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Förord 
När vi började studera förskollärarprogrammet hösten 2015 kändes det väldigt långt bort till att detta               
arbete skulle skrivas men nu har vi äntligen avslutat det. Vi kom tidigt överens om att vi skulle skriva                   
detta examensarbete tillsammans. Det tog någon vecka in på terminen innan vi kom fram till ett                
intresseområde som tilltalade oss båda. Vi var tidigt intresserad av att skriva om barns integritet i                
förskolans miljö men det var inte förrän en bit in på terminen som vi valde att rikta in oss mot hur                     
förskollärare uppfattar barns integritet i förhållande till den pedagogiska dokumentationen. Trots att            
vi inte kunnat sitta tillsammans, då vi bor på olika orter, har vi arbetat tillsammans under hela                 
processen. Vi har sökt forskning tillsammans, diskuterat, formulerat frågeställningar, intervjufrågor          
och missiv. Gemensamt har vi sammanställt transkriberingarna av våra intervjuer för att skriva klart              
arbetet. Vi har ständigt haft en pågående dialog om arbetet för att båda ska känna delaktighet i                 
processen. Intervjuerna och transkriberingarna har vi gjort på varsitt håll då vi bor på olika orter.                
Dessa 1207(!) dagar som vi studerat vid mittuniversitetet har skapat många minnen och bringat              
mycket skratt och gett oss lärdomar som vi kommer ta med oss ut till förskolorna.  
 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till förskollärarna som deltagit i vår studie. Vi vill även tacka                    
vår handledare Håkan Karlsson för all stöttning i arbetsprocessen, våra lärare under utbildningen,             
våra kollegor som backat upp oss när vi behövde vara ledig för studier under åren och våra familjer                  
som funnits där som bollplank och läst arbeten genom åren.   
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Abstrakt 
Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar barns integritet och delaktighet i              
relation till den pedagogiska dokumentationen. Vårt intresse till studien har grundat sig i om barns               
integritet blir värnat om och om då barnen har möjlighet till delaktighet och inflytande i den                
pedagogiska dokumentationen. Vi har i denna studie genomfört kvalitativa intervjuer med           
verksamma förskollärare för att få ta del av hur de arbetar och resonerar kring barnens integritet och                 
om de ges möjlighet till delaktighet i pedagogisk dokumentation. Empirin från intervjuerna har             
bearbetats och analyserats för att sedan skrivas fram till ett resultat. I resultatet framkommer åsikter               
och arbetssätt som delas av förskollärarna. Intressant har varit de olika aspekter förskollärarna har              
delat med sig av. Något centralt i resultatet var att förskollärarna resonerar olika om integritet och                
delaktighet beroende på om det är yngre eller äldre barn. Vi diskuterar etiska dilemman som               
framkommit i resultatet för att visa på att arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till               
integritet och delaktighet kan vara problematisk för förskollärare. Det framkom att förskollärarna            
upplevde att barns delaktighet och integritet i den pedagogiska dokumentationen är något de i borde               
ta mer hänsyn till i framtiden. 
 
Keywords: Barns integritet, delaktighet, dokumentation, inflytande. pedagogisk dokumentation. 
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Introduktion 

Inledning 
Pedagogisk dokumentation har vuxit fram i Sverige med inspiration från de kommunala förskolorna i              
Reggio Emilia, Italien. Reggio Emilia-pedagogiken har sin grund i dokumentation, reflektion och            
pedagoger som värnar om barns åsikter och inte påverkar deras sätt att uttrycka sig (Dahlberg &                
Elfström, 2014). Forskarna menar att dokumentationen uppkom på 80-talet i Sverige, i samarbete med              
förskoleverksamheter i Reggio Emilia. Idag används dokumentation förskolan i olika former och med             
olika syfte. Kopplat till förskolans uppdrag så ska pedagoger i förskolan använda dokumentation             
som ett underlag för att kunna utveckla verksamheten och visa på barns lärande och utveckling.               
Samtidigt ska förskolan vara en verksamhet som präglas av barns delaktighet och inflytande. I              
Läroplan för förskolan, Lpfö 98, kan vi läsa att pedagogerna ska ansvara för: 
 

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla - barns delaktighet och inflytande i dokumentation             
och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv,              
utforskande, frågor och idéer tas till vara. - (Skolverket, 2016, s.15).  

 
Den svenska skolan och förskolan är en del av barn och vuxnas livsvärldar. Det är två verksamheter                 
där barn och vuxna möts tillsammans i en social och kulturell värld där de lever i samspel med                  
varandra. Förskolan kan beskrivas som en en kollektiv miljö med en specifik struktur och där fokus                
ligger på barns utveckling och lärande. Även fostran blir aktuellt och realiserat i förskolan vilket               
innebär att förskolan utformar barn till demokratiska medborgare där de ska få en form av               
förförståelse för vad integritet är och dess betydelse (Johansson, 2005). 
 
Förskolan är en plats där barns röster måste bli hörda (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2001).               
Forskarna menar att i förskolan möjliggörs situationer där barnen får möjlighet till delaktighet och              
inflytande. När barnen deltar i olika situationer där de får inflytande, upplever dem att deras åsikter                
och känslor respekteras. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska pedagoger i förskolan sträva efter att               
lära barnen om alla människors lika värde och uppmuntra dem till att göra sin röst hörd, samt ges                  
möjlighet till att påverka sin dag på förskolan genom delaktighet och inflytande.  
 
I förskolan används bilder och film till dokumentation i tillägg till former som visar på barnens                
arbeten samt barnens citat, tankar och åsikter. Enligt Bjervås (2011) är foto en väl använd               
dokumentationsform hos pedagoger. Pedagogerna i studien uttrycker att barn inte reflekterar över att             
de fotograferas och att barnen är vana, vilket är grundat i samhällets utveckling och tillgång på teknik.                 
Utifrån egna erfarenheter vet vi att dokumentation av olika former används i förskolan. Under våra år                
på förskollärarutbildningen har vi funderat mycket kring etiska dilemman i samband med pedagogisk             
dokumentation. Vi har ofta diskuterat vad som egentligen är rätt att göra i förskolan, ska vi lägga ut                  
foton på barnen som inte kan ge oss ett verbalt svar på vad de vill. Ett annat dilemma som kommit                    
upp är hur vi ska hantera barn som aldrig vill bli dokumenterade men läroplanen säger att det ingår i                   
förskollärarens uppdrag. Dessa samtal har varit grunden till vårt intresse i denna studie.  
 
Vårt intresse handlar om barn i förskolan ges möjligheter till att ge sitt medgivande vid               
dokumentation, att vara delaktiga i pedagogiska dokumentationen och om barnens integritet blir            
värnat om i den pedagogiska dokumentationen. För att barns integritet ska bli värnat om så behöver                
barnen ges möjligheter till att uttrycka sig genom delaktighet och inflytande. Vi är därför intresserade               
av att få ta del i vad förskollärare har för uppfattningar kring barns integritet i pedagogisk                
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dokumentation. Vårt problemområde handlar om hur förskollärare uppfattar barns integritet samt           
hur de tar hänsyn till integritet och delaktighet i arbetet med pedagogisk dokumentation 

Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi redogöra för vad forskning visar på kring ämnet integritet och pedagogisk               
dokumentation samt vad det kan ha för betydelse för barn i förskolan. Vi kommer även att belysa hur                  
barns delaktighet och inflytande står i relation pedagogisk dokumentation. I den första delen kommer              
vi redogöra för olika begrepp som knyts an till integritet och pedagogisk dokumentation.  

Begrepp 

Innan vi redogör vad forskning visar på angående barns integritet i förskolan i relation till               
pedagogisk dokumentation, kommer vi förtydliga några begrepp som vi stöter på i arbetet.             
Begreppen finns med som stöd för att ge läsaren en möjlighet till en förståelse av begrepp som sedan                  
återfinns i texten.  
 
Personlig integritet 
Nationalencyklopedin (u.å) beskriver personlig integritet som ett begrepp där en individ har rätt till              
att bli respekterad och inte bli utsatt för personligen störande ingrepp. Begreppet har ett nära               
samband till människans värdighet.  
 
