferas utan som ett konstruerat snitt av verkligheten som i sig 

kan förstås på olika sätt och sätta igång nya tankar och handlingar beroende på vem som tittar 

på den. Författaren menar att bilden samhandlar med barnet på så vis att den kan få barnet att 

känna, tänka och uppleva vilket i sin tur kan resultera i olika ageranden. Utifrån detta kan det 

tänkas att bilden i sig är viktig just för att den möjliggör fantasi, kommunikation och 

reflektion hos barnen vilket är viktiga delar i deras lärande. Hur dokumentationen är placerad 

blir då också av betydelse eftersom den beroende på var den finns signalerar vem den är till 

för, vad den har syfte och vad den möjliggör för slags lärande och kommunikation. Att barnen 

utifrån tolkningen av deras svar inte upplever sig påverkade av dokumentationens placering 

kan vara för att det inte är något som de har uppmärksammat. Utifrån Bjervås (2011) är det 

dock av vikt att dokumentationen har genomgått etiska överväganden innan den presenteras 

och att det finns en tanke om hur den ska återkopplas till barnen för att gynna deras 

utveckling och lärande. 

 

Kan faktumet att barnen har förhållandevis svårt att uttrycka sig kring det abstrakta i att bli 

framställda bero på att ämnet för dem är relativt oreflekterat? Funderingar som dyker upp är 

också om barnen har blivit införstådda med syftet av dokumentationen? Om de ges 

delaktighet och inflytande över dokumentationen och i så fall på vilket sätt? Frågorna leder 

tillbaka till Alnervik (2013) som framhåller vikten av barnens inflytande och delaktighet över 

dokumentationen och att man som pedagog hela tiden måste förhålla sig till deras erfarenheter 

av denna. Detta ligger också i linje med Lpfö 98 (Skolverket, 2011) som betonar att det för att 

kunna stödja och utmana barnen i deras lärande behövs kunskap om deras delaktighet och 

inflytande. För att kunna involvera barnen i arbetet måste pedagogerna närma sig barnens 

perspektiv för att på så vis få kunskap om hur de upplever dokumentationen menar Johansson 

(2003).  Att vilja närma sig ett barns perspektiv beskriver hon som att försöka förstå deras 
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bild av världen och framhåller att man då alltid utgår från vad barnet förmedlar. Detta måste 

göras med en medvetenhet om att vi aldrig helt kan förstå en annan människa. Qvarsell (2003) 

och Arnér (2006) problematiserar båda kring barnperspektivet, de lyfter att barns rättigheter är 

en central aspekt av detta och att det för att ta någon annans perspektiv krävs medvetenhet och 

en stor ansträngning hos pedagoger för att inte falla tillbaka i det egna vuxenperspektivet som 

ligger en närmast. Att barnen i studien har svårt att uttrycka sig om hur de framställs i 

dokumentationen och att ämnet för dem är oreflekterat skulle utifrån ovanstående text kunna 

tolkas som att barnen genom att deras perspektiv tas i beaktning kan ges större inflytande över 

dokumentationen. På så vis skulle de kunna få en större förståelse för dess syfte och 

användningsområde. Hade barnen kunnat relatera till framställningen och därmed också haft 

lättare att uttrycka sig kring den om ämnet för dem varit mer känt? 

6.2.3 Barns inflytande över dokumentationen 

På avdelningen där studien utförts är det enligt barnen bara de vuxna som dokumenterar vilket 

verkar vara en självklarhet som de aldrig funderar närmare över. Kan detta vara en effekt av 

den problematik som Eidevald (2013) beskriver där systematiskt kvalitetsarbete och 

pedagogisk dokumentation är försök till att följa barnens alla steg. Detta görs då Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) anger att pedagogerna för att kunna utvärdera verksamheten kontinuerligt 

ska dokumentera varje enskilt barn. Att dokumentationen anses vara ett bra verktyg i barnens 

lärprocess gör också att en stor del av det pedagogiska arbetet utgår från denna (Lenz 

