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Sammanfattning 

Pedagogisk dokumentation används dagligen i förskolan för att dokumentera barnen och 

verksamheten. Det synliggör kroppsspråk, gester och ljud vilket kräver ett etiskt medvetet 

förhållningssätt i användandet för att förebygga obekvämhet hos barnen samt respektera deras 

integritet. I denna kvalitativa studie har intervjuer använts som metod för att ta del av sju 

förskollärares uppfattningar om etiska aspekter vid användning av foto och video som medier 

i pedagogisk dokumentation i förskoleverksamhet. Kvalitativa data har bearbetats och 

analyserats främst utifrån de teoretiska perspektiven: barns perspektiv och barnperspektiv 

samt tidigare forskning. Resultatet av studien visar bland annat att en etisk diskussion i 

relation till pedagogisk dokumentation inte aktualiseras i arbetslaget förrän ett etiskt dilemma 

inträffar. Vidare visar studien att de äldre barnen får i större utsträckning frågan om de vill 

delta i dokumentationen medan de yngre barnen oftast förbises på grund av att de ofta saknar 

ett verbalt språk. En slutsats som dras är att etikdiskussionens frånvaro i förskolan kan få 

konsekvenser för hur barn uppfattar sin egen rätt till integritet och rätten till att säga nej till att 

dokumenteras. 

 

Nyckelord: Foto, Video, Förskola, Barns perspektiv, Barnperspektiv 
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Inledning 

I dagens förskola har pedagogisk dokumentation fått större utrymme och är viktig för 

verksamhetens utveckling. Läroplanen för förskolan betonar ”att resultat av dokumentation, 

uppföljning och utvärdering i det systematiska kvalitetsarbetet används för att utveckla 

förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande” (Skolverket, 

2016, s. 15). Många förskolor använder sig av pedagogisk dokumentation för att synliggöra 

förskollärares pedagogiska utveckling samt den verksamhet de erbjuder barnen för att 

stimulera deras utveckling och lärande. Vanliga medier som används i pedagogisk 

dokumentation är foto och video, vilka fångar upp barns verbala språk, kroppsspråk, gester 

och uttryck. Wehner-Godeé (2010) menar att video är ett av de bättre alternativen att använda 

sig av eftersom flera aspekter inom verksamheten kan synliggöras och granskas samtidigt.  

 

Som förskollärarstudenter har vi observerat i förskoleverksamheter att de etiska aspekterna 

kring dokumentation av barnen hamnar i skymundan. Det är mer sällan förskollärare 

exempelvis ställer frågan till barnen om det är okej att dokumentera dem. En självupplevd 

situation är när ett barn står och målar och blir fotad. Barnet vänder sig mot kameran och 

säger ”nej, vi är inte färdig”. En stund senare gjordes ett nytt försök till att fota situationen, då 

sa samma barn ännu en gång ”nej, vi är inte färdig”. Barnets ovilja att bli dokumenterad där 

och då gjorde att kameran togs bort och barnet fick måla i lugn och ro. Vid samma tillfälle 

användes en läs- och lärplatta för att dokumentera situationen. Detta var inget som tolkades 

att barnet noterade på något sätt. Personen som hanterade läs- och lärplattan fick inte samma 

reaktion under dokumentationen vilket då visar att barnen kan reagera annorlunda beroende 

på vilka medier som används. En reflektion kan vara att läs- och lärplattan är ett mer dolt 

medium då den vid dokumentationstillfället var ljudlös och inte hade någon blixt påslagen. En 

annan reflektion är, var barnen medvetna om att läs- och lärplattan användes för att 

dokumentera målningssituationen? 

 

Barnkonventionen (UNICEF, 1989) säger att barnets vårdnadshavare har ett juridiskt ansvar 

och bestämmanderätt över barnet tills det är 18 år. Samtidigt säger samma konvention att 

barnet har rätt till att få uttrycka sin åsikt, bli lyssnad på och få sin åsikt beaktad i förhållande 

till dess mognad och ålder. Widerståhl menar i föreläsningen ”Om barnkonventionen blir lag” 

att barnkonventionen i dagsläget inte är en svensk lag men att den svenska lagstiftningen har 

skrivits om för att efterlikna barnkonventionen. Fortsättningsvis säger hon att FN:s 

barnrättskommitté framförde år 2016 kritik mot Sverige för den tidigare gjorda 

transformeringen just för att den inte var fullständig. Vidare lyfter Widerståhl att 

Barnkonventionen är idag under utredning och kan eventuellt bli lagstiftad i januari år 2018 

(Utbildningsradion, 2017). En sådan lagstiftning skulle förstärka det som bland annat 

Pramling Samuelsson och Pramling (2010) betonar, nämligen att barns rättigheter att uttrycka 

sig, ska respekteras och värnas om. I förhållande till tidigare nämnda skrivelser i 

Barnkonventionen, går det att ställa frågan om det är etiskt rätt att låta vårdnadshavarens 

samtycke till fotografering eller videofilmning vara vägledande i arbetet med pedagogisk 

dokumentation.   
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Som förskollärare vill vi utgå från ett förhållningssätt som tillskriver barnen kompetens samt 

ser deras möjligheter att vara delaktig i deras egen utveckling och lärande. Det är därför av 

stor vikt att undersöka hur förskollärare uppfattar deras eget arbetssätt utifrån de etiska 

aspekterna när de använder foto och video vid pedagogisk dokumentation, då barnen blir mer 

eller mindre dokumenterade i den dagliga förskoleverksamheten. Studien ger möjlighet att 

belysa förskollärares tankar och synsätt på hur etik behandlas i relation till verktyget 

pedagogisk dokumentation. 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa förskollärares uppfattningar om etiska aspekter vid 

användning av foto och video som medier under pedagogisk dokumentation i 

förskoleverksamhet.  

Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar praktiskt med pedagogisk dokumentation 

och vilka etiska hänsyn tas vid valet av foto och video? 

 

 Vilka perspektiv på barn och etiska förhållningssätt kommer till uttryck i 

förskollärarnas utsagor om arbetet med pedagogisk dokumentation? 
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Bakgrund 

I bakgrunden börjar vi med att ge en förklaring till förskolans uppdrag som står i läroplanen 

för förskolan gällande dokumentation, inflytande, utveckling och lärande samt ett 

demokratiskt arbetssätt. Vidare i avsnittet redovisas betydelsen av barnkonventionen, 

sekretesslagen, barnrättsperspektivet och begreppet etik. Detta för att ge en bredare bild av 

vilka lagar och regler som förskolan ska förhålla sig till. Slutligen behandlas begreppet 

pedagogisk dokumentation ur olika aspekter, bland annat etik i relation till pedagogisk 

dokumentation. Detta för att ge en inblick i bland annat de utmaningar som finns inom 

forskningsområdet.  

Styrdokument om dokumentation och etik i förskoleverksamhet 

I läroplanen för förskolan står det att förskollärare ska se till ”att dokumentation, uppföljning 

och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom 

målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan 

bidrar med”, ”att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och 

påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära 

inom samtliga målområden kritiskt granskas” (Skolverket, 2016, s. 15). 

 

Vidare står det att barnen ”…ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, 

handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 

språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (Skolverket, 2016, s. 7). Läroplanen i 

förskolan betonar att förskollärare ansvarar för ”att varje barn får sina behov respekterade och 

tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” och ”att förskolan tillämpar ett demokratiskt 

arbetssätt där barnen aktivt deltar” (Skolverket, 2016, s. 8). 

 

I regeringsbeslutet, ”Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan” lyfts det fram att 

det krävs ett förtydligande gällande punkten ”Barns rätt till trygghet, integritet och omsorg”. 

 
Begreppet omsorg är även viktigt att klargöra i förhållande till begreppet undervisning 

som definieras i skollagen (1 kap. 3 §). I detta sammanhang bör även barns rätt till integritet 

lyftas fram och förtydligas. Det handlar t.ex. om barns rätt till kroppslig integritet och integritet 

när det gäller dokumentation (Utbildningsdepartementet, 2017, s. 5). 

Barnkonventionen och sekretesslagen 

Barnkonventionen (UNICEF, 1989) består i nuläget av 54 artiklar som innehåller lagar och 

regler gällande barns rättigheter. United Nation Childrens Fund, UNICEF, har ansvar för att 

se till att den efterlevs. Konventionen är i dagsläget ratificerad av 196 länder, varav Sverige är 

ett av dem. Widerståhl lyfter fram barnrättsperspektivet i föreläsningen ”Om 

barnkonventionen blir lag”. Det innebär att när beslut tas gällande barn ska 

barnkonventionens definition av barns rättigheter tas i hänsyn. 
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Vidare lyfter Widerståhl att ett barnrättsperspektiv kräver ett barnrättsbaserat synsätt. Detta 

synsätt syftar bland annat till att varje barn ska ses som en egen individ, att deras behov och 

integritet respekteras (Utbildningsradion, 2017). 

 

Justitiedepartementet framför under sektionen offentlighets- och sekretesslag följande lag 

angående sekretess, 

 
1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen 

(2010:800) som kompletterar eller erbjuds istället för förskola för uppgift om en enskilds 

personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 

någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i 

högst sjuttio år. Lag (2010:866) (SFS 2009:400). 

Begreppet Etik 

Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras etik genom människans handlingar samt 

reflektion kring handlandet, vilket i sin tur kan bottna i personens olika värderingar. Etik kan 

delas upp i olika kategorier, huvudsakligen normativ etik, deontologisk etik och teologisk etik. 

Normativ etik handlar om hur människans agerande vägleds utifrån en människas egna 

normer. Den deontologiska etiken beskriver att det finns normer som alltid är fundamentala 

oavsett vilket agerande som tillämpas, samt konsekvenserna som följer. Den teologiska etiken 

innebär att människans reflektion av agerandets konsekvenser är avgörande för agerandets 

värde (Nationalencyklopedin, 2017). 

 

”En etik kan vi inte ha utan att vara medvetna om den. En etik kan vi inte heller ha utan att ha 

reflekterat” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Vetenskapsrådet (2017) beskriver att det är en 

människas moral som visas genom dess handlingar som skapar grunden för den etik som en 

människa utvecklar genom livet. Det går att säga att moralen som visar sig praktiskt, 

synliggör etiken som teori. 

 

Bergem (2000) lyfter fram två etiker, konsekvensetik och pliktetik som kan sättas i förbindelse 

med Nationalencyklopedins (2017) beskrivning av den teologiska etiken och deontologiska 

etiken. Bergem (2000) menar att definitionen av konsekvensetik är, ”… den rätta handlingen 

är den som ger det bästa resultatet” (s. 63). Medan pliktetiken betonar att agerandet väger mer 

än konsekvenserna när situationen kräver ett visst agerande. Vidare lyfts fram att 

konsekvensetik och pliktetik är något som kopplas ihop med lärare, deras förhållningssätt och 

ansvarstagande. På det sätt att lärarnas agerande gentemot eleven kan vara avgörande för 

barnets självförtroende och möjligheter. Bergem (2000) menar att olika etiska 

ställningstaganden kommer att påverka det som kallas yrkesrelaterade attityder. Det är även 

andra faktorer som bestämmer hur en lärares yrkesrelaterade attityder visar sig. Läraren 

påverkas av sin omgivning, miljö och eventuellt andra barn i barngruppen när denne utövar 

etik i olika situationer. Detta påverkar i sin tur barnen som är en del av situationen och 

bemötandet blir därför en viktig del som avgör vilka konsekvenser lärandesituationen får.  
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Bergem (2000) menar att läraren oftast har grundläggande attityder gentemot barnet som 

innebär att denne ska utgå från den aktuella läroplanen men också egna värderingar och 

normer som ska speglas i bemötandet av barnet.Bergem (2000) lyfter fram ytterligare en etik, 

diskursetiken. Denna belyser sambandet mellan alla människors lika värde och rättigheten att 

få bestämma över sitt eget liv. Diskursetiken betonar att för att uppnå ett jämlikt förhållande 

och en likartad förståelse om vad som är rätt eller fel så är idealen att ingen annan människa 

ska bestämma över någon annan. Vidare menar författaren att när ett jämlikt förhållande har 

uppstått är det lättare för de olika parterna att kunna förstå någon annans val, agerande och 

motiv till handlingen i en specifik situation. Handlingen kan resultera i en mer öppen 

diskussion och en gemensam handlingsram kan utformas. 

 

Vidare menar Bergem (2000) att grunden för att nå en etisk samverkan i praktiken mellan 

människor är att båda parter tar ansvar för att tillit, respekt och omsorg bearbetas. Om detta 

görs på ett medvetet plan kan det möjliggöra att ett mer korrekt agerande äger rum i olika 

situationer. Lenz Taguchi och Palmer belyser i föreläsningen ”SEMLA - ett arbetssätt för 

skolan”, hur pedagoger själva har fått pröva på hur de upplever att bli dokumenterade 

(Utbildningsradion, 2017). Detta går att koppla till det som Bergem (2000) lyfter fram, ”Den 

gyllene regeln” som innebär ”Gör mot andra det som du vill att de ska göra mot dig” (s. 37).  