Pedagogisk dokumentation 
Dahlberg och Elfström (2014) beskriver att begreppet pedagogisk lades till för att kunna synliggöra de               
väsentliga läroplansteoretiska frågeställningarna varför, vad och hur. När pedagoger i förskolan           
använder sig av pedagogisk dokumentation kan de få syn på barns lärande och utveckling samt även                
kunna utveckla verksamheten (Lindgren, 2016). 
 
Inflytande 
Arnér (2009) beskriver inflytande i förskolan som ett begrepp där det talas om barns rätt till att få vara                   
delaktiga och bestämma över sin dag på förskolan. De ska få möjlighet till att påverka sin tillvaro och                  
därmed få en egen röst. 
 
Delaktighet 
Delaktighet i förskolan handlar om att barnen ska få känna tillhörighet i barngruppen. Det handlar               
även om barns rätt att få göra sin röst hörd och bli lyssnade på. Begreppet delaktighet går hand i hand                    
med inflytande (Arnér, 2009). 
 
Demokrati i förskolan 
Begreppet demokrati i förskolan handlar om att pedagogerna har ett demokratiskt förhållningssätt            
som de arbetar aktivt med. Pedagogerna arbetar med att låta barnen komma till tals och få sin röst                  
hörd. Barnen ska bli inkluderade i beslut som tas i förskolan om deras dag (Arnér och Sollerman,                 
2013). 
 
Etik 
Etik grundar sig i att människor gör värderande reflektioner om sina handlingar, uppfattningar och              
uppförande. Detta för att de angelägna värderingarna inte ska bli försummande eller kränkt eller för               
att möjliggöra en realisering av värderingar. Etik innefattar att genom förståelse och förpliktelse till              
värderingar söka ansvariga lösningar på svåra val (Lingås, 2014). 
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Barns integritet 

Denna del inleds med att visa på hur tidigare forskning beskriver vad integritet innebär samt visar på                 
forskning kring barns integritet i förskolan.  
  
Integritet beskrivs som ett värde vilket är knutet till den enskilda människans situation. Det är               
relaterbart till en individs kroppsliga befintlighet där det inte går att skilja på det fysiska och mentala                 
(Johansson, 2005). Johansson (2005) menar att integritet går att se som ett normativt fenomen där en                
individs rättigheter inte ska bli kränkta. Forskaren utvecklar att integritet har att göra med en individs                
rättigheter till en identitet, möjligheter till att uttrycka sina åsikter och tankar samt bilda egna åsikter.                
Mintrop (2012) argumenterar för när personer har utvecklat en känsla av vad som är rätt och fel har                  
de integritet. Johansson (2005) diskuterar kring betydelsen av möten med andra människor, hur             
människor har rättigheter men även skyldigheter till att bemöta andra individer på ett värdigt sätt.               
Forskaren menar att det är angeläget för vuxna att vägleda barn i deras rättigheter samt upplysa dem                 
om deras personliga integritet och dess betydelse. 
 
Nucci (2001, refererad i Johansson, 2005) diskuterar kring betydelsen av personligt utrymme, vilket             
kan jämföras med självständighet. Det personliga utrymmet menar Nucci (2001) handlar om            
individens förväntningar på att få uttrycka sina åsikter och ges möjlighet att få kommunicera. Det               
handlar även om att individen ska ha rätt över sin egen kropp. Nucci (2001) menar att det är i lek som                     
barn övar sig på att förhandla och skapa egna gränser för sitt eget personliga utrymme. Nucci (2001)                 
argumenterar för att barn själva skapar sina gränser vilket gör att barnet i fråga känner en säkerhet                 
och därav känner en form av frihet över sig själv som individ. 
 
Forskning visar på att förskolans struktur och uppdrag kan vara ett dilemma för pedagoger i arbetet                
med att definiera barns integritet och dess innebörd (Johansson, 2005). Forskaren menar att             
pedagoger eventuellt anser att respekt för barns identitet och integritet är något som de har rätt att ge                  
när det anses vara motiverat. Barns integritet riskerar att bli begränsade om pedagoger och andra               
vuxna inte tar hänsyn till deras ålder, mognad samt kompetens eftersom det kan klassificeras som att                
barn inte är riktiga personer. Enligt Johansson (2005) måste pedagoger ta hänsyn till barns              
erfarenheter, deras livssituation i tillägg till sina egna synsätt och tillvägagångssätt. Forskning visar             
på att integritet kan vara en moralisk oro för både barn och pedagoger (Johansson, 2005). Forskaren                
argumenterar för att barn anses vara utforskande och undersökande samt angelägna att försvara             
gränser för sin integritet. Pedagogers attityder och undervisningsfrågor visade på innehåll som            
kretsar kring integritet. I den svenska förskolan ska pedagoger ha barnkonventionen som            
utgångspunkt i arbetetet med den pedagogiska undervisningen (Johansson, 2005). Forskaren menar           
att det som är centralt för barnkonventionen är att den handlar om barns rättigheter som individer att                 
bli bemötta med respekt. Johansson (2005) argumenterar för att det är angeläget för pedagoger att ta                
hänsyn till barns ålder och mognad i arbetet med barns integritet, speciellt när de arbetar utifrån                
Barnkonventionen . 
 
Pedagoger i förskolan anser att det är angeläget att barnen blir tagna på allvar och möts med respekt                  
(Bratterud, Sandseter & Seland, 2012). Johanssons (2005) forskning visar på att integritet och gränser              
hos en individ varierar och inte alltid går att lägga märke till. Vidare beskriver forskaren hur                
pedagoger i förskolan inte märker att barn blir kränkta samt att det är svårt för barn att markera sin                   
integritet för vuxna. Johansson (2003) menar att vi inte fullt ut kan förstå barns perspektiv, intentioner                
och uttryck eftersom vi inte kan träda in i andra människors värld och ta del av deras sanningar.                  
Forskaren betonar även att vill vi skapa möjligheter till att inta barnens perspektiv, är både psykisk                
och fysisk engagemang med barnet väsentligt.  
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Johansson (2005) argumenterar i sin forskning för barns rätt till integritet, hur pedagoger kan arbeta               
aktivt med att främja deras integritet samt hur de kan förmedla kunskap till barn kring hur vi ska                  
värna och respektera vår omgivning. I samspelet mellan barn och pedagoger handlar det dels om hur                
pedagogerna kan värna om att bibehålla respekten för barn samt värna om deras integritet              
(Johansson, 2005). Forskaren påtalar att barns integritet inte enbart handlar om att acceptera barn och               
deras livsvärld utan även om att ge dem utrymme i förskolan.  
 
Sammanfattningsvis blir det tydligt att integritet är en möjlig moralisk oro för både pedagoger och               
barn. Vi får en förståelse för att det barnet som sätter gränser kring sin egen integritet och därmed kan                   
få en känsla av frihet. Det framkommer även att pedagoger i förskolan ges möjligheter att stärka                
barnens integritet i sitt arbete. I nästa avsnitt kommer vi redogöra vad demokrati, delaktighet och               
inflytande innebär i förskolan. 

Demokrati, delaktighet och inflytande 

För att barnens integritet ska bli värnat om krävs det att förutsättningar ges där barnen får uttrycka                 
sina åsikter samt vara delaktiga i verksamhetens processer centrala. Under detta avsnitt kommer vi              
visa på vad forskning säger om demokratiuppdraget i förskolan, samt barns delaktighet och             
inflytande och dess innebörd i förskolans verksamhet.  
 
När det kommer till förskolans demokratiuppdrag, menar Arnér och Sollerman (2013) att det är              
angeläget för pedagogerna att de samtalar och lyfter begreppet demokrati och förklarar dess innebörd              
för barnen. Forskarna menar att det är när barnen blir inkluderade i arbetet som de då kan få en                   
förståelse för vad demokrati är i deras värld.  
 