Taguchi, 2013). Problemet som Eidevald (2013) lyfter är att pedagogerna i verksamheten inte 

får några direktiv eller ledtrådar om hur de ska gå tillväga i dokumenterandet vilket kan leda 

till okunskap och en osäkerhet i förfarandet. Att barnen i denna studie uttrycker att de vuxna 

bestämmer kan vara ett resultat av att pedagogerna inte inkluderat dem i processen och 

efterfrågat deras åsikter. Arnér (2006) beskriver barns inflytande på förskolan som deras 

möjlighet att påverka sin egen vardag både i planering av aktiviteter och i stunden men 

poängterar att det inte handlar om att barnen alltid ska bestämma och inte heller om att de ska 

dela ansvaret med de vuxna. Gällande dokumentationen framhåller Arnér att det är då den 

används medvetet som barnens perspektiv kan närmas. Författaren menar också att 

dokumentationen kan bli ett verktyg för barns ökade inflytande genom att den ger 

pedagogerna inblick i barnens värld och synliggör deras intentioner. Enligt Arnér uttrycker 

sig pedagoger inom förskolan ofta om att de utgår från barnen och arbetar för barnens bästa 

men efterfrågar ändå inte deras åsikter. Författaren menar att det kan ha att göra med ett 

ansvarskännande utifrån positionen som vuxen som oreflekterat kan generera i en ensamrätt 

till bestämmande.  

 

Barnens uttalanden om att inte vara involverade kan också knytas till den godhetsmaximering 

som Qvarsell (2003) beskriver där pedagoger i syfte att planera en bra förskoleverksamhet av 

tradition känner ett behov att kartlägga barnen. Hon menar att dokumentationen sker för att 

försöka förstå hur barnen tänker och för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för 

utveckling och lärande. Utifrån författarens tankar känner de vuxna sig i och med 

fotograferandet också som goda pedagoger som vill barnen väl vilket kan vara anledningen 

till att de inte reflekterar över hur det i längden påverkar barnen. Pedagogerna i Arnérs (2006) 

studie ger en annan förklaring till varför barnen inte involveras mer då det framgår att de 
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befarar kaos genom att avvika från strukturen. Detta skulle enligt dem inte bara leda till stress 

utan också en osämja i arbetslaget då det framkom att förändringar som baserats på barnens 

inflytande ogillades av kollegorna. Arnér påvisar att bevarandet av det välkända anses 

förmedla trygghet till barnen vilket också kan vara en bidragande anledning till att de inte ges 

inflytande. 

 

Vid intervjufrågor om huruvida de blir tillfrågade innan fotografering sker är barnens 

meningar delade. Uttalanden sa att de ibland har ett val och att de inte måste vara med på bild 

om de inte vill. Att barn tidigt görs förstådda i att de har val och att deras åsikter räknas 

framhåller Svenning (2011) som viktigt för att de ska uppleva ett egenvärde. Därtill visar 

författaren på ett samband gällande den snabba ökningen av fotografering och behovet av ett 

kritiskt förhållningssätt då vi alltmer framställs inom sociala medier.  Det barn som i studien 

uttrycker en stark oro kring vad som kan hända med bilder i datorn har som vi tolkar det blivit 

varnad om risker som finns med fotografiers spridning. När vi frågar denne vidare kan han 

dock inte avgöra om det gäller fotografierna på förskolan utan börjar tvivla och säger att det 

kanske kan vara så. Som vi uppfattar det har någon utanför förskolan berättat detta för barnet, 

möjligen i syfte att utveckla ett kritiskt förhållningssätt. Det Arnérs (2006) studie visar 

gällande svårigheter att behålla ett barnperspektiv kan vara en anledning till de blandade 

upplevelser som barnens intervjusvar visar. Att pedagoger har en tanke om att utgå från ett 

barnperspektiv men inte förankrar det som förhållningssätt i arbetslaget kan leda till ett 

varierat bemötande av barnen i situationer där det dokumenteras menar författaren. 

Kan det vara så att de flesta barnen inte helt förstår syftet med att fråga om lov eftersom de 

enligt deras uttalanden aldrig själva använder kameran eller bestämmer över bilderna? 

Svenning (2011) frågar sig om barnen ens har möjlighet att avstå från att vara med i 

förskolans dokumentation utifrån Lpfö 98s (Skolverket, 2011) ovannämnda riktlinjer som 

anger att alla enskilda barn ska dokumenteras. Vilka förutsättningar har pedagoger egentligen 

att öppna upp för barns inflytande om barnen ändå inte får välja själva undrar Svenning 