Begreppet pedagogisk dokumentation 

Lenz Taguchi (2013) beskriver pedagogisk dokumentation som ett aktivt pågående 

analysarbete mellan förskollärare, alternativt förskollärare och barn. Där syftet är att utveckla 

och förändra verksamheten genom reflektion och kommunikation. Vidare menar författaren 

att det är reflektionen som skapar mening åt dokumentationerna och det blir ett sätt att 

förhålla sig till situationer i sin omgivning. Lenz Taguchi (2013) fortsätter med att beskriva 

hur exempelvis olika utvecklingsteorier och lärandeteorier kan ifrågasättas när verktyget 

används för att synliggöra verksamheten. Materialet som samlas in och bearbetas kan tittas på 

med olika ögon vilket ger möjlighet att pröva olika teorier. Vidare menas att pedagogisk 

dokumentation exempelvis kan belysa förskollärarens egna ”kunskapsluckor” och deras 

pedagogiska förhållningssätt. Detta är också något som Wehner-Godée (2010) lyfter fram, att 

pedagogisk dokumentation gör oss medvetna om vårt eget agerande och på vilket sätt vi kan 

tänkas förändra det. 

 

Fennefoss och Jansen (2009) lyfter fram att pedagogisk dokumentation är ett sätt att utveckla 

demokrati då verktyget baseras på olika personers rätt att uttrycka sina åsikter och att allas 

reflektioner är lika värdefulla för att en pedagogisk utveckling ska ske. Lenz Taguchi (2013) 

menar att verktyget ska användas i ”nuet” för att ge arbetslaget en hjälpande hand i 

morgondagens pedagogiska arbete. Verktygets viktigaste funktion är att synliggöra hur 

verksamheten klarar av att tillfredsställa barnens behov av utveckling och lärande på bästa 

sätt. Wehner-Godée (2010) i sin tur menar att pedagogisk dokumentation kan visa barns 

tankar och hur de lär sig. Vidare betonar författaren att det är själva processen som ska 

fokuseras i den pedagogiska dokumentationen, då det är där kreativiteten går att hitta. Det är 

också den kreativa delen i en process som kan te sig olika från gång till gång. 
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Exempelvis att genomförandet av en aktivitet kan skapa olika förutsättningar för att ett 

lärandeinnehåll ska kunna tas in.  

Pedagogisk dokumentation med foto och video  

Wehner-Godée (2010) lyfter fram skillnader mellan foto och video, så som avståndet mellan 

det som dokumenteras och den som utför dokumentationen. För att kunna fånga en hel 

process med videofilm är det viktigt att filma från olika avstånd, det skapar en helhet av det 

som sker i situationen. Medan användandet av kamera, digital som stillbild, oftast innebär att 

dokumentationen bör göras på nära håll för att hela processen ska kunna följas. Författaren 

menar att video som dokumentationsmetod anses vara väldigt starkt på så vis att hela 

människan exponeras, kroppsspråk, tal och gester blir synliggjorda på ett identifierbart sätt 

och det är därför viktigt att ha i åtanke hur integriteten behandlas. 

 

Wehner-Godée (2010) belyser att video är ett bra medium att använda i pedagogiska 

dokumentationssituationer med yngre barn då deras verbala förmåga ofta är begränsad. 

Vidare nämns att många barn ser positivt på att bli videofilmade medan andra väljer att avstå. 

Materialet som samlas in kan sparas vilket gör det möjligt för förskollärare att kunna gå 

tillbaka till det och reflektera kring det. Wehner-Godée (2010) menar att det är värdefullt att 

använda sig av olika medier i pedagogisk dokumentation då det synliggör barnets olika 

kompetenser och förmågor, oavsett ålder på barnet. Tillgången till tid är något som påverkar 

reflektionen av materialet, exempelvis kan det ta tid att titta på och analysera videokamerans 

inspelade material. Författaren menar att en omorganisering i verksamhetens aktiviteter och 

rutiner krävs för att lyckas få en kontinuitet med pedagogisk dokumentation. Lenz Taguchi 

(2013) i sin tur lyfter fram att barnen oftast vistas långa dagar i förskolan och därför har 

förskollärare tillsammans med barnen också tid att genomgå den process som pedagogisk 

dokumentation innebär. 

Hanteringen av etik i samband med pedagogisk dokumentation 

Användandet av video som medium i pedagogisk dokumentation behöver diskuteras 

djupgående innan det praktiskt används. Fennefoss och Jansen (2009) lyfter fram att det finns 

etiska ställningstagande att göra, dels för förskollärare och dels för föräldrarna. Det krävs att 

föräldrarna ger sitt godkännande för att deras barn ska kunna dokumenteras i förskolan. 

Författarna betonar hur viktigt det är att barnen inte känner att de hängs ut eller att situationen 

på något sätt känns obekväm. Fennefoss och Jansen (2009) vill lyfta fram att barn som deltar i 

en videoinspelning kan känna att de befinner sig i en situation som de inte kan kontrollera och 

som gör att de kan känna sig övervakade. Det krävs att den som filmar är särskilt 

uppmärksam på vilket kroppsspråk och uttryck barnen signalerar. Detta för att kunna 

upptäcka barnens godkännande eller nekande till att bli filmade. 

 

Wehner-Godée (2010) beskriver att de etiska frågorna relaterat till medierna foto och video 

handlar främst om hur förskollärare tar hänsyn till integritet i dokumentationsstunder.  
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Det betonas att det är viktigt att respektera de barn och föräldrar som väljer att inte vara med i 

de pedagogiska dokumentationerna. Vidare lyfter författaren fram är att denna typ av 

dokumentation oftast inte har något regelverk bakom sig annat än förskolans lagstadgade 

tystnadsplikt, som då även omfattas av den tidigare nämnda sekretesslagen (SFS 2009:400).  

En förklaring till varför det inte finns något särskilt regelverk kan vara för att medierna är rätt 

nya att använda sig av inom pedagogisk dokumentation. Wehner-Godeé (2010) menar att det 

därför är av yttersta vikt att förskollärare behandlar de etiska frågorna på ett varsamt sätt. 

Vidare belyser författaren ytterligare en problematik som kan uppstå med verktyget. 

Nämligen att materialet som samlas in kan tolkas olika av personerna som tittar på det. 

Föräldrarna kan se något annat än vad förskolläraren gör, vilket kan få negativa konsekvenser 

om föräldrarna anser att dokumentationen visar upp deras barn på ett mindre bra sätt. 

Wehner-Godée (2010) menar, för att undvika missförstånd är det till stor hjälp för 

förskollärare att veta vad de ska fokusera på i dokumentationen. Förskolläraren kan ställa sig 

frågor innan den pedagogiska dokumentationen genomförs. En sådan fråga är exempelvis, 

”Kan det tänkas att någon är emot att jag dokumenterar?” (Wehner-Godée, 2010, s. 60). 

 

Lenz Taguchi och Palmer betonar i föreläsningen ”SEMLA – ett arbetssätt för förskolan”, att 

för en dokumentation ska bli framgångsrik utifrån ett reflektionsperspektiv ska förskollärare 

ha behandlat och bearbetat etik och integritet. Detta gäller främst när barnen ska involveras i 

dokumentationen på olika sätt. Bearbetningen ska ske i form av reflektion tillsammans med 

barnen, där barnen får prata om ömsesidig respekt och vikten av att fråga personen som 

barnen vill dokumentera innan dokumentation sker. Vidare lyfter de fram att barn kan få lära 

sig att använda ”stopp-handen” när de inte vill bli dokumenterade. ”Stopp-handen” lär barnen 

att respektera varandras nej och öppnar upp för möjligheter att få återkomma och 

dokumentera när exempelvis barnets kompis anser att det är mer okej. Vidare menar Lenz 

Taguchi och Palmer att det är viktigt att barnen får vara en del av hela processen genom att de 

också får radera och spara bilder. En annan möjlighet att uppnå ett etiskt arbetssätt med barn 

och pedagogisk dokumentation är att låta barnen få dokumentera själva för att synliggöra sitt 

eget lärande. På detta sätt får de lära sig hur hen själv fungerar och de ges möjlighet att sprida 

sina kunskaper till sina kompisar (Utbildningsradion, 2017).  

 

Johansson (2001) lyfter fram för att vuxna ska kunna förstå barns tankar kring etiska frågor 

och vad som är viktigt för dem behöver de vara observanta på det barnen signalerar i olika 

situationer. Förskollärare bör vara medvetna om med vilka ögon de ska använda för att 

upptäcka barns etiska lärande i en situation. Vidare betonar Johansson (2001) att det är minst 

lika viktigt att förskollärare ställer sig frågan hur de själva värnar om barnens integritet. Då 

författaren också belyser att etik synliggörs och utvecklas i mötet mellan barn och 

förskollärare. Författaren menar att i en pedagogisk dokumentation där förskollärare använder 

sig av video för att filma barnen, behöver förskollärare vara medveten om sina förutfattade 

meningar kring barns förmågor. Att de kan släppa dessa för att kunna upptäcka hur barnen 

fungerar och uppmärksamma barnens signaler för vad de är just där och då i stunden. 

Johansson (2001) beskriver hur barn kan visa sin etiska ståndpunkt när de inte har det verbala 

språket. De kan med hjälp av kroppsspråk och gester visa vad de anser om en sak, exempelvis 

kan de vända ryggen till för att visa att de inte vill vara med. 
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Det är därför av stor vikt att små barns möjligheter till att få besluta om de vill delta i en 

pedagogisk dokumentation respekteras. Johansson (2001) skriver ”För pedagoger gäller det 

att bli medvetna om och se att även de yngsta barnen har kunskaper om etiska värden och 

normer och att förskolan är en plats där värden speglas och tar form” (s. 180). 

 

Sammanfattningsvis belyser avsnittet förskolans uppdrag utifrån läroplanen för förskolan som 

kopplas samman med studiens syfte och frågeställningar. Vidare framförs att 

barnkonventionen omfattar regler gällande barns rättigheter, vilket direkt inkluderar 

barnrättsperspektivet som betonar att varje beslut som rör barn ska beakta barnkonventionen 

genom ett barnrättsbaserat synsätt. Vidare lyfts offentlighets- och sekretesslagen som reglerar 

tystnadsplikt för verksamma inom förskolan. Avsnittet belyser begreppet etik som förklarar 

en människans handlingar och reflektioner som resulterar i ett agerande. Tre vanliga 

definitioner av etik är normativ-, deontologisk- och teologisk etik. Pedagogisk dokumentation 

lyfts fram som ett arbetsverktyg som ska bygga på inkluderande, gemensam reflektion och 

analys där fokus är förändring och utveckling av förskoleverksamheten genom 

kommunikation. Avsnittet belyser skillnader mellan foto och video, där det framkommer att 

video är ett bättre medium då det ger en helhetsbild av barnen och dokumentationssituationen. 

Då video exponerar barnet mycket är det viktigt att den som dokumenterar har integritet i 

åtanke, vilket lyfts fram i stycket hanteringen av etik i samband med pedagogisk 

dokumentation. 

Tidigare forskning om etik och pedagogisk dokumentation 

I det här avsnittet redovisas tidigare forskning från Sverige, Kanada och Storbritannien 

gällande etik, pedagogisk dokumentation samt svårigheter som kan uppstå med användandet 

av verktyget. Annan forskning som presenteras i avsnittet är kandidatuppsatser och en essä 

som undersöker etik och pedagogisk dokumentation.  

 

Lindgren Eneflo (2014) lyfter fram att det finns olika sätt att se på vad pedagogisk 

dokumentation är och vad det innebär praktiskt i verksamheten. Olika 

dokumentationsdilemman kan uppstå men det saknas ytterligare reflektion kring dessa. 

Vidare menas att etik och dokumentation är önskvärt att diskutera i större utsträckning bland 

förskollärarna ute i verksamheterna. Lindgren (2012) menar att de etiska konsekvenserna inte 

reflekteras över av förskollärare när material ska granskas och användas. Tarr (2011) i sin tur 

lyfter fram att det finns etiska utmaningar att hantera och använda materialet från en 

pedagogisk dokumentation. Förskollärarna väljer ut de bilder som de själva tolkar att de visar 

på ett barns förmågor och kompetenser, för att sedan reflektera kring dem. Detta innebär att 

barnen inte är delaktiga i processen. Vidare lyfter Tarr (2011) fram ett dilemma med 

hanteringen av materialet och det är identifikationsmöjligheten. Om förskolläraren 

exempelvis utelämnar barnets ansikte på en bild kan detta leda till att dokumentationen blir 

anonym och eventuellt förlora i värde. En bild som är tagen där exempelvis barnets ansikte 

syns, kan å andra sidan av barnet upplevas som obekvämt och på kort sikt få konsekvenser för 

barnets självsäkerhet.  
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Ytterligare en konsekvens kan vara att barnet i vuxen ålder ser bilderna som något negativt. 

Lindgren (2012) i sin tur betonar att barn blir involverade i pedagogisk dokumentation på 

olika sätt och olika mycket. Författaren menar att det är viktigt att verktyget pedagogisk 

dokumentation används med motiveringen att barn får sina behov tillfredsställda. Elfström 

Pettersson (2014) lyfter fram att barnens involvering i dokumentationsprocessen beror på 

vilken dokumentationsmetod pedagogen väljer att använda. 