Barn måste få uppleva att de kan påverka och öva sig på att påverka! det är helt enkelt viktigt att                    
barn få ta ställning för egen del. Det är också angeläget att barn får uppleva att olika ideér och                   
tankar uppmärksammas, för att man ska kunna komma överens, samtidigt som man har rätt att               
vara oense. - (Arnér och Sollerman, s. 13, 2013) 
 

Arnér och Sollerman (2013) hävdar att demokratiuppdraget i den svenska förskolan handlar om att              
pedagoger ska göra barnen införstådda i allas lika värde och att alla har rätt till olika åsikter och                  
värderingar. Forskarna menar att pedagogerna ska uppmuntra barnen till att ha olika åsikter eftersom              
det är angeläget för demokratiuppdraget. I demokratiuppdraget ingår det att ge barn inflytande och              
uppmuntra dem till delaktighet i verksamheten (Arnér och Sollerman, 2013).  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att det borde vara en given demokrati att barn i                
förskolan blir lyssnade på och får möjlighet till delaktighet i deras vardag. Forskarna belyser att det                
borde vara en självklar pedagogiskt förutsättning. Enligt Bratterud, Sandseter och Seland (2012) är det              
viktigt att barns behov blir sett och accepterat. Vidare beskriver de att vuxnas uppmärksamhet är               
viktigt för barns delaktighet.  
 
Arnér och Sollerman (2013) argumenterar för att barn har rätt till inflytande oavsett deras ålder. Barn                
som inte har talet eller språket gör sig förstådda genom kroppsspråk eller ansiktsuttryck som gör att                
pedagogerna på förskolan kan få en uppfattning om barnens inställningar och åsikter. Arnér och              
Sollerman (2013) diskuterar även kring att det är angeläget för pedagogerna att fråga barnen om deras                
åsikter för att göra dem inkluderade i deras dag på förskolan. Forskarna menar att det inkluderar de                 
mesta som händer på förskolan under deras vistelsetid. 
 
Bjervås (2011) lyfter fram pedagogers meningar om barns delaktighet i dokumentationen i förskolan.             
Ett sätt som anses inkludera barns delaktighet är att dokumentationen är synlig. Barn som har varit                
frånvarande en period kan känna sig delaktig genom att få se vad som har hänt på förskolan under                  
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den tiden. När dokumentationen ska hängas upp uttrycker pedagogerna att barnen alltid vill vara              
med (Bjervås, 2011). En annan aspekt av barns delaktighet i samband pedagogisk dokumentation             
lyfter Alnervik, Öhman, Lidén och Nilsson (2018) fram där barn själva dokumenterar med kamera.              
Det framkom att barn som fått vara med och använda kamera själv minns det som positivt.  
 
Sammantaget visar detta avsnitt på att det är angeläget för pedagogerna att lyfta begreppet demokrati               
i förskolan för att få en förståelse för begreppets innebörd. Det blir tydligt att det är angeläget för                  
pedagoger att inkludera barnen genom att fråga dem om deras åsikter. I nästa del kommer vi visa på                  
forskning kring pedagogers förhållningssätt. 

Pedagogers förhållningssätt  

För att barnens integritet ska bli värnat om samt att barnen får möjlighet till delaktighet och                
inflytande, krävs ett förhållningssätt hos pedagogerna som skapar tillfällen för barnen. Därmed            
kommer vi i detta avsnitt visa på vad forskning säger om pedagogers förhållningssätt i förskolan. 
 
Pedagoger i förskolan menar att det är viktigt att se och höra barnen (Bratterud, Sandseter & Seland,                 
2012). Enligt forskarna framkommer det att närvarande pedagoger, goda samspel med barnen samt             
engagerade och aktiva vuxna är centrala förutsättningar för barns trivsel i förskolan. Johansson (2005)              
menar att vuxna är ansvariga för att försvara barns rätt till integritet. Forskaren hävdar att det är ett                  
dilemma för pedagoger att aktivt lyssna på barn samt sträva efter att förstå dess intentioner för att                 
värna om deras rättigheter som personer. I tillägg ska pedagogerna ta hänsyn till moraliska problem               
som kan uppstå i förskolan. 
 
Arnér och Tellgren (2006) visar på att trots det finns en tradition i förskolan som talar om att barnet                   
ska stå i centrum och därmed ges möjligheter till att påverka sin situation, finns det risker som talar                  
för att det uppstår en ojämn relation mellan barn och vuxna. Arnér och Tellgren (2006) har forskat                 
kring barns syn på vuxna och förklarar: 
 

Vi uppfattar det som att de barn vi frågat sällan bestämmer saker tillsammans med vuxna och att                 
barnen i undersökningen är ovana vid att ha inflytande över det som sker i deras vardag. Barnen                 
ger ofta skäl till varför de inte får komma till tals och bestämma och förklaringarna som ges är att                   
vuxna vet och kan mer vilket betyder att de vuxna både råder över kunskapen och tar sig makt att                   
bestämma vem som vet och kan bäst, vilket ibland kallas kunskapsmakt. - (Arnér och Tellgren,               
2006 s. 8) 
 

Bae (2009) lyfter fram några aspekter som anses centrala för lärarens förhållningssätt i samspel där               
barnen deltar och uttrycker sina åsikter. Forskaren belyser vikten av att följa barnets initiativ, ge               
barnen respons, både känslomässigt och via uttryck, vara lekfull samt förmågan till att flytta              
perspektiv och kunna utgå ifrån barnens perspektiv.  
 
I detta avsnitt har vi visat på att pedagogerna bör ge barnen möjlighet att uttrycka sina åsikter. Det ger                   
oss även en förståelse av att det finns uppfattningar om att barn inte kommer till tals bland vuxna.                  
Utifrån tolkningar så kan vi se att pedagogers förhållningssätt har betydelse för barns möjligheter att               
bli hörda. I nästa del tar vi upp dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

Dokumentation och pedagogisk dokumentation 

I detta avsnitt kommer vi redogöra skillnaderna mellan dokumentation och pedagogisk           
dokumentation samt visa på vad forskning visar på kring den pedagogiska dokumentationens syfte             
och betydelse för förskolan. 
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En del av pedagogers uppdrag är att dokumentera barns utveckling (Lindgren, 2016). Dokumentation             
kan ske genom olika metoder som till exempel att anteckna med papper och penna, foton, filmer,                
teckningar och så vidare. Vårdnadshavare kan ta del av dokumentationen via olika lärplattformar på              
nätet eller genom att till exempel se foton som är uppsatta på väggarna i förskolan (Lindgren, 2016).                 
Forskning visar att foto är en vanlig dokumentationsmetod och pedagoger hävdar att barn inte              
reagerar på att de blir fotograferade eftersom barnen är vana (Bjervås, 2011; Lindroth, 2018).              
Pedagogisk dokumentation växer fram utifrån dokumentationen genom att pedagoger analyserar,          
reflekterar och tolkar materialet (Emilson & Pramling Samuelsson, 2014; Emilson & Pramling            
Samuelsson, 2012; Eidevald; 2017). Pramling Samuelsson (2014) menar att genom pedagogisk           
dokumentation går det att utvärdera och utveckla bland annat verksamheten och se det enskilda              
barnet och visa på dess potential och utveckling. Eidevald (2017) påpekar skillnaden på att hänga upp                
ett foto eller att använda dokumentationen till att se kunskap, reflektera och eventuellt möjliggöra              
förutsättningar för förändringar.  
 
Lindgren (2016) visar på att syftet med pedagogisk dokumentation är att förstå vad som pågår i                
verksamheten utan förutfattade meningar. Forskaren menar att pedagogerna ska aktivt lyssna på det             
som yttras, iaktta det som händer och fånga barns lärprocesser. Pedagoger ska sträva efter att utveckla                
verksamheten, synliggöra den pedagogiska miljön samt vara ett stöd för barnen och öka deras lust och                
nyfikenhet till att lära (Lindgren, 2016). Lenz Taguchi (2000) visar på att även om pedagogisk               
dokumentation används i utvecklande syfte så framkommer inte alltid några synliga förändringar i             
efterhand. Wehner - Godée (2010) diskuterar kring dokumentation och menar att den måste sättas in               
en kontext där pedagoger, barn och vårdnadshavare är deltagare i ett projekt som sker kontinuerligt i                
förskolan. Forskaren menar att i slutskedet av dokumentationen skall verksamheten kunna utvecklas            
alternativt visa på barns lärprocesser samt utveckling. Lenz Taguchi (2000) diskuterar kring att             
pedagoger använder pedagogiskt dokumentation för att visa på barnets kunskaper och kompetenser            
för vårdnadshavare. Forskaren belyser även en annan aspekt av pedagogisk dokumentation, vilket är             
att ge barn möjlighet till utmaningar.  
 