(2011) som dock kommer fram till att samtliga pedagoger i och med sitt uppdrag är ålagda att 

involvera barnen. Under intervjuerna framkommer också att vikarierna är speciella på så sätt 

att de måste fråga både de vuxna och barnen om lov innan de fotograferar. Barnens uttalanden 

kan förstås komma från den dagliga maktproduktionen som Lenz Taguchi (2013) beskriver 

ofrånkomligt sker i mötet med andra. Hon menar att makt skapas och återskapas inom 

rådande diskurs som en effekt av vad som förväntas inom ramen av denna. Utifrån författaren 

kan det förstås som att vikarier i barnens ögon därför är underordnade de ordinarie 

pedagogerna eftersom de inte ger bilden av att ha samma pondus. Detta utifrån att vikarier är 

nya på arbetsplatsen och därför ställer många frågor om vad de förväntas göra. Barnen kan 

också bygga sina uttalanden på faktiska erfarenheter av vikarier som ställer frågor om just 

kameran. Att barnen anser det självklart att vikarier ska be dem om lov innan de fotograferar 

kan också komma från erfarenheter eller av en känsla av att de är mer jämnställda med dem 

själva. Intressant är att flera barn uttrycker att pedagogerna måste dela med sig av kameran 

mellan varandra, men att de inte kopplar det till att delandet skulle innefatta dem själva. Att 

dela med sig är inom förskolan en grund som barnen tidigt får lära sig men barnens uttalanden 

kan relateras till den sortering av grupper de instinktivt verkar göra då de utesluter sig själva 

från den kategori av personer som har rätt till kameran. Barnen uttrycker liknande tankar om 
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överordnade personer i deras svar gällande vad man ska göra med den färdiga 

dokumentationen. Deras uttalanden om vem som bestämmer inkluderar bara vuxna 

yrkesroller vilket ger tydliga signaler av den hierarki som barnen uppfattar. Detta tolkas med 

hjälp av Arnér och Tellgren (2006) som menar att de vuxna har det dominerande perspektivet 

gentemot barnen. De härleder detta från den skolkultur inom vilken barn är vana att följa de 

vuxnas regler och därmed anpassa sig till den verksamhet som erbjuds. Genom att dra 

paralleller med uttrycket ”den vuxna som förebild” visar författarna att barnen i och med det 

oreflekterat utgår från att vuxna förstår bäst och bör fatta de avgörande besluten. Författarna 

påvisar också att barn över lag är så vana att de vuxna tar de rätta besluten att de inte 

ifrågasätter dem om de inte blir tillfrågade. 

 

De svar som framkommer då barnen uttrycker vad de vill göra med förskolans fotografier är 

enhälliga. Alla vill ta hem bilderna och flera uttrycker att de där vill hänga upp dem. Kan 

detta bero på att barnen inte vet varför dokumentationen ska finnas på förskolan eller som att 

de önskar sig större inflytande över vad den ska används till? Det Svenning (2011) lyfter om 

att de vuxna i verksamheten i allmänhet har ett annat fokus än barnen de riktar sig mot kan ses 

som en förklaring till att barnen inte förstår syftet med fotografierna. Intervjusvaren förmedlar 

en brist på inflytande under hela dokumentationsprocessen vilket kan vara en effekt av att 

barnen inte varit delaktiga. Lpfö 98s (Skolverket, 2011) riktlinjer som säger att barnen ska ha 

ett reellt inflytande på den verksamhet som de ingår i uppfylls därmed inte. 

6.3 Vår avslutande reflektion 

Genom vår utbildning har vi fått förståelse för dokumentationens många fördelar, inte minst 

när det gäller hur den kan göra det enskilda barnets röst hörd och hur den kan synliggöra den 

pedagogiska verksamheten. Frånvaron av barnens perspektiv på dokumentationsarbetet blev 

därför den kunskapslucka som avgjorde vårt val att göra en studie ur ett etiskt perspektiv på 

barnens upplevelser. Arbetets process har gjort oss medvetna om vikten av att som pedagog 

förhålla sig kritiskt till hur barnen synliggörs och framställs, samtidigt bekräftades våra tankar 

om det komplexa i att dokumentera barn för att utvärdera verksamheten. Studiens resultat 

visar bland annat att det finns en outtalad maktrelation mellan barn och pedagoger samtidigt 

som barnens uttalanden vittnar om att ämnet för dem är oreflekterat och att de enligt tolkning 

inte har inflytande över dokumentationsprocessen. Då det i styrdokumenten framgår att 

barnen ska ha ett reellt inflytande på den verksamhet som de ingår i är studiens resultat av stor 

vikt att belysa och diskutera för yrkesverksamma pedagoger. Vi behöver vara medvetna om 

den maktrelation vi befinner oss i gentemot barnen för att på så vis kunna motverka att denna 

makt används på ett sätt som påverkar barnens identitetskapande negativt. Inte minst behöver 

vi göra barnen delaktiga och ge dem inflytande över dokumentationsprocessen vilket i sin tur 

kan leda till att barnen blir medvetna om syftet med dokumentationen samtidigt som en 