 

Lindgren (2012) menar att en pedagog kan bli mer medveten om barnens situation vid 

dokumentation genom att själva bli dokumenterade. Författaren lyfter också fram att ojämna 

maktförhållanden mellan barn och vuxna kan vara en bidragande faktor till varför barn inte 

tillfrågas innan de dokumenteras. Vilket Lindgren och Sparrman (2003) också menar, att 

ojämna maktförhållanden kan leda till att barnen blir mindre delaktiga i dokumentationen som 

i sin tur påverkar vuxnas syn på barn i praktiken. Wien (2013) i sin tur menar att barnens 

levnadsvärld och barns perspektiv kan synliggöras och förstås genom dokumentation som i 

sin tur öppnar upp för möjligheter. För att närma sig barns levnadsvärld och barns perspektiv 

så betonar Bath (2012) att förskolläraren måste skapa och behålla ett etiskt förhållande till 

barnet. Medan Tarr (2011) ställer sig frågan om det är etiskt rätt att lära känna barnens 

levnadsvärld, då detta kan ses som att pedagogerna utmanar barnens integritet. 

 

Elfström Pettersson (2014) menar att maktbegreppet påverkar dokumentationen men om 

barnen och vuxna är på samma nivå och har ett jämlikt maktförhållande kan dokumentationen 

göras på ett mer korrekt sätt utifrån läroplanen. Bath (2012) och Tarr (2011) menar att 

dokumentation ska inkludera lyssnande och demokrati för att skapa möjlighet att reglera 

maktförhållanden. Författarna betonar att barnen ska ges möjlighet att bli hörda och lyssnade 

på. Bath (2012) kallar det för ”synligt lyssnande” (s. 196). Lindgren och Sparrman (2003) 

menar att det finns en risk att barn blir subjekt som sedan betraktas av förskollärare, andra 

barn och föräldrar, vilket kan leda till att en norm skapas som bland annat påverkar förskolans 

kvalitetsredovisning som kommuner utgår från när de utvärderar förskolans verksamhet. I 

Skolverkets allmänna råd förklaras kvalitetsredovisning, 

 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter 

systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till 

de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Verksamhetens resultat 

behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och 

beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt i genomförandet (Skolverket, 2012, s. 11). 

 

I kandidatuppsatser av Bitén (2010) samt Jerräng och Holmqvist (2015) framkommer det att 

de yngre barnen inte blir inkluderade i samma utsträckning som de äldre i dokumentationen. 

Jerräng och Holmqvist (2015) menar att det beror på att de yngre barnen inte har ett lika 

utvecklat verbalt språk som de äldre barnen har. Vilket gör att de yngre barnens kroppsspråk 

måste tolkas av förskollärarna vilket ses som ytterligare ett problem. Bitén (2010) lyfter fram 

att barnens ålder har betydelse för om arbetslagen diskuterade etik i relation till pedagogisk 

dokumentation. De äldre barnen fick mer inflytande och förskollärarna diskuterade etik och 

integritet ur olika aspekter, exempelvis gränser, respekt och hänsyn. 
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Lindsjöö (2015) betonar att det lätt blir en rutin att dokumentation av barnen sker utan 

reflektion. När en sådan situation uppstår menar Lindsjöö (2015) att förskolläraren kan 

upprätthålla barnens integritet genom att be om ursäkt för att hen inte frågat om barnen vill 

delta i dokumentationen. Det handlar om att tillsammans med barnen reflektera kring 

situationen när den dyker upp. 

 

Sörensen och Olausson (2015) och Dahlgren och Nilsson (2011) belyser hur tid är en 

återkommande faktor för att upprätthålla ett stabilt etiskt förhållningssätt mot barnen. Winka 

(2011) betonar att tid som faktor spelar roll för att kunna få kvalitet i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Författaren menar att det finns en avsaknad av diskussion gällande barns 

samtycke till att bli dokumenterade. Vidare lyfts det fram att pedagogisk dokumentation är 

något som gynnar barnens utveckling. Att verktyget används dels för att utveckla 

verksamheten men också belysa de rådande lärandesituationerna som finns i 

förskoleverksamheten.  

 

Sammanfattningsvis har det framkommit i avsnittet att etik och pedagogisk dokumentation 

som verktyg kan vara problematiskt. Faktorer som anses vara problematiska är bland annat 

hur dokumentationsmaterialet hanteras och används, maktförhållandet mellan barn och 

förskollärare samt barns involvering i dokumentationsprocessen. 

Teoretiska perspektiv 

I det här avsnittet kommer barnperspektiv och barns perspektiv som teoretiska perspektiv 

redovisas och förklaras. 

Barnperspektiv och barns perspektiv  

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) beskriver begreppen barnperspektiv och barns 

perspektiv som vuxnas synsätt hur de kan förhålla sig till barn och deras livsvärld. Pramling 

Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) lyfter fram hur de två olika begreppen 

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

bokens förord beskrivs begreppen att ett barnperspektiv används av vuxna för att kunna 

förklara ett barns livsvärld med hjälp av ”utifrån-in metoder”. När barnperspektivet ges 

utrymme är det vuxna som tolkar barns uppfattningar och tankar för att kunna säga något om 

deras livsvärld. Barnet ses som objekt. Pramling Samuelsson och Pramling (2010) beskriver 

att barnperspektiv innebär vuxnas perspektiv på vad de tror att barn behöver. De försöker se 

barnens behov utifrån deras egna kunskaper kring just detta. 
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Pramling Samuelsson et al. (2011) menar att ett barns perspektiv beskriver barnets livsvärld 

med ”inifrån-ut metoder”. Att använda sig av barns perspektiv innebär att det är barnets 

tankar, uppfattningar och förståelse som representeras och ges betydelse, barnet ses som 

subjekt. Pramling Samuelsson och Pramling (2010) beskriver barns perspektiv som något där 

barn aktivt får delta och påverka sin egen situation och där deras tankar och reflektioner är 

viktiga kunskapskällor för att de vuxna ska kunna förstå hur barn upplever världen. Pramling 

Samuelsson och Pramling (2010) fortsätter med att beskriva att det är en utmaning för de 

vuxna att kunna inta barns perspektiv. De lyfter fram att tid kan vara en faktor som spelar in. 

Det krävs mycket träning, lyhördhet och en förmåga att kunna tolka barns handlingar på rätt 

sätt.  

 

Karlsson (2008) i sin tur lyfter fram hur barns perspektiv och barnperspektiv kan beskrivas 

utifrån begreppen ”human beings” och ”human becomings”. Där barns perspektiv är 

detsamma som att se barn som ”human beings”, en kompetent aktör som bidrar till dess eget 

lärande. Utifrån ett ”human becomings” perspektiv, som då också kopplas samman med ett 

barnperspektiv, tolkas barnens kompetens utifrån deras ålder eller hur långt de har kommit i 

utvecklingen.  

 

Johansson (2011) menar att inta barns perspektiv handlar om att försöka förstå hur barn 

uppfattar och förhåller sig till vår värld. Vidare betonar författaren att vuxna alltid kommer ha 

en utmaning att kunna använda sig av barns perspektiv då det fortfarande handlar om en 

tolkning från deras sida. En tolkning som görs utifrån de vuxnas egna föreställningar och 

livserfarenheter. Författaren betonar att det därför är viktigt att ta hänsyn till alla faktorer som 

bidrar till att en viss situation utspelar sig så som den gör. Vidare tar Johansson (2011) upp att 

beroende på vilken syn på barn den vuxne har bemöts barnet på olika sätt.  

 

Sammanfattningsvis beskriver det här avsnittet barnperspektiv och barns perspektiv som 

huvudsakliga begrepp som används för att närma sig och förhålla sig till barns livsvärld. Ett 

barnperspektiv lyfter fram barnens uppfattningar utifrån en vuxens tolkning av dess livsvärld. 

Medan en förskollärare som utgår från barns perspektiv vänder sig till barnen för att kunna få 

deras tankar, synpunkter och uppfattningar om ett visst fenomen. 
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Metod 

Det här avsnittet redovisar studiens genomförande under följande valda rubriker, 

undersökningsmetod, urval, datainsamling och bearbetning, etiska överväganden samt 

uppdelning av arbetet.  

Undersökningsmetod 

Vår studie eftersökte kvalitativa data för att syfte och frågeställningar skulle besvaras, därför 

valdes intervjuer som lämplig metod. Då vårt syfte skulle besvaras utifrån förskollärares egna 

uppfattningar inom området i nutid krävdes det att vi tog kontakt med förskollärare för att ta 

del av deras åsikter och tankar. Harboe (2013) menar att kvalitativa metoder är undersökande 

metoder som används för att skapa kunskap om ett område. I metodvalet ingår det att pröva 

det insamlade materialet mot teorier och begreppsuppfattningar. Författaren skriver att en 

kvalitativ metod kan användas för att skaffa fram information som är relevant för sitt 

studieområde och som anses vara säker. Dalen (2015) skriver att den kvalitativa intervjun kan 

ge kunskap om intervjupersonens egna livserfarenheter och tankar. Vidare nämner författaren 

att personens upplevelser fokuseras i en kvalitativ intervju, vilket kan ge en bättre helhetsbild 

än om det endast fokuseras på exempelvis personens livsvärld. Kvale och Brinkmann (2014) i 

sin tur lyfter fram att med fokus på det deskriptiva i intervjun vill intervjuaren få tillgång till 

intervjupersonens upplevelser och känslor kring ett område. På detta sätt går det att upptäcka 

skillnader och likheter kring det som undersöks. Författarna fortsätter med att lyfta fram att 

intervjuaren är intresserad av att få veta tankarna bakom handlandet. Johansson och Svedner 

(2010) lyfter fram att intervjuer kan ge information om ett område som direkt kan börja 

appliceras på verklighetens verksamheter.  

Urval 

För att välja ut de förskollärare som skulle intervjuas samt vilken förskollärare som skulle 

provintervjuas, gjordes ett bekvämlighetsurval men också ett snöbollsurval (se definition 

nedan). Vi använde oss främst av de kontakter vi redan hade inom tre olika förskolor. 

Undantaget var den fjärde förskolan där vi inte hade några kontakter sedan tidigare. Där gav 

förskolechefen förslag på intervjupersoner. Alla intervjuer skedde på förskolor i tre olika 

skolområden i en medelstor stad i Norrland. Ett undantag var den förskollärare vi genomförde 

provintervjun med, hen var placerad i ett storstadsområde i Mellansverige. Vi baserade 

urvalet främst på hur lätt vi skulle kunna få kontakt med förskollärarna samt möjligheten att 

få till intervjuer. Denscombe (2016) beskriver kriterierna för vad ett bekvämlighetsurval är, 

exempelvis hur stor chans det är att kunna få svar på de frågor som behöver ställas och hur 

lätta intervjupersonerna är att få tag på. 
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De sju urvalspersonerna hade alla en relation till ämnet vi undersökte vilket gav möjligheten 

att få ett fylligt material att studera och analysera. Denscombe (2016) beskriver snöbollsurval, 

första kontakten hänvisar intervjuaren vidare till ytterligare personer som kan vara intressanta 

att intervjua för området som undersöks. Vi tog hjälp av våra kontakter i tre av de olika 

förskolorna för att hitta fler förskollärare att intervjua. Snöbollsurval användes också när 

förskolechefen tipsade om förskollärare att intervjua. När ett snöbollsurval görs så släpps 

kontrollen något när det kommer till vilka personer som ska delta i intervjun (Denscombe, 

2016). Detta var något vi hade i åtanke och valde därför att sätta vissa kriterier för de som 

skulle delta. De sju personerna som skulle intervjuas skulle vara utbildade förskollärare och 

vara verksamma i någon förskola i en medelstor stad i Norrland. I följande tabell presenteras 

de sju förskollärarnas förskola, fiktiva namn, utbildning och yrkeserfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datainsamling och databearbetning 

De sju intervjuerna genomfördes ute på respektive intervjupersons förskola och vi satt i olika 

mindre rum för att minimera risken att bli avbrutna. Intervjuerna tog mellan 19-36 minuter att 

genomföra och spelades in med mobiltelefon. Vi hade en maxgräns på intervjuns längd vilket 

var 45 minuter. Bell (2006) lyfter fram att en av fördelarna med att spela in intervjun är att det 

går att gå tillbaka till materialet flera gånger för att ordagrant säkerställa intervjupersonernas 

svar. 

 

Frågorna i intervjuguiden strävade vi efter att formulera på ett öppet sätt för att kunna få ett 

fylligt och utförligt svar av förskollärarna (se bilaga 1.). Vi hade även i åtanke att inte ställa 

ledande frågor eller ja- och nej-frågor som inte bidrar med så mycket information. Enligt 

Johansson och Svedner (2010) är kvalitativa intervjufrågor utformade så att det finns 

möjligheter för intervjupersonerna att svara mer fritt på frågorna, det finns inga fasta 

svarsalternativ men ett förbestämt huvudområde att förhålla sig till. Provintervjun som 

genomfördes gav ytterligare tankar kring utformningen av intervjuguiden. Detta är också 

något som Dalen (2015) lyfter fram att en provintervju ger intervjuaren möjlighet att 

utvärdera både intervjuguidens funktion men också tekniken som används för att spela in 

intervjun.   

Förskola: Fiktivt namn: Utbildning: Yrkeserfarenhet: 

Förskola A Charlie Förskollärare 8 år 

Förskola A Lova Förskollärare 12 år 

Förskola B Robin Förskollärare 33 år 

Förskola B Elliot Förskollärare 2 år 

Förskola C Kim Förskollärare 20 år 

Förskola C Nico Förskollärare 21 år 

Förskola D Alex Förskollärare 19 år  
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En av våra huvudfrågor upplevdes under provintervjun som svårtolkad av intervjupersonen. 