Dahlberg och Elfström (2014) diskuterar kring processer, barns lärstrategier och meningsskapande och            
menar att det är centralt för den pedagogiska dokumentationen. Forskarna argumenterar för att den              
pedagogiska dokumentationen bör tillämpas som en integrerad del i det vardagliga arbetet och inte              
endast som ett bedömningsunderlag. Detta ställer krav på delaktighet och bekräftelse av den aktuella              
händelsen så det inte endast blir ett återskapande av det som ägde rum. Bjervås (2011) beskriver i sin                  
forskning hur pedagoger använder pedagogisk dokumentation med barnen som är ett och två år.              
Fotografier av vad barnen har gjort under dagen kan pedagogerna sedan återkoppla tillsammans med              
barnen. Genom att reflektera kring foton lever aktiviteterna vidare och blir inte endast någonting som               
hänt vid det aktuella tillfället. 
 
Alvestad och Sheridan (2014) tar upp dokumentation som en informationslänk till vårdnadshavare            
där pedagogerna beskriver aktiviteter och lärprocesser. Vidare beskriver forskarna hur pedagogerna           
använder foto som ett centralt dokumentationsverktyg i förskolan. Forskarna menar att det är på              
grund av att foto anses vara mindre tidskrävande än att anteckna samt att det visar på tydliga                 
lärprocesser. Pedagogerna i Alvestad och Sheridans (2014) forskning resonerar att bilder även ger             
möjligheter att fånga barnens intressen däremot ifrågasätter forskarna om det är barnens intressen             
eller vad de vuxna tror är barnens intressen. Det belyses att det centrala för dokumentationerna ska                
vara hur och vad barnen lär sig. Emilson och Pramling Samuelsson (2012) menar att vid tillfällen när                 
pedagoger ska dokumentera uteblir kommunikationen tillsammans med barnen. Forskarna beskriver          
det som att de vuxna blir iakttagare av barnens aktiviteter och processer.  
 
Lindroth (2018) visar ett tillfälle på dokumentation där pedagogen tar fotografier samt gör             
anteckningar när barnen ritar. Barnens delaktighet i dokumentationen beskrivs då som frånvarande.            
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Barnen ställer under tillfället frågor om vem som blir fotograferad samt berättar vad de ritar utan                
någon respons från pedagogen. Forskaren argumenterar för att barns delaktighet ser olika ut beroende              
av dokumentationsform. Forskaren lyfter fram produkt-berättelser som en form där barnen får            
komma till tals och vara delaktig. I Lindroths (2018) forskning resonerar pedagogerna att barnens              
intresse och det som engagerar dem bör vara grunden för dokumentationen. I tillägg belyser              
pedagogerna även att det enskilda barnets förmågor inom områden för förskolans mål ska             
visualiseras. Det framgår även att pedagoger anser att processen är det centrala i dokumentationer. De               
uttrycker att när barnen blir synliga i dokumentationer så hamnar barnens fokus i vem som är med på                  
fotot. 
 
Sammanfattningsvis så är det skillnader på dokumentation och pedagogisk dokumentation. Det blir            
tydligt att foto är en vanligt dokumentationsform som pedagoger använder. Genom foto får             
pedagogerna möjligheter att se barnens utveckling och det lyfts fram att foto kan användas till               
reflektion med pedagoger och barnen. I nästa del kommer vi presentera etiska dilemman som kan               
uppstå i samband med dokumentation. 

Etiska dilemman med dokumentation 

I detta stycke kommer vi presentera forskning kring etiska dilemman som kan uppstå i den               
pedagogiska dokumentationen i samband med att värna om barns integritet samt att skapa möjlighet              
till delaktighet. 
 
Lingås (2014) beskriver att pedagoger varje dag tar beslut i etiska problem. Problemen kan vara av                
olika nivåer. Kolle, Larsen och Ulla (2010) menar att pedagogers arbete med pedagogisk             
dokumentation ofta ger en ingång till delaktighet och demokrati. Forskarna betonar även vikten av att               
reflektera och ifrågasätta för att nå etiska dilemman där en diskussion över rätt och fel är pågående.                 
Bjervås (2011) lyfter fram en diskussion där pedagoger överväger val av bilder till ett bildspel som de                 
ska se på tillsammans med barnen. Diskussionen handlar om de ska ha med barnens ansikten eller                
rikta uppmärksamheten mot processen och att endast händer är synliga. Är barnens ansikten synliga              
upplever pedagogerna att barnens intresse landar på vem som är på bilden. Lindgren och Sparrman               
(2003) diskuterar kring etiska dilemman när det kommer till att dokumentera barn i förskolan.              
Forskarna lyfter ett dilemma som visar på att pedagoger inte ser dokumentationen utifrån ett              
barnperspektiv utan snarare ett vuxenperspektiv. Forskarna argumenterar för att barn i förskolan            
borde ges möjligheter till deltagande och etiskt skydd. När barn dokumenteras i förskolan är det lätt                
att identifiera dem, de erbjuds ingen anonymitet och har begränsade möjligheter till att påverka sitt               
deltagande (Lindgren och Sparrman, 2003).  
 
Syftet med dokumentation är att synliggöra barns utveckling och lärprocesser samt synliggöra hur             
pedagoger och verksamheten kan utvecklas till det bättre. Men Lindgren och Sparrman (2003) menar              
att situationen som uppstår när pedagogerna ska dokumentera barnen blir försvårad eftersom            
pedagogerna ska utvärdera samt analysera barnens betende samtidigt som de ska vårda och ge dem               
omsorg. En annan aspekt tas upp av Kolle et al. (2010) där de resonerar runt begreppet barns bästa i                   
den pedagogiska dokumentationen. Barns bästa är inget som kan tas för givet utan måste reflekteras               
över då alla barn är olika med olika erfarenheter.  
 
Lindgren (2012) menar att etiska perspektiv måste värderas av pedagoger när de arbetar med              
pedagogisk dokumentation. Forskaren belyser aspekter utifrån barnens perspektiv. Barnen blir          
dokumenterad i både aktiviteter och deras tankar. Även möjligheten till delaktighet tas upp med ett               
kritisk ställningstagande. Forskaren utvecklar dilemmat med att vuxna ofta uttalar sig ifrån ett vi              
perspektiv utan att barnen är inkluderade och de vuxna är i en maktposition. Det framkommer att                
pedagoger utför dokumentationer och gör barnen delaktiga i efterhand då de tillsammans samtalar             
om filmer eller foton (Lindgren Eneflo, 2014). Forskaren lyfter fram en pedagogs åsikt där pedagogen               
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menar att barnen inte behöver ta del av deras dokumentation. På den aktuella förskolan hänger det                
därför inga bilder på väggarna då pedagogen menar att barnen inte behöver reflektera bakåt.  
 
Sammanfattningsvis kan vi förstå att det finns situationer i samband med pedagogisk dokumentation             
i förskolan som kan upplevas som etiska dilemman. Det blir tydligt att pedagoger måste ta ställning                
till vad dem tänker är etiskt rätt i olika situationer. Som avslutning på vår forskningsbakgrund               
kommer en kortare sammanfattning.  