objektifiering av dem då lättare kan undvikas. I vårt kommande yrkesliv tar vi med oss denna 

medvetenhet och även en ödmjukhet inför hur dokumentationsprocessen påverkar barnen, inte 

minst i deras pågående identitetsskapande.  
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då vi belyst barns upplevelser och påverkan av dokumentationsarbetet i förskolan har vi fått 

en inblick i hur framställningen av dem har en del i utvecklandet av deras jag. Vi uppfattar 

detta som ett komplext ämne som vi ser ett behov av vidare forskning kring. Vårt förslag blir 

därför att med god tidsram utföra en djupstudie för att undersöka barnens identitetsutveckling 

i relation till förskolas dokumentationsarbete.  

 

Ett annat förslag är att intervjua pedagoger om hur de tror att dokumentationen upplevs av 

och påverkar barnen för att sedan jämföra detta med barnens upplevelser. Det skulle kunna 

skapa en medvetenhet om de olika perspektiven och hur de skiljer sig från varandra. En fråga 

som skulle kunna ligga till grund för vidare forskning är därför: Överensstämmer pedagogers 

utsagor om hur de tror att dokumentationsarbetet upplevs av och påverkar barnen med 

barnens egna utsagor?  
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Bilaga 1 

 

Underlag för intervju 

 

Vi inleder med allmänna frågor om barnen och deras vardag. 

Smileys används som stöd då barnen uppmuntras berätta om deras känslor. Vi har även med 

material i form av färdig dokumentation från avdelningen. 

 

Hur uttrycker barn sig om sina upplevelser av att bli fotograferade i förskolan? 

 Berätta hur det känns då man blir fotograferad!  

– Varför känns det så?  

– Gör det alltid det? 

 Berätta hur det går till när någon fotograferar! 

– Vad händer då med leken? 

 Vad fotograferas? 

– Varför tror du att man gör det? 

– Hur känns det då? 

Hur uttrycker sig barn om att bli framställda i förskolans dokumentation? 

  Berätta hur det känns när man ser sig själv på bild? 

– Känns det alltid så? 

– Känner man alltid igen sig själv? 

 Hur känns det när någon pratar om en bild där du är med?  

– Varför tror du att det känns så? 

– Känns det alltid så? 

– Brukar du vilja visa bilder på dig till kompisar och mamma och pappa? 

 Berätta vad man gör med bilderna? 

– Brukar ni prata om dem?  

– När? 

– Vart finns de? 

– Hur känns det? 

Vilket inflytande anser sig barn ha gällande dokumentationen? 

 Vem är det som fotograferar här på förskolan? 

– Varför tror du att det var så? 

– Är det alltid det? 

– Brukar någon annan också göra det? 

 Hur vet man vad man ska göra med bilderna?  

– Vem gör det? 

 Vet man alltid att man blir fotograferad? 

 Frågar man först om man får fotografera? 

 Får man välja om man vill vara med på bild? 

 Vad skulle du vilja göra med bilderna?  

– Varför det? 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

Bilaga 2 

 

Missivbrev 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Vi är två studenter på Luleå Tekniska Universitets förskollärarutbildning som nu ska skriva 

vårt examensarbete. Syftet med vår studie är att vidga förståelsen för barns upplevelser av 

förskolans dokumentationsarbete. 

 

Den 13-14/11, 2014 har vi blivit välkomna att genomföra undersökningen på er avdelning.  

Det vore därför värdefullt för oss om vi fick genomföra gruppintervjuer med era barn där vi 

pratar kring dokumentation som finns på avdelningen för att kunna närma oss deras 

perspektiv. 

 

Studien genomförs enligt de forskningsetiska principerna 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, vilket innebär att vi behöver ditt/ert medgivande för 

att utföra intervjun. Barnen informeras om att deltagandet är helt frivilligt och att de när som 

helst kan avbryta. 

 

Vi kommer att föra anteckningar och göra ljudinspelningar som enbart används inom denna 

studie och sedan raderas. Alla namn kommer att ändras, i det färdiga resultatet skrivs endast 

ålder och kön ut. 

 

Vi ser gärna att godkännandet är avdelningen tillhanda senast måndag den 10/11, 2014. 

 

Väl mött! 

Lisa Lindfors & Sara Öhrvall 

xxxxxx-x@xxxxxxx.xxx.xx    xxxxxx-x@xxxxxxx.xxx.xx  

  

Härmed godkänner jag att mitt barn deltar i studien: 

 

____________________________________________ 

Namn 

____________________________________________ 

Datum 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