Efter att ha reflekterat kring saken valde vi att behålla frågan som den var just för att den var 

så pass öppen och tolkningsbar. Vi ansåg att intervjupersonerna skulle lyfta fram det första 

som de tänkte på. Sedan ansåg vi att intervjupersonerna också fick möjlighet att fundera under 

tiden, då vi gav dem betänketid och det uppstod naturliga pauser som vi tog vara på. Dalen 

(2015) menar att det är viktigt ur en forskningssynpunkt att vänta in intervjuarens svar för att 

kunna få kvalité i materialet då det är just intervjupersonens svar som den större delen av 

forskningen bygger på.  

 

Vi valde att transkribera våra samtliga sju intervjuer i programmet Otranscribe (2017). 

Transkriberingen har gjorts direkt efter avslutad intervju. Dalen (2015) menar att det är en 

fördel att transkribera direkt efter avslutad intervju då samtalet är färskt i minnet vilket 

underlättar när intervjun ska skrivas ner. När vi bearbetade materialet till en löpande text och 

lade in citat under rubriken Resultat och Analys uteslöts dialekt och hummanden. Detta för att 

texten skulle få en tydlig röd tråd och bli mer lättförståelig. Bell (2006) lyfter fram hur rådata 

ska behandlas,  

 

Rådata som fås från enkäter, intervjuer och checklistor måste registreras, analyseras och tolkas. 

Etthundra enskilda och intressanta upplysningar kommer inte att betyda något för en forskare 

eller läsare om de inte kategoriseras på något sätt. Man letar alltid efter likheter, skillnader, 

grupperingar och mönster och efter det som är speciellt viktigt (Bell, 2006, s. 205). 

 

Bearbetningen av texten har utgått från en kvalitativ innehållsanalys, enligt Harboes (2013) 

beskrivning. Vi bearbetade texten genom att koda de transkriberade intervjuerna, vilket 

innebär att föra anteckningar och utarbeta en mall över centrala svar som erhållits under 

samtliga intervjuer. Författaren fortsätter med att beskriva hur kodningen sedan 

rekontextualiseras, det innebär att kategorisera kodningen av transkriberingarna till nya 

gemensamma sammanhang av intervjuer. Sedan strukturerade vi upp rekontextualiseringen 

genom att kvantifiera bearbetad data, vilket innebär att ge ytterligare en helhetssyn över 

materialets omfattning (Harboe, 2013). Därefter använde vi en delmetod inom kvantifiering 

som Harboe (2013) definierar som frekvens för att ytterligare hantera bearbetad data. Det 

innebär att synliggöra upprepningar av centrala svar som har erhållits under intervjuerna. 

Vidare beskriver författaren att det görs en hermeneutisk analys. Det vill säga en egen 

tolkning av svaren, när materialet bearbetas. Den hermeneutiska analysen innefattar också 

sådant som inte kommer fram ordagrant i intervjun, det ”osagda”. I analysen av resultatet 

använde vi tidigare relevant forskning, exempelvis olika etiska begrepp och barns perspektiv 

och barnperspektivet som teoretiska perspektiv. Bland annat Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) beskriver begreppen som vuxnas sätt att se på barn och deras livsvärld. 

Vidare användes läroplanen för förskolan samt innehållet under rubriken ”Bakgrund” i 

analysen av resultatet. Den tidigare forskning vi använt oss av är från år 2003 till 2015. 

 

Efter en medveten kodning av texten plockade vi ut delar av direktcitat från 

transkriberingarna för att belysa och förstärka det förskollärarna säger. Detta är något Bell 

(2006) betonar men också att citat kan fungera som svar på huvudsakliga innehåll. 
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Etiska överväganden 

Under studiens gång tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2017, Löfdahl, 2014). I första kontakten med intervjupersonerna ställde vi en öppen fråga om 

de ville delta i intervjun och att deltagandet var frivilligt. Vi informerade om att ett missivbrev 

(se bilaga 2. & 3.) skulle skickas till dem med ytterligare information om studien samt de 

forskningsetiska principerna. Inför varje intervju med respektive förskollärare fick de skriva 

under missivbrevet så vi fick ett skriftligt samtycke till deltagande. Vi betonade också att de 

när som helst kunde avbryta intervjun. För att ta tillvara på anonymitetskravet gav vi de sju 

intervjupersonerna fiktiva namn i den löpande texten så att de inte skulle kunna identifieras. 

Detta är också något som Löfdahl (2014) lyfter fram att data som samlas in ska 

”avidentifieras”. I samband med intervjun lyftes konfidentialitetskravet även fram muntligt, 

just för att påminna intervjupersonen att vi som intervjuar har tystnadsplikt och att deras 

personuppgifter inte lämnas ut till någon annan. Nyttjandekravet togs hänsyn till på det viset 

att det inspelade materialet endast användes i denna studie och i forskningssyfte. Löfdahl 

(2014) menar att det är viktigt att kontrollera intervjufrågorna så de inte kan upplevas 

kränkande på något sätt för intervjupersonen. Vidare menas också att de data som samlats in 

också bör raderas då det är färdigbearbetat, vilket kopplas samman med hänsyn till 

nyttjandekravet. Vi har därför raderat de inspelade intervjuerna allt eftersom transkribering 

gjorts. 

Uppdelning av arbetet 

Vi tog kontakt och genomförde separata intervjuer med de sju förskollärarna utifrån de 

kriterier som framkommer under rubriken urval. Arbetet effektiviserades genom att vi 

arbetade växelvis, den som inte intervjuade fortsatte skriva på rapportens olika delar. Efter 

transkriberingen av intervjuerna förde vi en dialog kring materialet för att analysera det som 

framkom i intervjuerna på ett mer fylligt sätt. Vi hjälptes åt att skriva rapportens olika delar 

men en av oss hade till uppgift att se över språket för att få ett mer anpassat språkbruk. Allt 

material har bearbetats och behandlats av oss båda och de analyser och diskussioner som 

framkommer i rapporten är våra gemensamma reflektioner. 
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Resultat och Analys 

I denna del presenteras och analyseras studiens resultat utifrån teoretiska perspektiv, 

barnperspektiv och barns perspektiv. Vidare används främst tidigare forskning för att 

ytterligare bearbeta analysen. Resultat och analys presenteras under valda rubriker till våra 

huvudfrågeställningar. De sju intervjuade förskollärarna har fått följande fiktiva namn för att 

värna om deras anonymitet, dessa är Charlie, Nico, Robin, Alex, Kim, Lova och Elliot. 

Förskollärares beskrivningar om hur de arbetar praktiskt med pedagogisk 
dokumentation och vilka etiska hänsyn som tas vid valet av foto och video 

Pedagogisk dokumentation i verksamheten 

På intervjufrågan ”Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation?” (se bilaga 1.) är etik 

inget som förskollärarna inledningsvis lyfter fram när de beskriver hur de arbetar praktiskt 

med pedagogisk dokumentation. Det ges ingen förklaring i första hand till hur etiska frågor 

hanteras inför, under och efter själva dokumentationssituationen. 

 

Fem av de sju intervjuade förskollärarna arbetar med verktyget pedagogisk dokumentation 

genom att fota, filma och föra anteckningar kring en aktivitet eller projekt. De reflekterar och 

analyserar tillsammans med kollegor och barngrupp. Lenz Taguchi (2013) beskriver 

processen pedagogisk dokumentation som ett ständigt pågående arbete som bearbetas 

succesivt i ett arbetslag. Läroplanen för förskolan lyfter fram ”att dokumentation, uppföljning 

och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom 

målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan 

bidrar med” (Skolverket, 2016, s. 15). Två av förskollärarna anser inte att de använder sig av 

ordet pedagogisk dokumentation för att beskriva dokumentationsprocessen i verksamheten.  

 

…det är väl inte riktigt att vi använder just orden. Men vi jobbar ju med pedagogisk 

dokumentation genom att vi har börjat införa, för att få in litegrann mer naturligt i 

verksamheten, har vi börjat införa att man var tredje vecka så sitter man i arbetslaget och har 

som planering och genomgång vad man kan tänkas vilja titta lite extra på (Charlie). 

 

Foton tas och används på olika sätt, dels för att göra bildspel där syftet är att vårdnadshavare 

ska titta tillsammans med sina barn dels också att foton tas i reflektionssyfte. Lindgren Eneflo 

(2014) menar att det finns olika sätt att se på vad pedagogisk dokumentation är och vad det 

innebär praktiskt i verksamheten. Samtliga sju förskollärare anser att dokumentationen först 

blir pedagogisk när den har reflekterats kring. En förskollärare lyfter fram att det är svårt att 

”ställa rätt frågor” till materialet för att kunna analysera materialet på ett ”korrekt sätt”. 

Dokumentationsmaterialet används ibland mer som ”minnesbilder”, bilder sätts upp på 

väggarna eller skickas hem med barnen utan att det sker en reflektion.  
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…vi har ju dragit igång det här projektet och vi har inte hunnit så långt men jag vill ju jobba i 

processer. Jag vill att vi ska försöka sträva efter att vi dokumenterar, reflekterar, utifrån det som 

bestämmer vi nästa steg så att vi inte hamnar i det som många av oss är fostrade i…teman 

(Nico). 

 

Förskolläraren menar att det finns en fostran i att arbeta tematiskt, vilket helst ska undvikas, 

just för att ett processinriktat arbetssätt ses mer gynnsamt.  

Foto och video som medium 

Samtliga sju förskollärare ser video som ett bättre medium att använda sig av vid 

dokumentationstillfällen. Just för att de upplever att de får en mer komplett bild av både barn 

och situation eller aktivitet. Förskollärarna lyfter fram att video synliggör ljud, kroppsspråk, 

gester, rörelser, verbala och icke-verbala kommunikationssätt mellan barnen, barnen och 

pedagogen och barnens eventuella intresseområden eller ”spår”. Detta går att koppla till 

barnperspektivet då Johansson och Pramling Samuelsson (2003) betonar att det främst 

handlar om att få syn på barns livsvärld genom vad Pramling Samuelsson et al. (2011) lyfter 

fram som ett ”utifrån-in” perspektiv, det vill säga vuxnas tolkningar av barns handlingar. 

Även om samtliga förskollärare ser video som ett bättre dokumentationsverktyg är det fyra av 

sju förskollärare som använder mest foto i sina verksamheter. 

 

Jag kan känna att jag är mer bekväm med foto. Jag skulle vilja använda videon mer för då kan 

du lättare ha fokus på aktiviteten eller det man gör eller vad man asså har…vara mer delaktig 

mm…men jag har än så länge inte använt det så mycket (Charlie). 

 

En förskollärare lyfter fram att video främst används i reflektionssituationer medan en annan 

uttrycker att hen inte ser något syfte med att använda sig av video som 

dokumentationsverktyg utöver att visa filmsnuttar under ett utvecklingssamtal.  

 

Men ja…vi…jag vet inte vad jag ska använda filmen till…så…Jag har inget behov av 

filmen…jag vet inte…näe…Jo, men det vet jag! Jag hade ett utvecklingssamtal med en förälder 

då hade jag en filmsnutt som jag visat på deras barn vad dom gjorde (Robin). 

 

Alla sju förskollärare betonar att det är mest bilder på barnens händer (görandet) och 

eventuellt något som barnet har gjort (material), som tas. Dock menas att det är önskvärt att 

hela barnet är med på bilden ur ett föräldraperspektiv då föräldrarna tycker det är väldigt 

roligt att få se sina barn på kort. Här lyfter Tarr (2011) upp ett dilemma, om barnets ansikte 

syns på bilden kan barnet uppleva obekvämhet kring den medan om ansiktet, det vill säga 

identifikationsfaktorn tas bort från bilden, kan den förlora värde. Om det uppstår en 

dokumentationssituation där barnet på något sätt, verbalt eller icke-verbalt, uttrycker att det 

inte vill vara med på bild betonar samtliga sju förskollärare att detta respekteras. 
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…ja alltså det är ju…märker jag ett barn inte vill vara med på film eller så där så behöver det ju 

inte vara det…utan då…jag har varit med om att barn har valt att lämna aktiviteten och då…då 

det gör man inte så stor grej av utan, det är bara att…”ja, då behöver du inte göra det här…det 

gör ingenting…då kan man gå och göra nånting annat” (Alex). 

 

De intervjuade förskollärarna har olika sätt att hantera en sådan situation där barn väljer att 

inte vara med på bild. Ett är att ställa frågan om det är okej att fota händerna (görandet) 

alternativt fota något som barnet har gjort (materialet). Detta går att koppla till ett 

barnperspektiv, barnet ses som ett objekt i dokumentationen (Pramling Samuelsson, Sommer, 

Hundeide, 2011). Tarr (2011) lyfter dock fram en problematik med att inte respektera barns 

nej till fullo. Om det är etiskt rätt att lära känna barnens levnadsvärld, då det kan ses som att 

pedagogerna utmanar barnens integritet. Ett annat sätt enligt förskollärarna i vår studie är att 

låta barnet på eget initiativ lämna aktiviteten och fortsätta dokumentera de barn som väljer att 

vara kvar. Ett tredje sätt som förskollärarna lyfter fram är att ta bort kameran helt under 

tillfället som var tänkt att dokumentera. De två sista exemplen kan relateras till barns 

perspektiv då barnen själva får bestämma eller fått deras nekande svar respekteras mer i 

dokumentationssituationen (Pramling Samuelsson & Pramling, 2010).  