Sammanfattning 

Pedagogisk dokumentation ska visa på barns utveckling och lärande, det är även ett verktyg som               
pedagoger kan använda för att dels utveckla sin egen kompetens samt utvärdera förskolans miljö och               
verksamheten som helhet. Forskning visar på att det är angeläget för pedagoger och andra vuxna att                
vägleda barn och informera dem i deras rättigheter som individer, upplysa dem om deras personliga               
integritet samt att de har rätt till egna åsikter. Barn i förskolan ska ges möjligheter till delaktighet och                  
inflytande över sin vistelse på förskolan i och med förskolans demokratiuppdrag - att forma              
demokratiska medborgare. Det uppdraget innebär även att barn ska ges möjlighet till att påverka sitt               
deltagande i den pedagogiska dokumentationen. Vidare visar forskning på att det finns etiska             
dilemman som kan uppstå i arbetet med pedagogisk dokumentation, bland annat diskuteras det kring              
huruvida pedagoger ska låta barns ansikten synas i dokumentationen eller om det är själva lärandet,               
processen som ska vara i fokus. Ytterligare forskning som visar på etiska dilemman diskuterar kring               
huruvida barn ska ges rätt till anonymitet i dokumentationen. 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva vad sex verksamma förskollärare har för uppfattningar kring barns               
integritet och delaktighet i relation till pedagogisk dokumentation i förskolan. 
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Metod  
I detta avsnitt kommer vi redogöra vår process med studien. Vi kommer inleda med att presentera de                 
metodval vi gjort samt argumentera för varför vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med              
förskollärare. Vi kommer sedan att redovisa hur vi gått tillväga med urvalet, etiska överväganden,              
förberedelser och genomförande av intervjuer, hur empiriskt data har samlats in och bearbetats,             
metoddiskussion som diskuterar kring eventuella utmaningar och svårigheter som vi upplevt i arbetet             
med vår studie. Som avslutning kommer vi diskutera studiens tillförlitlighet. 

Metodval 
Vårt syfte är att visa på hur förskollärare uppfattar barns integritet och delaktighet i förskolan i                
relation till pedagogisk dokumentation. För att kunna studera detta ämne baseras denna studie på              
kvalitativa intervjuer med sex stycken verksamma förskollärare. Vår forskningsansats är          
hermeneutisk. Genom att inta ett hermeneutistiskt perspektiv tolkar vi texter för att sedan förklara och               
slutligen förstå textens innebörd (Brinkkjær och Høyen, 2013). I arbetet att bearbeta vårt empiriska              
material använder vi denna ansats. Vi är inte ute efter att något är rätt eller fel i resultatet till vår                    
studie, vi vill tolka det vi läst från tidigare forskning samt det vi fått tagit del av under intervjuer med                    
förskollärare. Eliasson (2018) beskriver kvalitativa undersökningsmetoder som en metod där          
informanterna beskriver med ord hur de uppfattar saker och ting.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som en metod där            
intervjuaren försöker förstå informantens synvinkel. Utifrån vårt syfte och frågeställningar för           
studien, har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom kvalitativa metoder tränger mer på              
djupet och ger möjlighet till att få ut en stor mängd information (Eliasson, 2018). Kvale och Brinkmann                 
(2009) resonerar kring att uppnå syftet med studien bör det finnas i åtanke vilken metod som är mest                  
lämplig för studien. Utifrån vårt syfte som är att beskriva förskollärares uppfattningar kring barns              
integritet och delaktighet i den pedagogiska dokumentation, landade vi på att genomföra kvalitativa             
intervjuer. Vi ville ta del av vad förskollärare har för uppfattningar kring ämnet och kände att                
kvalitativa intervjuer var den metod som passade vårt syfte för att kunna få ett djupare svar på det vi                   
vill beskriva. 

Urval 
I vår studie valde vi att intervjua sex verksamma förskollärare. Antalet övervägde vi utifrån att               
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) lyfter fram antalet kvalitativa intervjuer bör landa på sex till              
åtta stycken. Genom att genomföra sex intervjuer menar forskarna att resultatet inte utgår endast från               
någons specifika personliga åsikt. Vi fick ta del av uppfattningar från sex förskollärare vilket gav               
möjlighet för variation i svaren. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver att det inte finns              
några regler angående val av informanter vid kvalitativa intervjuer. Trots det menar forskarna att det               
är viktigt att tänka igenom valet av informanter då resultatet påverkas av val som blir gjorda. Våra                 
överväganden när vi sökte deltagande förskollärare var att vi ville öppna upp möjligheter som kunde               
ge oss variation i svaren. Vi hörde av oss till förskolor för att höra om det fanns intresse att delta i vår                      
studie. Till de intresserade skickade vi sedan ut vårt missiv (se bilaga 1 och 2) för att sedan ta kontakt                    
igen för att höra om intresset att delta fortfarande fanns.  
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Vi intervjuade sex förskollärare varav två arbetar på samma förskola men på olika avdelningar. Tre av                
de verksamma förskollärarna som deltog i studien arbetar på förskolor som är profilerad som              
IKT-Förskolor . En annan variabel vi önskade var att få ett urval med variation i ålder och                1

arbetslivserfarenhet då det eventuellt skulle ge oss varierade resultat. Vi har en spridning i ålder och                
erfarenheter hos förskollärarna vilket finns presenterat i tabellen nedan:  
 

Förskollärare: 1 2 3 4 5 6 

Ålder: 63 38 54 26 59 26 

Verksamma år: 38 15 36 4 30 2 

 

Etiska överväganden 
Det finns fyra grundläggande principer som ska tillämpas i forskningsarbetet: Informationskravet,           
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet       
innebär att forskaren ska informera deltagarna kring vad forskningen har för syfte och om              
informanternas rättigheter kring dess deltagande. Vi skickade ut två stycken missiv (se bilaga 1 och 2),                
ett till förskolechefer och ett till förskollärare där vi informerade dem om vår studie samt delgav dem                 
information kring deras rättigheter som deltagare (Vetenskapsrådet, 2017). Samtyckeskravet innebär          
att personerna som vi har valt att intervjua till vår studie, måste ge samtycke till att vi får använda oss                    
av den information som de delger oss under intervjun (Vetenskapsrådet, 2017). Förskolecheferna gav             
oss tillåtelse att kontakta förskollärare på deras förskolor och sedan har förskollärare blivit tillfrågade              
om de vill delta i en intervju. Förskollärarna har, genom medverkan, accepterat att vi använder oss av                 
den informationen som de har delgett under intervjun. En tredje princip är konfidentialitetskravet.             
Det handlar om att informanterna har rätt att bestämma över deras deltagande, anonymitet och hur               
länge som de vill delta i studien (Vetenskapsrådet, 2017). Vi informerade förskollärarna som             
intervjuades, dels genom missivet och även muntligt innan intervjun inleddes. Vi informerade dem att              
vi inte kommer skriva ut deras namn eller namn på förskolan, avdelningen eller kommunen när vi                
skriver vårt arbete. Deltagarna fick även information kring deras rätt att avbryta deltagandet när de               
vill under studiens process, även den informationen delgavs i missivet men även innan intervjun              
påbörjades. Den sista principen som ska tillämpas är nyttjandekravet. Nyttjandekravet handlar om att             
all information som samlas in under intervjuerna enbart får användas i denna studie             
(Vetenskapsrådet, 2017). Vi transkriberade intervjuerna efter att de var genomförda, både           
inspelningarna och dokumentet med transkriberingen raderas i slutskedet av studien. De intervjuade            
förskollärarna har även fått ta del av transkriberingen för att korrigera eventuella missförstånd. 

Förberedelser av intervjuer 
Inför intervjuerna så gick vi igenom tidigare forskning kring ämnena integritet, delaktighet och             
pedagogisk dokumentation för att vara väl förberedda. Eriksson- Zetterqvist och Ahrne (2015) menar             
att det är en fördel att vara inlästa på ämnet vid intervjutillfället samt visa att kunskaper om ämnet                  
finns hos den som intervjuar. Forskarna tar även upp att det kan finnas relevanta dokument som                
intervjuaren kan ta del av på webbplatser. Vi valde att se om förskolorna där förskollärarna arbetar                
hade några hemsidor där de uttrycker förskolans ståndpunkter om integritet eller pedagogisk            
dokumentation. Några av förskolorna hade hemsidor där de stod beskrivet hur de arbetar med              
pedagogisk dokumentation och barns delaktighet medans integritet inte fanns med. Det gav oss en              
inblick i vad de arbetar med och vi kunde fundera lite kring det utifrån de frågor vi har valt till                    

1 Informations- och kommunikationsteknik.  
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intervjuerna. Vi använde oss av färdiga men öppna frågor som var konkreta och korta. Kvale och                
Brinkmann (2009) betonar vikten av att frågorna som ställdes till informanterna bör vara väl              
genomtänkta för att uppnå ett relevant resultat i förhållande till studiens syfte. Vi försökte även tänka                
på hur våra frågor skulle kunna omformuleras på ett sätt som ändå söker svar på ursprungsfrågan. Vi                 
ville vara förberedda på det eftersom att Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att det är               
användbart för djupare svar under intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) betonar vikten av att              
tematisera intervjun. Forskarna menar att det är avgörande att formulera rätt frågor som besvarar              
studiens syfte. Kvale och Brinkmann (2009) använder tre nyckelfrågor som används till stöd vid              
planeringen av forskningsintervjuer: varför, vad och hur. Forskarna menar att det är viktigt att              
formulera frågor utifrån studiens syfte (varför), att bli insatt och ha förkunskaper om ämnet (vad)               
samt välja intervju- och analystekniker som passar bäst för studien (hur). Dalen (2011) uttrycker att               
vid kvalitativa intervjuer så bör det göras testintervjuer för att testa frågorna samt att intervjua. Vi har                 
innan studien genomfört en pilotstudie där vi båda testade frågorna under en intervju. Det gav oss                
möjlighet till att se om frågorna behövde revideras. 