 

Pedagogisk dokumentation är något som sker i bara farten och därför menar en förskollärare 

att det är viktigt att vara extra observanta på de små barnens reaktioner. Medan en annan 

förskollärare betonar vikten av att vara tydlig med barnen att de dokumenteras. Lindsjöö 

(2015) bekräftar att pedagogisk dokumentation kan ske utan reflektion men att det är viktigt 

att reflektera kring dokumentationssituationen tillsammans med barnen. Johansson (2001) 

lyfter fram att med framförallt de yngre barnen behöver förskollärarna vara extra 

uppmärksamma kring sina egna förutfattade meningar om barnet och dess förmågor. Detta för 

att kunna upptäcka barnens signaler när det verbala språket inte finns, exempelvis när barnen 

vänder ryggen till för att de inte vill vara med på bild. Lindgren (2012) menar att barns 

involvering i pedagogisk dokumentation varierar i sätt och i utsträckning. En förskollärare i 

vår studie lyfter fram att barnens ålder har betydelse för vilket medium som används vid 

dokumentationstillfället men också hur hen väljer att reflektera tillsammans med barnen samt 

hur mycket barnen får reflektera kring foto eller video. Elfström Pettersson (2014) belyser att 

barnens möjlighet att vara delaktiga i processen med pedagogisk dokumentation kan skilja sig 

beroende på vilket medium förskolläraren väljer att använda sig av. 

 

…jag har jobbat med dom minsta barnen och det blir som inte direkt ett samtal i reflektion med 

dom utan det blir mer…då får man ju dokumentera när dom reflekterar över det dom gjort…så 

det blir som ja…mycket (Kim). 

 

Förskolläraren lyfter fram att med yngre barn blir reflektionssamtalet inte ett riktigt samtal 

utan det blir ytterligare ett dokumentationstillfälle som arbetslaget ska reflektera kring 

gällande hur de tror att barnen har tolkat dokumentation.   
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Hantering av pedagogiska dokumentationer 

…pedagogen väljer dokumentationssätt, pedagogen väljer…Alltså vi gör ju val hela tiden, 

pedagogen väljer ju gruppen, pedagogen väljer vilka bilder, pedagogen väljer vad jag ser, 

pedagogen väljer att tolka (Nico). 

 

Citatet visar en förskollärares syn på pedagogisk dokumentation och vem det är som har 

bestämmanderätt i processen. Ett förhållningssätt som lutar mot ett barnperspektiv då den 

vuxne har makten över dokumentationsprocessen och agerar utifrån en tolkning om vad som 

är bäst för barnen (Pramling Samuelsson & Pramling, 2010). Lindgren och Sparrman (2003) 

betonar att ett ojämnt maktförhållande leder till att barnen blir mindre involverade i 

processen. Författarna Bath (2012) och Tarr (2011) lyfter fram att det krävs ett jämlikt 

förhållande mellan den vuxne och barnet när det kommer till inflytande för att få en 

maktbalans i dokumentationsprocessen. Enligt författarna uppnås det med lyhördhet och 

demokrati. Barns röst och deras rätt att bli lyssnade på ska stå i fokus och Bath (2012) 

beskriver det som ett ”synligt lyssnande” (s. 196). Tarr (2011) menar att dilemman kan uppstå 

när det kommer till att hantera material och exponering. Författaren betonar att 

dokumentationsmaterialet som selektivt väljs ut bygger på en reflektion av vad förskolläraren 

anser representerar barnet bäst i förhållande till förmågor och kompetenser. I läroplanen för 

förskolan står det ”att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används 

och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och 

lära inom samtliga målområden kritiskt granskas” (Skolverket, 2016, s. 15). 

 

En förskollärare lyfter fram en önskan om en gemensam policy för att underlätta hanteringen 

av de pedagogiska dokumentationerna, 

 

…jag skulle också önska att man hade kommit fram till någon sorts policy, det finns ju 

förskolor som har väldigt mycket policy som har…liksom…så här ska vara dokument se ut och 

det ska se likadant ut på alla avdelningar och vi är väldigt noga med hur vi uttrycker oss och 

dom har valt textsnitt och dom har valt liksom…alltså det är väldigt strukturerar hur det ska se 

ut både för likvärdighet men även ur etiksyn…man får inte skriva vad som helst, göra vad som 

helst (Nico). 

 

Vidare menar samma förskollärare att bilderna alltid granskas med en kollega innan de sätts 

in i ett kompendium (portfolio) just för att bilden inte ska vara kränkande eller lyfta fram 

något ”negativt”. Det lyfts också fram att i text ska förskollärare inte få uttrycka sig hur som 

helst, vilket förstärker hur viktigt det är med reflektion i arbetslaget. Då en förskollärares 

reflektioner inte behöver vara dåliga men det gynnar att ta del av flera åsikter, exempelvis när 

en text ska lägga upp på en gemensam lärandeplattform.  
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Två av sju förskollärare betonar hur viktigt det är att låta barnen få vara med och bestämma 

vilka bilder som ska användas. Det lyfts även fram att det är viktigt att barnen får göra urvalet 

av bilder när det kommer till förberedelserna inför utvecklingssamtal. Detta är att inta barns 

perspektiv, att med ”inifrån-ut metoder” ta del av barnens uppfattningar (Pramling 

Samuelsson et al., 2011). Något som Lenz Taguchi och Palmer belyser i föreläsningen 

”SEMLA – ett arbetssätt i förskolan”, är att när barnen får vara med i 

dokumentationsprocessen kan detta göra att barnen får mer förståelse för den 

(Utbildningsradion, 2017). En förskollärare i vår studie lyfter fram att det mesta av 

dokumentationerna hamnar i pärmar och i en dator. Endast en av sju förskollärare lyfter fram 

att hens arbetslag även raderar bilder kontinuerligt. Främsta anledningen till varför bilderna 

raderas är för att de tar mycket plats i Ipaden. Sedan anser förskolläraren att bilderna inte 

längre har något värde då de redan har använts. 

 

Samtliga förskollärare lyfter fram att dokumentationerna kan publiceras på den gemensamma 

lärandeplattformen. De betonar att bilderna endast visar på ett ”görande”, då inga ansikten 

syns finns det heller inte någon identifikationsfaktor. Alla förskollärare utgår från föräldrarnas 

samtycke till dokumentation av deras barn som de fått via en blankett, oftast i samband med 

barnets inskolning. Det går att koppla till vad Fennefoss och Jansen (2009) betonar, även om 

etiska ställningstaganden måste tas hänsyn till så krävs det föräldrarnas godkännande att deras 

barn ska få bli dokumenterade inom verksamheten. Avslutningsvis betonar alla förskollärare 

att barnets samtycke är det som väger mer vid och efter dokumentationstillfället.  

Pedagogisk dokumentation – etiskt känsligt 

När det kan bli känsligt? …bra fråga jag vet inte riktigt vad man menar med känsligt…jag vet 

inte vad jag ska svara…, …alltså ser man det som en del av verksamheten så tycker jag ju att 

det är bra men samtidigt är det ju så kan det ju bli känsligt material (Charlie). 

 

Samtliga förskollärare menar att tid är en etisk aspekt när de beskriver pedagogisk 

dokumentation som känsligt då kvalitén på reflektionen kan bli sämre. Tid är också en 

bidragande faktor till varför barnen inte bjuds in i dokumentationsprocessen, vilket 

framkommer i Sörensen och Olausson (2015) och Dahlgren och Nilsson (2011). Nämligen att 

tid är en återkommande faktor för att upprätthålla ett stabilt etiskt förhållningssätt mot barnen 

och för att reflektion ska ske inom både arbetslaget och förskoleverksamheten. Bath (2012) i 

sin tur menar att skapandet och upprätthållandet av ett etiskt förhållningssätt är grunden för att 

komma nära barns perspektiv och levnadsvärld. Det krävs ett jämlikt maktförhållande mellan 

barn och vuxna för att dokumentationsprocessen ska genomföras på ett korrekt sätt enligt 

läroplanen (Elfström Pettersson, 2014). Som läroplanen i förskolan i sin tur betonar, ”att 

förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar” samt ”att varje barn 

får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 

2016, s. 8). 
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Fem av sju förskollärare har varit med om dokumentationssituationer där de tolkar eller har 

upplevt att barnet visat ett missnöje med att vara med på bild. Pedagogisk dokumentation kan 

bli känsligt när trygghet är i fokus, exempelvis sovvila, läsvila och blöjbyte. Ett annat 

exempel på en känslig dokumentationssituation som tre av de sju förskollärarna lyfter fram är 

när barnen har vattenlek och enbart har blöja på sig. 

 

Pedagogisk dokumentation blir känsligast om man dokumenterar…mmm…i vattenlek när barn 

kanske oftast inte har så mycket kläder på sig…det känns ju som en sån dokumentation som 

man tänker till lite grann kring kan jag…göra den så pass offentligt så att jag kan sätta upp den 

för föräldrar eller…ja…mm…(Alex). 

 

Lindgren (2012) menar att när material ska reflekteras kring är etiska konsekvenser inget som 

förskollärare tar hänsyn till. Å andra sidan kan citatet ovan kopplas till ett barnperspektiv då 

förskolläraren har reflekterat över dokumentationssituationen utifrån hur barnet kan tänkas 

uppfatta den (Pramling Samuelsson et al., 2011). Citatet kan också kopplas till det 

förtydligande som ska göras i läroplanen för förskolan gällande omsorg och undervisning, 

nämligen att integritet och kroppslig integritet behöver klargöras i relation till dokumentation 

(Utbildningsdepartementet, 2017).  

 

Fler känsliga faktorer som lyfts fram av förskollärarna är att video som medium kan bli extra 

känsligt att använda. Just för att det kan fånga in andra detaljer än det som fokuseras på med 

videokameran, exempelvis ljud från andra barn eller barn som springer förbi. En förskollärare 

betonar att skyddad identitet är etiskt känsligt och att ett viktigt agerande är att bibehålla 

kommunikation med vårdnadshavaren hur situationen ska behandlas. Wehner-Godée (2010) 

lyfter fram hur viktigt det är att respektera barnen men också föräldrarna när de väljer att inte 

vara med i de pedagogiska dokumentationerna. 

 

Två av förskollärna nämner hur pedagogisk dokumentation kan bli etiskt känsligt inom 

arbetslaget på olika sätt. Om det uppstår en diskussion mellan två kollegor gällande hur en 

pedagogisk dokumentation ska hanteras kan det bli etiskt känsligt. Förskollärarnas relation till 

varandra har betydelse för utgången men även hur väl barnets sida tas av den förskollärare 

som synliggjort barnets obekvämhet. Situationen kan kopplas till det som står i läroplanen för 

förskolan. Nämligen att barn ”…ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka 

själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 

språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (Skolverket, 2016, s. 7). Den andra 

situationen som kan ses som etiskt känslig handlar om hur förskolläraren kan ta feedback om 

sig själv. 

 

Fixar jag att ta kritik…oavsett om det är positiv eller negativ kritik alltså kan jag se, vågar jag se 

min egen min egen…min egen roll i dokumentationen så att säga. På det sättet kan det ju vara 

känsligt…(Alex). 
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Fem av sju förskollärare lyfter fram att etik inte är något som diskuteras inom arbetslaget och 

det beror på att etik inte har upplevts som ett dilemma.  

 

Jag upplever det inte som att det diskuteras. Just kring…inte kring just pedagogisk 

dokumentation… …Men jag har jag tror att en sån…den etiska frågan kommer nog upp om 

man hamnar i det dilemmat. Då tror jag det kommer upp men det är inget som diskuteras liksom 

kontinuerligt (Kim). 

 

Däremot är etik är något som kan diskuteras utifrån andra aspekter exempelvis kön och genus. 

 

…det är klart att vi pratar väl kring just etiska aspekter, hur la vi fram det här det kan ju också 

var eller jag tänker mig också att etiska aspekter det kanske också har med pojkar och flickor att 

göra och hur man lägger upp det för dom och de kanske bara var flickor man hade med och 

varför var det så man funderar kring det också. Det är nog inte uttalat riktigt på det sättet att vi 

pratar om etiska aspekter på det sättet men det är klart att man har det i bakhuvudet från och till 

(Charlie). 
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Perspektiv på barn och etiska förhållningssätt som kommer till uttryck i 
förskollärarnas utsagor om arbetet med pedagogisk dokumentation 
 

Här presenteras och analyseras resultatet från vår andra huvudfrågeställning under valda 

rubriker. Även detta resultat analyseras främst med tidigare forskning och de teoretiska 

perspektiven, barns perspektiv och barnperspektiv. 

Syfte med pedagogisk dokumentation 

Alla sju förskollärare anser att det finns ett huvudsakligt syfte med pedagogisk dokumentation 

vilket är att utveckla verksamheten. Två av sju förskollärare lyfter fram att reflektionen kring 

den pedagogiska dokumentationen görs tillsammans med barnen vilket ger barnen en 

möjlighet att blicka tillbaka mot något som tidigare gjorts. I det sammanhanget belyser Lenz 

Taguchi (2013) att pedagogisk dokumentation hjälper en att förhålla sig till situationer men 

att verktyget även ses som ett kommunikationsmedel. Vidare betonar en förskollärare att 

medvetna val alltid måste göras för att smalna av ett syfte och hålla sig till ämnet. Verktyget 

bidrar till öppenhet hos förskollärarna, inom miljön och i de diskussioner som äger rum. 