Genomförande 
Vi valde att samla in empiri genom kvalitativa intervjuer. Vi genomförde sex intervjuer med              
verksamma förskollärare. Intervjuerna genomfördes tillsammans med en av oss. Intervjuerna          
genomfördes enskilt på förskollärarnas respektive arbetsplats, på en tid som vi gemensamt kommit             
överens om. Vi satt i rum på arbetsplatserna som var avskilt från avdelningar och eventuella               
störningsmoment. Intervjuerna tog olika lång tid beroende på hur mycket varje förskollärare hade att              
säga om ämnet, men uppskattad tid mellan 20-30 minuter. Förskollärarna blev innan vi startade ännu               
en gång upplysta om deras rättigheter vid deltagande i intervjun och studien. Intervjuerna inleddes              
med att vi uttryckte att vi var intresserade av att höra deras uppfattningar kring barns integritet i                 
relation till pedagogisk dokumentation. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) så är det            
gynnsamt för intervjun att starta med en kort introduktion kring ämnet samt de frågor som anses vara                 
av enklare karaktär. Det var något vi hade med oss i tankarna då placerade frågorna i den ordning vi                   
skulle gå efter. Under intervjuerna kände vi att vissa frågor hade varit givande att få kompletterande                
åsikter om. Genom att omformulera frågor så menar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) att den              
som blir intervjuad får möjlighet att tänka och berätta mer.  
 
Vi använde oss av metoder som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver att verbalt visa sitt               
intresse under tiden och vid följdfrågor återkoppla till de svar vi fått. Även Kvale och Brinkmann                
(2009) påpekar att en god intervjuare är lyhörd för informantens ord och därav ta beslut som är                 
avgörande för eventuella följdfrågor eller för frågor som anses vara obetydliga att följa upp under               
intervjun. Vi avslutade intervjun med att tacka för deltagandet och berätta om hur vi kommer arbeta                
vidare med vår studie (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). I tillägg så frågade vi utifrån forskarnas               
förslag vid avslutet av intervjun om det var en möjlighet att återkomma om eventuella följdfrågor               
skulle uppstå. Vi ansåg att det kunde vara en hjälp och resurs för oss om vi under analysarbetet                  
känner att vi missat något betydelsefullt till studien. Vi valde att spela in de intervjuer där deltagarna                 
gav sitt samtycke till det (Eliasson, 2018). I tillägg till inspelningar så förde vi anteckningar.               
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att även när inspelningsteknik används behövs det            
anteckningar för att fånga upp olika uttryck hos den intervjuade som inte inspelningar kan ge. I tillägg                 
till det så kändes det som en trygghet för oss att anteckna om tekniken skulle ställa till problem. Två                   
av våra deltagare gav inte samtycke till att spela in intervjun. De kände sig inte bekväma med att bli                   
inspelad, under de intervjuerna fördes enbart anteckningar.  
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Empirisk bearbetning 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberades ljudupptagningarna och anteckningarna         
överfördes till ett separat dokument. Intervjuerna genomfördes på två olika orter, vi såg till att               
sammanställa de intervjuer vi genomfört genom att lyssna på ljudupptagningarna och transkribera            
dessa. Dalen (2011) beskriver att det intervjuaren själv bör genomföra transkriberingen för att bli insatt               
i sitt material. Vi skrev transkriberingarna i ett dokument som delades med oss båda. Sedan arbetade                
vi tillsammans med analysen. Vi intog ett hermeneutistiskt perspektiv i vår studie, vars syfte är att                
skapa förståelse för innebörder inom texter, bilder eller dylikt. I analysarbetet av våra intervjuer har vi                
därmed arbetat med att tolka och bearbeta förskollärarnas uppfattningar (Brinkkjær och Høyen, 2013). 
 
I arbetet med analysen, utgick vi från att sortera, reducera och argumentera som Rennstam och               
Wästerfors (2015) benämner som grundläggande utgångspunkter för en analys. Vi startade med att             
sortera vårt material. Vi jämförde varje enskild fråga i intervjuerna med varandra för att se likheter                
och olikheter. Det krävdes även att vi såg mellan frågorna då vissa svar kunde, utifrån våra                
tolkningar, visa på något som passade in på en annan. Som Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver                
var denna del i processen kaotiskt och att materialet var i en oreda. Nästa del i processen är enligt                   
forskarna att reducera materialet. Det handlar om att det inte är möjlighet att visa fram allt samt                 
överväganden av att spara det centrala och inte välja bort någon angelägen aspekt av materialet. Vi                
diskuterade mycket om vad materialet faktiskt berättade för oss för att kunna välja det materialet som                
vi ansåg var relevant till studien. Slutligen i analysarbetet har vi argumenterat för att skapa en                
självständighet i materialet (Rennstam & Wästerforst, 2015).  
 
De intervjuer vi fick samtycke till att spela in gav oss möjlighet som Eliasson (2018) skriver att gå                  
tillbaka och lyssna samt att kunna citerar ordagrant i resultatdelen. Även Dalen (2011) menar att det är                 
en fördel att få spela in för att ta vara på informantens egna ord. Vi har valt att inte citera de två                      
förskollärare som inte gav sitt samtycke till inspelning. Efter genomförandet av intervjun,            
transkriberades den och förskollärarna fick ta del av transkriberingen för att korrigera eventuella             
missförstånd samt förtydliga om någonting var oklart. Vi har utifrån analysen skrivit fram resultatet              
både med beskrivande text och med citat. Dalen (2011) menar att informanternas citat är upplyftande               
för studien och bör prioriteras. Förutom delade resonemang från förskollärarna har vi valt att lyfta               
fram citat som skiljer sig från de andra. Dalen (2011) menar att de särskiljande citaten kan ge ett                  
perspektiv på sådant som kan anses vara utmanande att berätta om och som inte alla vågar. 

Metoddiskussion 
Vi var intresserade av att beskriva hur förskollärare uppfattar kring barns integritet och delaktighet i               
relation till pedagogisk dokumentation, vilket gjorde att kvalitativa intervjuer blev ett naturligt val             
som metod. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) diskuterar kring att intervjuer är en god metod att               
använda för att samla en större mängd empiri. Däremot är det problematiskt att veta om informanten                
delger sina resonemang sanningsenligt. Vi valde att inte ge förskollärarna våra intervjufrågor i förväg              
för att öka tillförlitligheten då förskollärarna inte kunde förbereda sina svar. I missivet beskrev vi kort                
vad studien handlade om istället för att ge förskollärarna frågorna. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det stor risk att de kvalitativa intervjuerna antingen blir för                
många eller för få. Forskarna menar att om det blir för få intervjuer, är det svårt att generalisera och                   
det blir svårigheter kring att diskutera hypoteser. Forskarna beskriver även svårigheter med att ha för               
många intervjuer, då blir det svårt att göra ingående tolkningar av intervjuerna. Kvale och Brinkmann               
(2009) påtalar att antalet intervjuer beror på studiens syfte. Vårt syfte är att beskriva förskollärares               
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uppfattningar kring barns integritet och delaktighet i förskolan, med relation till pedagogisk            
dokumentation och därför ansåg vi att kvalitativa intervjuer, där förskollärarna delade med sig av              
sina uppfattningar kring ämnet, var lämpligast. Vi har funderat på om sex förskollärare ger oss ett                
övergripande trovärdigt resultat. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att i vissa tillfällen är             
sex intervjuer för lite. Tre av förskollärarna vi har intervjuat till den här studien, arbetar på en så                  
kallad IKT-Förskola. Det innebär att pedagogerna på den förskolan använder sig av digitala verktyg i               
arbetet med dokumentation. Vi anser att eftersom tre förskollärare arbetar på en förskola med en               
sådan profilering, skulle vi få varierande resultat och åsikter som visar sig i resultatet. Dalen (2011)                
menar att vid vissa tillfällen så behöver studiens urval kompletteras. Grunder till det kan vara att det                 
inte är ett tillräckligt med variation i materialet. Vi känner att vi har fått variation i vårt material men                   
funderar på om det hade kommit fram fler aspekter om vi hade genomfört fler intervjuer. 
 