 

Två av sju förskollärare anser att video är ett bättre medium eftersom det ger möjligheter 

att utvärdera pedagogen och verksamheten istället för barnen. De betonar att barnen inte 

ska bedömas, utan barnens bästa och verksamhetsutveckling ska vara i fokus. Wien (2013) 

lyfter fram att dokumentationerna skapar möjligheter till utveckling då de synliggör barns 

perspektiv och levnadsvärld. Förskollärarna i vår studie lyfter att pedagogisk 

dokumentation också ska synliggöra barns utveckling. Enligt Lindgren (2012) är just detta 

ett motiv till att använda pedagogisk dokumentation, barnen ska få sina behov 

tillfredsställda. Lindgren och Sparrman (2003) i sin tur lyfter fram att det är lätt hänt att 

barn ses som subjekt vilka betraktas av bland annat förskollärare, vilket då också kan skapa 

en norm som synliggörs i förskolans kvalitetsredovisning. Vidare menar författaren att det 

är också något som i längden kan påverka förskolans verksamhet då kvalitetsredovisningen 

används av kommunerna när de utvärderar verksamheterna. Slutligen lyfter en 

förskollärare fram att pedagogisk dokumentation synliggör verksamheten för olika aktörer 

och ställer den i förhållande till läroplanen, ett kvitto på att man gör något bra vilket 

förstärker professionaliseringen. 

 

Men sen så tycker jag att det är oerhört bra redskap för att få ett kvitto på det man gör, att man 

jobbar mot läroplanen. Att man...yrkesstolthet bidrar det till tycker jag (Lova). 

Etik ur olika aspekter  

Två förskollärare menar att etik är kopplat till att tillvarata barnens intressen medan två 

förskollärare reflekterar kring etik utifrån genus. Exempelvis om flickor och pojkar får lika 

mycket utrymme i en aktivitet. Detta går att koppla till diskursetiken som betonar människors 

lika värde (Bergem, 2000).   
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Fortsättningsvis betonar förskollärarna att etik och pedagogisk dokumentation är ett stort 

ämne vilket gör det svårt att diskutera i allmänhet och i verksamheten. Avslutningsvis lyfter 

fem av sju förskollärare fram att etik ordagrant inte diskuteras inom arbetslaget på grund av 

tidsfaktorn. Tidigare forskning har visat på att tid som faktor har en stor inverkan på 

etikdiskussionen och dess aktualitet i förskoleverksamheten (Dahlgren & Nilsson, 2011., 

Sörensen & Olausson, 2015).  

 

Ja, det som påverkar störst är ju just att man har möjlighet till tid att gå igenom materialet man 

har eller prata med sina kollegor eller reflektera med sig själv eller med barnen just den där 

tiden ibland kan kännas att den…den skulle man ha haft mer av (Charlie). 

 

Pramling Samuelsson och Pramling (2010) menar att barns perspektiv inte alltid är helt lätt att 

inta då det krävs mycket tid och träning för att ”läsa av” barnet. Vidare menar författarna att 

förmågan att kunna tolka barns agerande på ett korrekt sätt och vara lyhörd ses som en 

utmaning. 

Foto, video och ett etiskt förhållningssätt 

Alla förskollärare lyfter fram att etik inte är en aktiv diskussion inom pedagogisk 

dokumentation för att de inte upplevt så många etiska dilemman. En normativ etik 

(Nationalencyklopedin, 2017) präglar tre av förskollärarnas förhållningssätt gällande 

pedagogisk dokumentation. Normen är att de anser att barnen med tiden blir vana att 

dokumenteras då dokumentation i förskolan är något förskollärarna ägnar sig åt. Det blir då 

tydligt att normen styr agerandet. 

 

Asså, nu får man…jag känner att jag inte får så mycket reflektion vid själv fotandet eller 

filmandet. Dom är ju så vana med det sen dom började här att sånt händer och dagens samhälle 

så tror jag också att barn är vana i ett…vara med på film och bild å finnas lite överallt på 

webben och sånt där (Lova). 

 

…dom är så vana att vara med på bild…(Robin). 

 

En förskollärare menar att mediet video garanterar att barnen vill bli dokumenterade. Två 

förskollärare anser att barnen helst ska dokumentera själva för det underlättar för 

förskollärarna i det fortsatta arbetet. Om barnet blir obekvämt i dokumentationssituationen 

kan det få vara den som sköter dokumentationen istället. 

 

...ibland händer det ju att man ser att barnen är osäker kring att bli dokumenterade och då riktar 

man ju fokus mot nånting annat än barnet i den situationen. Det kan vara att barnet får ställa sig 

på andra sidan kameran och faktiskt dokumentera själv. Ett barn som säger ”jag vill inte” dom 

dokumenterar man inte på det viset…finns inget behov, det är inte barnet som ska bedömas. Det 

är verksamheten…du kan skriva en anteckning om vad du gjort (Elliot). 

 

…jag tror att man i första hand måste man tänka på barnet, det är ju den…dens liksom känsla att 

bli kränkt som står på spel (Kim). 
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Förskolläraren Kim framhåller att även om barnet inte vill bli dokumenterat ska barnen och 

verksamheten dokumenteras då läroplanen för förskolan betonar ”att dokumentation, 

uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras 

inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som 

förskolan bidrar med” (Skolverket, 2016, s. 15). En förskollärare lyfter fram att då måste hen 

eventuellt dokumentera med hjälp av papper och penna eller låta barnen få vara med under 

hela dokumentationsprocessen för att förstå vad som händer med materialet och på så vis bli 

mer trygg i situationen. Vilket Lenz Taguchi och Palmer lyfter fram i föreläsningen ”SEMLA 

– ett arbetssätt i förskolan”, att barnen kan lära sig mer om dokumentationsprocessen och 

etiska grundläggande principer som ”stopp-handen” samt att de får öva sin förmåga att 

förmedla till sina kompisar det dem lärt sig i ämnet (Utbildningsradion, 2017).  

 

Fem av sju förskollärare betonar att det är viktigt att inkludera föräldrarna i dokumentationen 

för att öka ett samarbete mellan hemmet och förskolan. Däremot lyfter två förskollärare fram 

att vårdnadshavarens perspektiv sällan är i fokus utan fokus ligger på barnperspektivet. Det 

innebär att förskollärarna ser barnens behov utifrån sitt eget vuxna perspektiv och vad de 

tolkar att barnen behöver (Pramling Samuelsson & Pramling, 2010). En förskollärare ställer 

sig undrande till syftet med samtyckesblanketterna. Eftersom det är en självklarhet att barnens 

samtycke väger mest vilket samtliga förskollärare lyfter fram. Det är mer vanligt att fråga 

efter muntligt samtycke från de äldre barnen, än från de yngre vilket gör att förskollärarna går 

mer efter vårdnadshavarnas samtycke i de fallen. Samtliga förskollärare uttrycker att det 

främst beror på att de små barnen har begränsat eller saknar helt ett verbalt språk. Synsättet 

går att koppla till Karlssons (2008) förklaring av ”human becomings”. Att barns ålder styr 

mycket när det kommer till vuxnas synsätt på barns utveckling och kompetens. Bitén (2010) 

och Jerräng och Holmqvist (2015) bekräftar att åldern påverkar barns inkludering men Jerräng 

och Holmqvist (2015) utvecklar att det beror på att yngre barn inte har ett lika utvecklat 

verbalt språk som de äldre barnen. 

 

När föräldraperspektivet tas till hänsyn lyfter fyra förskollärare olika tankesätt som måste 

uppmärksammas. En förskollärare menar att foto och video har båda fördelar. En gemensam 

faktor är att medierna används för att visa bilder för föräldrarna och då måste det finnas en 

medvetenhet. Tarr (2011) betonar att hanteringen av barns identitet i samband med 

dokumentation kan vara ett dilemma. Förskollärarna menar att vårdnadshavare oftast letar 

efter sina egna barn på dokumentationsmaterialet. En förskollärare lyfter fram att hen 

upplever att föräldrarna tycker att film och foto blir mer verklighetsförankrat och används 

därför under utvecklingssamtal. Två förskollärare av sju tillägger att det kan finnas en rädsla 

hos föräldrarna till att låta barnen bli dokumenterade i verksamheten vilket måste då 

respekteras. Lindgren Eneflo (2014) menar att det kan uppstå dilemman i pedagogisk 

dokumentation som det inte reflekteras över, däremot visar Lindgren Eneflos (2014) 

forskning på att det finns en önskan hos förskollärare om att diskutera den typen av dilemman 

mer kontinuerligt.  
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Alla förskollärare belyser olika förhållningsätt hos sig själva som kan påverka etik och 

pedagogisk dokumentation. Lenz Taguchi (2013) och Wehner-Godée (2010) menar att 

pedagogisk dokumentation tillåter förskollärarna att granska deras eget förhållningsätt för att 

göra dem medvetna om deras agerande och på vilket sätt det kan tänkas förändras. Fem av sju 

förskollärare menar att sitt eget förhållningssätt beror på dokumentationens syfte. En 

förskollärare lyfter fram att sitt eget förhållningssätt kan direkt påverka om barnet vågar 

utforska vid ett dokumentationstillfälle. Ytterligare en förskollärare menar att 

dokumentationstillfället och verktyget kan påverka och förändra barnets aktivitetsmönster. En 

förskollärare lyfter fram att hen kan antingen utgå från sina egna tolkningar om barnen och 

deras görande eller så får hen tillgång till barnens egna tankar och funderingar genom att låta 

barnen själva får välja. Det kan kopplas till Pramling Samuelsson och Pramlings (2010) 

beskrivning av barns perspektiv, att barnen får en möjlighet att påverka sin situation genom 

att lyfta sina tankar och reflektioner som blir en viktig kunskapskälla för vuxna för att försöka 

förstå hur barn upplever världen. Johansson (2011) menar att inta barns perspektiv kommer 

alltid att vara en utmaning eftersom det baseras på tolkningar. Det är också något som Jerräng 

och Holmqvist (2015) betonar att tolkningar av barns kroppsspråk är ett dilemma. Två av sju 

förskollärare betonar att förskollärare behöver rannsaka, reflektera över samt synliggöra sitt 

eget agerande som eventuellt bidrar till barnets ovilja att bli dokumenterad. Det kan tolkas till 

Bergems (2000) definitionen av konsekvensetik och pliktetik, vilket innebär att handlingen 

alltid anses vara rätt oavsett vilka konsekvenserna blir samt resultatet av vad dessa blir. 

Vidare menas att lärarnas agerande gentemot eleven kan vara avgörande för barnets 

självförtroende och möjligheter, vilket kan påverka yrkesrelaterade attityder som speglar 

bemötandet av barnet i olika situationer. 

 

Fem av sju förskollärare lyfter fram att de kan vara mer noggranna med att ställa frågan om 

barnen vill bli dokumenterade samt diskutera etik mer kontinuerligt. Winka (2011) bekräftar 

att det finns en tydlig avsaknad till barnens samtycke vid dokumentation. Däremot anser två 

av de sju intervjuade förskollärarna att de inte behöver förändra sitt etiska förhållningssätt då 

deras tillvägagångsätt ses som tillräckligt. 

 

…nämen det är väl att va …Näe, jag tror det är bra som det är. Att va observant på dom här 

yngre barnen (Robin). 

 

Johansson (2011) menar att den vuxne bemöter barn olika då det är den vuxnes synsätt på 

barn som ligger till grund för bemötandet. En förskollärare menar att det är händerna 

(görandet) som fokuseras vid dokumentationstillfället eftersom det inte är intressant att få 

med hela barnet på bild. En annan förskollärare betonar vikten av att om ett barn inte vill bli 

dokumenterad så finns det egentligen inte en anledning till att dokumentera. Samtidigt kan 

barns ovilja att bli dokumenterad bero på kontextuella faktorer. En förskollärare förklarar att 

precis som vuxna ibland inte vill bli fotade, vill inte heller barn bli det. Om barnet inte vill bli 

dokumenterat går det att komma överens med barnet om ett annat accepterat 

dokumentationssätt. En annan förskollärare lyfter fram vikten att använda sig av 

”känslospröten” för att vara medveten i situationen.   
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Det är viktigt att lära känna barnen för att lättare kunna läsa av barnet, vilket är något som 

Wien (2013) bekräftar, för att närma sig barns levnadsvärld och barns perspektiv så måste 

förskolläraren skapa och bibehålla ett etiskt förhållande till barnet. 

 

…ja, då skulle jag inte dokumentera barnet. Då skulle jag berätta det för föräldrarna och det kan 

ju vara just nu…men jag skulle respektera barnet som sa nej, men jag skulle fråga om jag fick 

fota görandet. Men om han säger nej till det här då måste man respektera det tänker 

jag…ah…(Nico). 

Behandla andra som du själv vill bli behandlad 

Tre av sju förskollärare anser att pedagogisk dokumentation kan bli etiskt känsligt när barnen 

deltar i en vattenlek och bara står i blöjor. Dokumentationen kan också ses som känslig om 

den framställer barnet på ett negativt sätt. Båda förskollärarna betonar att användningen av 

dokumentationen måste hanteras varsamt. Det krävs en medvetenhet hur och om den ska visas 

för exempelvis föräldrar. Denna inställning kan kopplas till ett teologiskt etiskt 

förhållningssätt (Nationalencyklopedin, 2017). Förskolläraren har reflekterat över vilken 

konsekvens hanteringen kan få. Bergems (2000) förklaring av konsekvensetik kan kopplas 

samman med föregående förklaring av det etiska förhållningssättet, att en persons handlingar 

styr av vilka konsekvenser som kan tänkas bli av handlandet. 

 

Följande exempel går att koppla samman med den deontologiska etiken som 

Nationalencyklopedin (2017) beskriver, att det finns normer som alltid är fundamentala 

oavsett vilket agerande som tillämpas. Samt pliktetiken som Bergem (2000) belyser, att 

agerandet väger mer än konsekvenserna när situationen kräver ett visst agerande. Två av de 

sju förskollärarna lyfter fram liknande praktiska exempel då de ville dokumentera barnen utan 

att de själva var närvarande vid situationen.  

 

…det vet jag inte…när den kan bli känslig. Jag vet nån gång så för många år sen så hade vi ett 

barn med funderingar över. Och vi tyckte att det här barnet agerade på ett sätt när inte vi var 

med. Och då hade vi en plan att ställa in en kamera och filma när vi inte var med. Då pratade vi 

med vår special pedagog och det fick vi ju inte. Och det fick vi ju inte, och det fattade man ju 

sen…Näe, det var ju absolut förbjudet att smygfilma så (Robin). 

 

En av förskollärarna hade möjlighet att diskutera det med en samtalsledare som menade att 

det inte var okej att genomföra en sådan dokumentation av etiska skäl. En jämförelse som 

lyftes fram var att filma förskollärarna utan att de själva skulle veta om det. Ytterligare ett 

argument var att barnen har rätt att få vetskap om när de blir dokumenterade för att få en 

möjligt att påverka sin situation. Ett annat sätt för förskollärarna att kunna skapa sig en bild av 

hur barnen upplever dokumentationssituationer är att själva bli dokumenterade (Lindgren, 

2012).  
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Förskollärarnas handlingar visar också på det som Vetenskapsrådet (2017) betonar ”En etik 

kan vi inte ha utan att vara medvetna om den. En etik kan vi inte heller ha utan att ha 

reflekterat” (s. 12). Vid avrådandet och belysandet av konsekvenserna skiftade förskollärarnas 

förhållningssätt mer likt teologisk etik. Tidigare nämnda etiker går att koppla till Bergem 

(2000) ”Den gyllene regeln”, ”Gör mot andra det som du vill att det ska göra mot dig” (s. 37) 

 

Sammanfattningsvis har det i resultat och analysdelen huvudsakligen framkommit att 

förskollärare arbetar praktiskt med verktyget pedagogisk dokumentation i en process där 

reflektion och analys främst sker tillsammans med kollegor. Vidare visas det att yngre barn 

med ett begränsat eller avsaknad av ett verbalt språk blir mindre involverade i samtycke vid 

pedagogisk dokumentation än de äldre barnen. Etik är inte en del av diskussionerna om 

pedagogisk dokumentation i arbetslaget eftersom etik inte upplevs som ett dilemma. 

Förskollärarna lyfter fram att det är främst barnens händer (görandet) och något som barnen 

har gjort (materialet) som dokumenteras. Materialet ska granskas för att se till att barnet 

varken framställs negativt eller hängs ut. Etiskt känsliga situationer med pedagogisk 

dokumentation är bland annat vattenlek när barnet står i blöja och när trygghet är i fokus, 

exempelvis blöjbyte och sovvila. Samtliga förskollärare bekräftar att tid är en faktor till varför 

barn inte inkluderas i dokumentationsprocessen. Slutligen lyfts det fram att föräldrar 

inkluderas genom att de får ge samtycke till och möjlighet att ta del av dokumentationer vid 

utvecklingssamtal. Samtliga förskollärare anser att barnens samtycke till att bli 

dokumenterade väger mer än föräldrarnas samtycke. 

Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi presentera våra slutsatser och reflektioner gällande resultat och 

analys. Vidare besvaras syftet och de två huvudfrågeställningar under passande rubriker. Vi 

kopplar samman våra två huvudfrågeställningar för att besvara syftet som är att belysa 

förskollärares uppfattningar om etiska aspekter vid användning av foto och video som medier 

under pedagogisk dokumentation i förskoleverksamhet. 

Barns ålder påverkar förskollärares agerande 

Samtliga förskollärare uttrycker att de yngre barnen ofta saknar ett verbalt språk vilket 

innebär att förskollärarna utgår från föräldrarnas samtycke när de arbetar praktiskt med en 

pedagogisk dokumentation. Medan de äldre barnen får en annan möjlighet att svara på frågan 

om de vill delta i dokumentationen. En slutsats vi drar är att förskollärarna utgår från ett 

barnperspektiv i deras arbetssätt. Det finns en tydlig koppling mellan barns ålder och deras 

tillskrivna förmågor. Karlsson (2008) jämställer begreppet barnperspektiv med ”human 

becomings”, vilket innebär att barnens kompetens tillskrivs utifrån deras ålder eller hur långt 

de har kommit i utvecklingen. Förskollärarna diskuterar ämnet etik utifrån barnets ålder 

istället för barnet som individ. Vi ser också att barns integritet kopplas samman med deras 

tillskrivna kompetens.   
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Det gör att vi ställer oss frågan, vem är det som avgör när barnen uppnått tillräcklig mognad 

för att inkluderas i beslut gällande dem själva? Som det står i Barnkonventionen (UNICEF, 

1989) att barnet har rätt till att få uttrycka sin åsikt, bli hörd på och få sin åsikt beaktad i 

förhållande till dess mognad och ålder. Vi ser en problematik i detta då det finns både äldre 

och yngre barn som av andra orsaker än endast avsaknad av ett verbalt språk, inte uttrycker 

sina behov, exempelvis om barnet är blygt och tillbakadraget. Vår reflektion är att för att 

inkludera alla barn i dokumentationsprocessen behöver därför förskolläraren utgå från 

individen och inte endast barnets ålder när det kommer till samtycke i 

dokumentationsprocessen. 

Barnens nej respekteras inte alltid 

Fem av sju förskollärare reflekterar kring att frågan om barnen vill delta i dokumentationen 

kan ställas mer kontinuerligt till barnen. Samtliga förskollärare menar att de i praktiken 

respekterar barns beslut om de inte vill delta i dokumentationen. Samtidigt lyfter 

förskollärarna fram att vid ett nekande från barnet kan exempelvis frågan ställas om de kan ta 

en bild på barnets ”görande” istället. En problematisering som vi ser och som stämmer 

överens med vad Lindgren och Sparrman (2003) lyfter är att ojämna maktförhållanden mellan 

barn och vuxna kan leda till att barnen blir mindre delaktiga i dokumentationen som i sin tur 

påverkar vuxnas syn på barn i praktiken. Vi utvecklar problematiseringen genom att lyfta in 

vad Tarr (2011) betonar, är det etiskt rätt att lära känna barnens levnadsvärld, då detta kan ses 

som att pedagogerna utmanar barnens integritet. En slutsats blir att förskollärarna inte 

respekterar barnets gränser och integritet fullt ut. Vår reflektion på detta är, vad är det som gör 

att barnets nej respekteras mer eller mindre beroende på situation? En tanke vi får är att 

dokumentationen sker på rullande band där ingen djupare tanke ligger bakom till varför 

barnen ska involveras i processen. Det är endast två av sju förskollärare som lyfter fram att 

meningen med dokumentationen faller om barnet inte vill delta. Ännu en reflektion blir då att 

barnens involvering i dokumentationsprocessen inte anses vara en prioritet. 

Etik – inget som diskuteras 

Samtliga förskollärare visar på en medvetenhet när det kommer till hur små barns tankar och 

åsikter kan tolkas genom kroppsspråk och andra signaler. Barnperspektivet kan intas genom 

att förskollärarnas kunskaper om barnen skapar förutsättningen för att kunna tolka barnen 

(Pramling Samuelsson och Pramling, 2010). Det finns tankar kring hur förskollärarna ska gå 

tillväga med att hantera etik i relation till pedagogisk dokumentation. Dock är etik inget som 

diskuteras kontinuerligt i verksamheten, enligt fem av sju förskollärare.  

 

Det beror främst på avsaknad av tid men också för att förskollärarna menar att de inte 

upplever sådana dilemman, vilket Lindgren Eneflo (2014) bekräftar, att förskollärare sällan 

diskuterar dilemman som kan uppstå i pedagogisk dokumentation. Fem av sju förskollärare 

har vid något tillfälle i deras arbete, tolkat barnets signaler som obekvämhet med att bli 

dokumenterad. En slutsats vi gör är att förskollärarna inväntar de svåra situationerna innan 

etikdiskussionen aktualiseras.   
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Vi ställer oss frågan, vad krävs det för att etik ska diskuteras kontinuerligt? Vi anser att 

förskollärarnas tankar kring hur etik ska hanteras och arbetas med, ska luftas och diskuteras i 

arbetslagen. Vi ser det som att förskollärarnas handlingar kan ”smitta av sig” på barnen. Det 

vill säga att när etik blir en aktiv diskussion i arbetslaget kan detta genera olika 

tillvägagångssätt. Exempelvis kan arbetslaget bestämma sig för att alltid ställa frågan till 

barnen, oavsett ålder, om de vill bli dokumenterade. Det i sin tur visar barnen att deras 

integritet bekräftas och värnas om. Som läroplanen i förskolan lyfter att barn ”…ska få hjälp 

att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda 

sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 

estetiska” (Skolverket, 2016, s. 7). På detta sätt intar förskollärarna ett barns perspektiv när 

barnen själva får framföra sin åsikt (Pramling Samuelsson & Pramling, 2010). Vår reflektion 

är att om etik blir en aktiv diskussion i arbetslaget, oavsett om ett dilemma har uppstått eller 

inte, möjliggör det ett nödvändigt medvetande hos förskollärarna gällande deras eget 

agerande. Det i sin tur visar barnen hur etik kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt i 

dokumentationsprocessen. 

Ojämna maktförhållanden under dokumentationsprocessen 

Vi har sett mönster som pekar på att maktförhållandet mellan barn och förskollärare inte får 

full uppmärksamhet i en pedagogisk dokumentation. Förskollärarna bestämmer vilket 

medium som används samt barnens möjlighet till involvering och hur materialet ska 

bearbetas, vilket belyser ett ojämnt maktförhållande i processen. Johansson (2011) menar att 

vuxnas syn på barn styr också sättet som det väljer att bemöta barnen. Endast två av sju 

förskollärare involverar barnen när de ska bestämma vilka bilder som ska vara kvar. Det 

innebär att barnen endast får inflytande i olika delar av dokumentationsprocessen istället för 

att få det genom hela. Slutsatser vi dragit från detta är att barnen sällan ges möjlighet att 

påverka materialet samt när materialet ska användas i syfte att reflektera i arbetslaget, 

involveras inte barnen. Vi ser att dokumentationssituationen och processen oftast styrs av ett 

ojämnt maktförhållande där förskollärarens syfte väger tyngre än barnens inflytande. Som 

Bath (2012) och Tarr (2011) betonar att förutsättningen för att skapa ett mer jämlikt 

maktförhållande är att parterna har demokrati i åtanke samt strävar mot det som Bath (2012) 

benämner som, ”synligt lyssnande” (s. 196). Att låta barnens röster och tankar få komma fram 

och ges utrymme. En reflektion vi gör är att diskursetiken ska vara vägledande i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Då denna etik belyser sambandet mellan människors rätt till lika 

värde och rätten att bestämma över sitt eget liv. Barnens röster behöver få utrymme för att 

barnen själva ska kunna se och märka att deras åsikter påverkar deras situation. Som Lenz 

Taguchi och Palmer belyser att barnen kan få en större förståelse för 

dokumentationsprocessen när de involveras och får inflytande i den (Utbildningsradion, 

2017). Detta går att tolka till det Pramling Samuelsson och Pramling (2010) menar att det är 

utmanande för förskollärare att låta barns perspektiv vara ledande i deras arbetssätt. Faktorer 

som lyhördhet och tolkningsförmåga är något som tar tid att bli bra på.  
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Alla sju förskollärare lyfter fram tid som faktor till varför barnen inte involveras helt i 

processen med pedagogisk dokumentation. Slutsatsen vi drar är att förskollärarna ser tid som 

en avgörande faktor i arbetet med pedagogisk dokumentation. Reflektionen vi får kring detta 

är att dokumentation ska genomföras i förskolan oberoende av dess ramfaktorer. För att detta 

ska kunna ske behöver verktyget anpassas efter avdelningarnas verksamhet och 

förutsättningar. Som vi ser det blir utmaningen att hitta ett etiskt tillvägagångssätt för att 

använda sig av verktyget tillsammans med barnen, där tid inte ska vara en avgörande faktor 

för hänsynstagandet av etik.  

Etiskt känsligt 

Tid är något som alla förskollärare menar kan göra pedagogisk dokumentation känsligt då den 

påverkar reflektionen av materialet och så även kvalitén. Tre av sju förskollärare lyfter fram 

tanken om en känslig dokumentationssituation vilket är när barnen står i blöjor och ägnar sig 

åt vattenlek. Förskollärarna reflekterar kring materialets lämplighet av att dela med sig av det 

till föräldrar. Vi tolkar det som att förskollärarna utgår från ett barnperspektiv när de 

reflekterar kring vilka konsekvenser delning av materialet kan tänkas få. De försöker förstå 

hur barnet kan tänkas uppfatta situationen och agerar sedan utifrån det (Johansson & Pramling 

Samulesson, 2003). Det styr då också deras sätt att hantera materialet och delningen av det. 