Vi hade som önskemål att använda ljudupptagning till samtliga intervjuer och anteckna lite stödord              
men två av förskollärarna kände sig inte bekväma med ljudupptagning, då tog vi enbart anteckningar.               
Utifrån ett forskningsetiskt övervägande ansåg vi att det var angeläget för oss att respektera              
förskollärarnas önskemål om att inte använda ljudupptagningen vid de två tillfällena           
(Vetenskapsrådet, 2017). Fördelen med ljudupptagning är att det är enkelt att gå tillbaka till              
ljudupptagningen för att transkribera intervjun, vilket underlättar vid användning av eventuella citat.            
En nackdel med ljudupptagning är att det är tidskrävande (Eliasson, 2018). Vi valde i resultatdelen att                
endast använda citat från förskollärare som gav samtycke till ljudupptag. Då undvek vi att skriva               
fram ett citat utifrån anteckningarna som eventuellt ändrar mening utifrån förskollärarnas egna ord.             
Elisson (2016) uttrycker att det genom anteckningar är det svårt att citera då det inte går att göra det                   
ordagrant om inte ett helt citat är nedskrivet. Under de intervjuer där vi endast antecknade hade vi                 
inte möjlighet  att skriva ned hela citat. Istället hade vi intresset på att få med oss helheten.  
 
Vi har i våra intervjuer fått tagit del av det förskollärarna har delgett oss. Det har varit både deras sätt                    
att arbeta på men även tankar runt ämnet. Om deras beskrivningar stämmer överens med arbetet i                
praktiken vet vi inte. Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver att en intervju äger rum vid ett tidpunkt                 
och informantens avsikter kan vara goda men ha andra intentioner intervjuaren. Forskarna menar att              
vid intervjustudier så är det relevant att komplettera med andra metoder. Vi hade eventuellt fått ökad                
trovärdighet om vi adderat observationen för att se på hur det är i verksamheterna. Samtidigt känner                
vi oss nöjd med den information vi har fått av förskollärarna utifrån studien syfte.  

Studiens tillförlitlighet 
I vår studie så är det genom intervjuerna som vi har samlat in empiri. Stukát (2011) beskriver att                  
reliabilitet handlar om hur god metoden är som man har använt för att samla in sitt material.                 
Forskaren beskriver att i kvalitativa studier kan feltolkningar av intervjufrågorna eller svaren vara             
något som påverkar rebilitetet. Under intervjuerna upplevde vi att frågorna var lättförståeliga            
eftersom förskollärarna inte undrade över vad vi menade. Utifrån de svar vi fick känner vi också att                 
det var relevant till de frågor vi ställde. Det vi kan reflektera över är att om det trots inspelningar kan                    
ha blivit några misstolkningar från i våra transkriberingar och tolkningar. Det vi har gjort för att öka                 
reliabilitet är att vi har arbetat igenom materialet tillsammans många gånger. Stukát (2011) nämner              
även yttre störningar som något som kan påverka reliabiliteten i en kvalitativ undersökning. Som vi               
har beskrivit så genomfördes intervjuerna på förskolorna där förskollärarna arbetar. Även om vi satt              
enskilt på ett mötesrum så inträffade det att annan personal glömde sig och skulle hämta något. I                 
tillägg så kunde olika ljud av barn höras som hopp, spring, gråt, skrik samt leksaker med ljud. Detta                  
kan ha påverkat förskollärarna som har eventuellt har blivit avbruten i en tanke de har startat med                 
och när de sedan ska återuppta det så är något glömt. En annan brist som kan påverka reliabiliteten                  
menar Stukát (2011) är gissningar och felskrivningar. Vi har funderat några gånger över             
transkriberingarna från de intervjuer som inte är inspelad om vi kan ha påverkat det resultatet med                

16 



 

våra formuleringar och nedskrivningar då vi inte intervjutillfället kunde anteckna allt utan fick skriva              
det centrala samt mycket stödord. För att öka reliabiliteten är inte de förskollärarna citerade i               
resultatdelen. När vi framfört deras svar i textform kan en del gissningar förekomma även om vi har                 
försökt att undvika osäkra anteckningar från de intervjuerna. Eliasson (2018) beskriver att reliabilitet             
även handlar om studien pålitlig där den kan få fram samma resultat om den genomförs med så lika                  
förutsättningar som möjligt. Vår studie grundar sig i enskilda förskollärares tankar och erfarenheter.             
Vi tror, likt som i vår studie, att med liknande förutsättningar med verksamma förskollärare så               
kommer det gemensamma att synliggöras men enskilda uttalanden kan förekomma.  
 
Reliabiliteten är en väsentlig faktor för att kunna se på validiteten i en studie. Validiteten kan                
beskrivas som hur bra sättet som blir använt för att samla in material är utifrån syftet (Stukát, 2011). Vi                   
känner att vår validitet utifrån syftet med studien i relation till metodval är hög. Vi grundar det i att                   
vårt intresse utgår ifrån att vi vill ta del i förskollärarnas resonemang och hur de förhåller sig till barns                   
integritet i pedagogisk dokumentation. Det öppnar upp för förskollärarna att fritt kunna delge oss hur               
de tänker kring ämnet där alla relevanta tankar är intressanta för oss. Vi menar utifrån de val vi har                   
tagit i åtanke under studien och utifrån studiens syfte och genomförande så är innehållet av hög                
reliabilitet och validitet.  
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Resultat 
Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar barns integritet och delaktighet i relation               
till den pedagogiska dokumentationen. I detta avsnitt kommer vi redovisa vårt resultat. Vi kommer              
att presentera det material vi har samlat in genom kvalitativa intervjuer som är genomförda med sex                
verksamma förskollärare. Vårt material har tolkats och analyserats och vi kommer nedan att             
presentera analysen i kategorierna; pedagogisk dokumentation i förskolan, barns delaktighet i           
pedagogisk dokumentation, hur synliggörs barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen,          
barns integritet i pedagogisk dokumentation samt etiska dilemman i pedagogisk dokumentation.  

Pedagogisk dokumentation i förskolan 
Vi kommer inleda med att redovisa vad förskollärarna berättat generellt om arbetet med pedagogisk              
dokumentation i förskolan.  
 
I intervjuerna framkommer det att förskollärarna använder olika metoder när det kommer till arbetet              
med pedagogisk dokumentation. Att dokumentera med foto och barnets arbete är gemensamt för             
förskollärarna. Förskollärarna på ITK förskolorna använder sig av ipads när de dokumenterar barnen             
under deras vistelse i förskolan.  
 

Vi är, en så kallad, IKT förskola. [...] Det betyder att vi princip bara arbetar med Informations-                 
och Kommunikationsteknik när det kommer till bland annat dokumentation. På varje avdelning            
har varje pedagog varsin Ipad plus några till som blir barnens Ipad där de kan sitta och arbeta                  
vid diverse olika program.  
 

Förskollärarna ger uttrycker att den pedagogiska dokumentationen är något de använder i            
arbetslagen för att reflektera och utvärdera arbetet. I vissa tillfällen kan det även vara ett underlagt för                 
reflektions tillsammans med barnen. 
 

Vi jobbar med dokumentations för planering och utvärdering, speciellt med utvärderingen           
kanske.  