En slutsats vi drar är att etiken blir mer medvetet påtaglig och aktuell när barn inte har något 

skydd på sig i form av kläder. Vi ser att varje dokumentationssituation ska hanteras lika 

varsamt och etiskt medvetet som vattenleksituationen. En reflektion är att vi kopplar detta till 

barns möjlighet att känna trygghet i den pedagogiska dokumentationsprocessen. 

 

En förskollärare lyfter fram att video kan vara ett känsligt medium för det kan i praktiken 

fånga upp andra saker än endast det kameran är riktad mot, exempelvis ett annat barn som 

springer förbi. Tarr (2011) menar att de etiska utmaningarna med pedagogisk dokumentation 

ligger i hanteringen och användningen av materialet. Ofta är de förskollärarna som väljer ut 

bilderna som används baserat på vilka bilder som representerar barnets förmågor och 

kompetenser bäst. Vidare menar Tarr (2011) att när förskolläraren väljer att anonymisera 

bilden genom att fota exempelvis barnets händer kan ett värde i bilden gå förlorat. Medan en 

bild där barnets ansikte syns istället kan påverka barnets självsäkerhet negativt och göra 

barnet obekväm. En reflektion vi gör är hur detta kan påverka barns uppfattning om medierna 

senare i livet, exempelvis foto, video och äganderätt. Barnen kan uppfatta det som att vem 

som helst får ta bilder på dem och använda dem hur de vill. De får lära sig att det inte handlar 

om kontextualisering utan generalisering att foto och video sker naturligt i samhället. Det 

baserar vi på det som tre av sju förskollärare lyfter fram, att barnen i förskolan idag är vana att 

bli dokumenterade.  

 

En slutsats vi drar är att det också delvis speglar förskollärarnas normer kring pedagogisk 

dokumentation. Där en mer normativ etik fokuseras, vilket innebär att normerna speglar 

agerandet (Nationalencyklopedin, 2017).   
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Om vi ser det ur ett långsiktigt perspektiv är en reflektion att det idag inte görs tillräckligt 

inom förskolan för att barnen ska veta hur de själva kan upprätthålla sin integritet och 

kunskap om etik i samband med foto och video både i förskolan och samhället. Barns 

perspektiv lyser med sin frånvaro i verksamheten. Det kan bero på att barns perspektiv ändå 

alltid kommer förbli, vad som menas vara en tolkning av det barnen lyfter fram (Johansson, 

2011, Pramling Samuelsson & Pramling, 2010). Vi menar att det blir en större utmaning för 

barnen att förstå kopplingen mellan exponering, integritet och rätten att bestämma själv. Vi 

finner stöd för denna tolkning i regeringsbeslutet som kom våren 2017 där det uppmanas att 

ett förtydligande ska göras i läroplanen för förskolan gällande undervisning och omsorg. Där 

fokus på barns rätt till integritet och kroppslig integritet lyfts fram och ska tydliggöras i 

förhållande till dokumentation (Utbildningsdepartementet, 2017).  

 

Följande citat anser vi sammanfattar den centrala delen av studiens resultat väldigt bra ”En 

etik kan vi inte ha utan att vara medvetna om den. En etik kan vi inte heller ha utan att ha 

reflekterat” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Vi anser därför att ett medvetet etiskt 

förhållningssätt är ett krav i arbetet med pedagogisk dokumentation för att kunna upprätthålla 

en moral som rimmar med de strävansmål som står i läroplanen för förskolan samt lägger 

grunden för förskollärarnas agerande. En förskollärare sammanfattar arbetsverktyget 

pedagogisk dokumentation på ett väldigt bra sätt, 

 

Men sen så tycker jag att det är oerhört bra redskap för att få ett kvitto på det man gör, att man 

jobbar mot läroplanen. Att man... yrkesstolthet bidrar det till tycker jag (Lova). 

 

Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt framfört våra egna slutsatser och reflektioner. Då tid 

verkar vara en avgörande faktor för att kunna behandla pedagogisk dokumentation på ett 

etiskt sätt bör förskoleverksamheterna gå igenom sitt arbetssätt för att strukturera upp den tid 

som finns att tillgå. Vi ser att förskollärare ser till individen istället för barns ålder när det 

kommer till inflytande i dokumentationsprocessen. Det skapar ett mer inkluderande klimat 

och ger barnen möjlighet att påverka sin situation på deras egna villkor. Det är tydligt att det 

finns ett maktförhållande i dokumentationsprocessen där förskolläraren har övertaget. Barns 

nej till att inte vilja delta i en dokumentation respekteras inte fullt ut då de ofta får följdfrågan 

om exempelvis deras händer får dokumenteras istället. Video som medium kräver en 

medveten hantering då hela barnet exponeras. En reflektion kring detta som vi lyfter fram är 

att barn blir visade att deras egen möjlighet att besluta om de ska delta eller inte, saknar 

betydelse. Vi anser att studiens syfte har uppnåtts då frågeställningarna har besvarats och på 

så vis kunnat belysa förskollärares uppfattningar om deras etiska förhållningssätt till 

pedagogisk dokumentation. 
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Metoddiskussion 

Vi upplevde att etik som ämne delvis var utmanande för förskollärarna att prata om ”där och 

då”. De intervjuade förskollärarna behövde betänketid innan de kunde ge svar på frågorna där 

etik fokuserades. Svaren kunde bli väldigt kortfattade vilket kan visa på att ämnet inte 

diskuteras kontinuerligt ute i förskoleverksamheterna. Patel och Davidson (2003) menar att 

reliabilitet kan visa sig genom svaren som intervjupersonen kan leverera i just den situationen 

som den befinner sig i. Olika svar från intervjupersonerna kan ses som positivt, beroende på 

situation intervjupersonen är i när svaren ges. Vissa av förskollärarna svarade på frågorna ur 

ett ”vi-perspektiv”, vilket syftade på arbetslaget eller samtliga på förskolan. Vi fick därför 

förtydliga och betona ordet ”du” i intervjufrågorna. Vi tolkade det som att vissa av 

intervjufrågorna var för öppna, då förskollärarna ville få mer tydlighet kring frågan. Vi 

tolkade detta som att människor i regel är vana att det finns ett visst svar på en fråga därför 

vill vi gärna smalna av för att kunna ge ett så korrekt svar som möjligt. 

 

Johansson och Svedner (2010) menar att det är en fördel att kunna bygga upp en relation till 

intervjupersonerna för att kunna få så ärliga svar som möjligt. Detta var något vi reflekterade 

över men vi hade i bakhuvudet att en nära relation till intervjupersonen lika gärna kan få 

motsatt effekt. Att denne vill visa upp sin bästa sida och därför finns det en risk att sanningen 

tänjs på.  

 

Vi ville få en spridning över skolområden för att upptäcka eventuella skillnader och likheter i 

hur forskningsområdet behandlades. Av tidigare erfarenheter visste vi att det fanns 

samarbeten mellan förskolor vilket kunde göra att förskolorna behandlade området 

pedagogisk dokumentation snarlikt. Vi reflekterade även över förskollärarnas erfarenheter 

gällande vilken ålder på barnen de arbetade med. Just med tanke på att ålder på barnen kan 

spela in gällande tillvägagångssättet hur pedagogisk dokumentation hanteras och används. Vi 

gav reflektionen ingen större plats när det kommer i urvalet av intervjupersoner, utan vi ville 

mer göra oss medvetna kring det. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att god validitet inom kvalitativa studier bygger på en bra 

och välarbetad forskningsprocess. Författarna menar att validitet kan värderas och beskrivas 

utifrån den uppfattade autenticitet och förståelse som läsaren ser i studien. Ytterligare en 

faktor som författarna tar upp är underlaget och dess fyllighet. Om det data som samlas in är 

tillräckliga för att kunna säga något om det studerande området samt om det går att se 

eventuella likheter och skillnader. Att studien kan uppfatta olika nyanser som kan tänkas 

finnas. Detta hade vi i åtanke när vi tolkade materialet, att leta efter både skillnader och 

likheter i det intervjupersonerna sagt för att kunna ge en så bred bild som möjligt av svaren. 

Patel och Davidson (2003) betonar, i slutändan avgörs studiens kvalitet av hur väl forskaren 

beskriver den forskningsprocess som genomgåtts. Då detta lämnar rum för läsarens egna 

tolkningar och analyser av studiens innehåll och hur väl denna har gjorts.  
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Fortsatt forskning 

Med tanke på regeringsbeslutet som betonar att hänsynstagandet av barns integritet i samband 

med pedagogisk dokumentation ska tydliggöras i läroplanen för förskolan, vore det intressant 

att undersöka om och i sådana fall på vilket eller vilka sätt beslutet kommer att realiseras i 

förskoleverksamheten. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjuguide. 

Bilaga 2, Missivbrev. 

Bilaga 3, Missivbrev inför provintervju. 

  



 

 

 

Bilaga 1, Intervjuguide 

Intervjuguide 

1. När tog du examen från förskollärarprogrammet? 

a. Vart tog du examen? 

2.  Hur länge har du varit aktiv inom yrket som förskollärare? 

 

3. Huvudfråga: Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation? 

Eventuella följdfrågor:  
a. Hur arbetar du med foto och video i förhållande till pedagogisk 

dokumentation? 

b. Hur använder du materialet i form av foto och video? 

c. Vilka skillnader kan du identifiera mellan foto och video? 

 

4. Huvudfråga: Vad kan påverka användningen av pedagogisk dokumentation? 

Eventuella följdfrågor: 
a. När anser du att pedagogisk dokumentation blir känsligt? 

b. Hur hanterar du olika reaktioner från barnen? 

c. Hur ser du på etik i relation till pedagogisk dokumentation? 

d. Hur tar du hänsyn till etiska aspekter vid valet av foto och video? 

e. Hur går du tillväga med de etiska aspekterna utifrån barnens ålder? 

f. Hur skulle du eventuellt förändra ditt etiska hänsynstagande i arbetet med 

pedagogisk dokumentation? 

 

5. Huvudfråga: Hur diskuterar du med arbetslaget kring pedagogisk dokumentation? 

Eventuella följdfrågor:  

a. Hur ser du på barnens samtycke gentemot vårdnadshavarens samtycke? 

i. vem får mer inflytande? 

b. Utifrån vilket eller vilka perspektiv reflekterar du kring pedagogisk 

dokumentation? 

i. Exempelvis barnperspektiv, vårdnadshavares perspektiv, kollegors 

perspektiv? 

c. Hur diskuterar du kring etiska aspekter med arbetslaget i relation till 

pedagogisk dokumentation? 

 

Externa frågor: 

d. Kan du utveckla/berätta mer/ge exempel? 

e. Sammanfatta vid behov och fråga ”Har jag förstått dig rätt?” 

 

  



 

 

 

Bilaga 2, Missivbrev. 

Missivbrev 

Hej, 

Vi läser vår sjunde och sista termin vid förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Under 

vårt examensarbete som vi nu påbörjat ska vi genomföra intervjuer med förskollärare gällande 

pedagogisk dokumentation. 

 

Syftet med studien är att belysa förskollärarens uppfattningar kring pedagogisk 

dokumentation. 

 

Intervjun kommer att pågå max 45 minuter och kommer spelas in. Den ska genomföras under 

vecka 41–42, intervjupersonen bestämmer datum, tid och plats.  

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet i intervjun är frivilligt och intervjupersonen när som helst kan avbryta 

sin medverkan. Det inspelade samtalet kommer endast att användas i forskningssyfte och 

kommer vara en del av den rapport som sammanställs och redovisas inför övriga studenter på 

förskollärarprogrammet. Rapporten kommer sedan att vara sökbar för användning vid fortsatt 

forskning. Intervjupersonen kommer vara anonym och dess personuppgifter kommer inte 

delges någon. Vi som genomför intervjun har tystnadsplikt. 

 

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare upplysningar om studien är det bara att 

kontakta oss. 

Vänlig hälsning 

Sara Norrman  Mailadress + mobilnummer 

Niklas Jonsson Mailadress + mobilnummer  

 

Jag samtycker till ovanstående information: 

 

Underskrift undersökningsdeltagare 

 

Namnförtydligande undersökningsdeltagare 

  



 

 

 

Bilaga 3, Missivbrev inför provintervju. 

Missivbrev 

Hej, 

Vi läser vår sjunde och sista termin vid förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Under 

vårt examensarbete som vi nu påbörjat ska vi genomföra en provintervju med en förskollärare 

gällande pedagogisk dokumentation. 

 

Syftet med studien är att belysa förskollärarens uppfattningar kring pedagogisk 

dokumentation. 

 

Intervjun kommer att pågå max 45 minuter och kommer spelas in. Den ska genomföras under 

tisdagen den 10/10, vecka 41.  

 

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet i intervjun är frivilligt och intervjupersonen när som helst kan avbryta 

sin medverkan. Syftet med det inspelade samtalet kommer endast att användas i syfte att 

prova vår intervjuguide och om den behöver justeras inför nästkommande intervjuer. 

Intervjupersonen kommer vara anonym och dess personuppgifter kommer inte delges någon. 

Vi som genomför intervjun har tystnadsplikt. Så fort syftet samtalet är uppnått så kommer det 

att raderas. 

 

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare upplysningar om studien är det bara att 

kontakta oss. 

Vänlig hälsning 

Sara Norrman  Mailadress + mobilnummer 

Niklas Jonsson Mailadress + mobilnummer  

 

Jag samtycker till ovanstående information: 

 

Underskrift undersökningsdeltagare 

 

Namnförtydligande undersökningsdeltagare 

 