 
Dokumenterar ju såklart även när de leker på gården eller i barngruppen, då brukar vi följa ett                 
slags formulär som vi då använder vid våra reflektionstillfällen som vi har tillsammans i              
arbetslaget och även med barngruppen. 
 

Förskollärarna använder även dokumentationen för att vårdnadshavarna ska få ta del av vad barnen              
gör i förskolan. Foton delas på olika plattformar där vårdnadshavarna kan logga sig in för att se. Den                  
pedagogiska dokumentationen bli tillgänglig i tillägg till vårdnadshavarna även tillgänglig för barnen            
och kollegor.  
 
Vi tolkar det som att den pedagogiska dokumentationen används som ett verktyg för att utveckla               
arbetet i verksamheten. Olika aspekter vi kan se är att pedagogisk dokumentation kan användas till               
att planera och utvärdera arbetet. Pedagogiska dokumentationen kan vara ett underlag för reflektion             
med kollegor, övriga personal men att även barnen får tillfällen att reflektera över det som har                
dokumenterats. Vi ser även att förskollärarna använder dokumentation som en kommunikation med            
vårdnadshavarna där de vill att vårdnadshavarna ska få ta del av barnens dagar i förskolan. 
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Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation 
I denna del kommer vi att presentera hur förskollärarna menar att de gör barnen delaktiga i den                 
pedagogiska dokumentationen. Vi lyfter även fram förskollärarnas resonemang om barnens          
inflytande och delaktighet i pedagogisk dokumentation i förskolan.  
 
De förskollärare som arbetar på småbarnsavdelningar uttrycker att eftersom barnen är små, är de inte               
delaktiga i arbetet med pedagogisk dokumentation. De uttrycker att det inte är lätt att fråga de små                 
barnen som kan vara från 10 månader. Samtidigt som en förskollärare menar att barnen borde blir mer                 
delaktiga på något vis och resonerar vidare att efter ett dokumenterat tillfälle så går det att fråga om                  
barnen vill se på det. Förskollärarna menar att det inte är lätt att fråga barn på ett år eller yngre om de                      
får ta ett foto. Det framkommer även att de små barnen ofta blir intresserade av annat än                 
dokumentationen. En förskollärare menar att häftmassan ofta blir mer intressant än själva            
dokumentationen och ibland blir barnen mest glad av att se sig själva.  
 

Nu jobbar ju jag på småbarnsavdelning så det är ju inte så lätt, det är väldigt intresserade av sig                   
själva så då hade det bara blivit bilder av det ena barnet för att säga det så. 

 
Förskollärarna resonerar olika utifrån barnets ålder då de berättade deras tankar kring pedagogisk             
dokumentation med äldre barn. En förskollärare menar att när det är stora barn så är det viktigt att                  
fråga dem och att det ingår i barns delaktighet. Förskolläraren menar att de äldre barnen måste                
inkluderas i dokumentationen och att de ska bli tillfrågade innan ett foto eller annan dokumentation               
av det barnet visas upp på förskolan. Förskolläraren diskuterar kring att när barnen är större och                
medvetna måste de få möjlighet att bestämma men att med småbarn bestämmer pedagogerna. En              
annan förskollärare som arbetar med de äldre barnen uttrycker att barnen kan säga om de vill vara                 
med eller inte. 

 
Jag jobbar med de större barnen så de kan absolut säga om de vill vara med eller om de inte vill                     
och det respekterar vi i arbetslaget. 
 

Vid tillfällen där barnen inte har utvecklat det verbala språket, på grund av till exempel ålder,                
språkstörningar eller att barnen är nyanlända, är förskollärarna eniga i att de då måste ta barnens                
kroppsspråk i beaktande. Förskollärarna reflekterar kring vikten av att läsa av kroppsspråket för att              
kunna avgöra om barnen vill bli dokumenterade eller om de tycker det är obehagligt. Det blir                
poängterat att vid arbete i förskolor med mångfald måste barnens språkkunskaper finnas med i              
tankarna för att skapa möjligheter till att de får delta. Några utsagor från hur förskollärare upplever                
barnens uttryckssätt utan verbalt språk framkommer nedan: 
 

De har ju ett språk på sitt sätt så om jag tar ett kort och ser att det var obehagligt så tar jag ju inte                         
fler kort av den men om de börjar hoppa och dansa framför kameran kan jag ta mer.  
 
Det är inte alltid de förstår vad vi gör när vi är ute på geocaching projektet eller när vi arbetar med                     
alfabetet vid datorn. Då få vi helt enkelt ta och se på hur de reagerar när vi tar fram lärplattan eller                     
så. Vi kan inte springa och jaga efter dem om de går iväg från tillfället. 

 
Förskollärarna använder som tidigare nämnt den pedagogiska dokumentationen som en slags           
kommunikation med vårdnadshavare. Vårdnadshavarna får ta del av foto, berättelser, filmer och            
annat som visar barnens tillvaro i förskolan. Huruvida barnen är delaktiga i dokumentationen är inte               
alltid självklar. 
 

Det är något jag inte har tänkt så mycket på utan jag har alltid tänkt att det är för föräldrar och                     
har glömt barnen så det måste jag tänka på.  
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Vi tolkar det som att det finns bättre förutsättningar för förskollärarna att arbeta med delaktighet i den                 
pedagogiska dokumentationen om barnen är äldre. Vi kan tyda att språket är en grund till att det kan                  
vara svårt att fråga de små barnen och därmed göra dem delaktiga. Relevant blir uttalandet om                
språkutvecklingen även kan beröra äldre barn beroende på barnens bakgrund. En annan aspekt vi ser               
i resultatet bland de yngre barnen är att de intresserar sig för annat än dokumentationen vilket                
påverkar deltagandet i dokumentationen. En central del av den pedagogiska dokumentationen i            
förskolan pekar på vårdnadshavarnas delaktighet och vi kan tyda att det kan bidra till att               
förskollärare glömmer att arbeta med barnens delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. 

Hur synliggörs barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen 
Hittills har vi visat på om och i vilken utsträckning förskollärarna tillåter barnen att komma till tals i                  
den pedagogiska dokumentationen. Nedanför kommer vi visa mer på vilket sätt barnen är delaktiga i               
den.  
 
Vi har tolkat det som att förskollärare upplever att det är problematiskt att göra barn delaktiga i den                  
pedagogiska dokumentationen. Förskollärare i studien som arbetade med yngre barn, satte ord på             
delar där yngre barn ges möjlighet till delaktighet. Förskollärare beskriver att de alltid hänger upp               
foton i barnens nivå så att de lätt kan se dessa foton. Förskollärare delger även att de hänger upp foton                    
för att visa barnen vad de har gjort samt att de samtalar med barnen kring det.  
 

Ja barnen är mest med på det med foto, det blir så synligt för vi skriver det ut, vi skriver det ut iaf                       
tre gånger i veckan tänker jag och hänger det så att barnen kan se det och så...vi har ju med                    
barnen några gånger och sitter och ser på det innan vi skriver det ut.  

 
Förskollärarna som arbetar på småbarnsavdelningar, menade att det centrala i förskollärarnas           
arbetssätt är att göra barnen delaktiga genom att visa foton och diskutera händelseförloppet i fotot.               
Förskollärarna menar att genom att synliggöra foton och dylikt för barnen, ges dem möjligheten till att                
reflektera och minnas vad de gjorde och hur de gjorde. Vi tolkar det som ett arbetssätt som kan visa på                    
barnets lärprocess där denne ges möjlighet att reflektera och berätta om händelserna. De övriga              
förskollärarna reflekterar även kring foton men gav oss även en annan aspekt på hur barnen var                
delaktiga i dokumentationen.  
 

Min avdelning har haft GreenScreen den här terminen och nästa så kommer vi nog arbeta med                
geocaching. I 3-5 års gruppen har vi materialet tillgängligt så då kan barnen själva ta ner ipaden                 
och bestämma om de vill filma eller fota någonting och i och med att vi har fokus på GreenScreen                   
så finns det en sådan Screen alltid tillgänglig för barnen i ett speciellt rum.  

 
De ser ju att jag tar kort och ibland får de ta bilder själv. 

 
I dessa uttalandena kan vi se hur barnen blir delaktiga genom att de själva får vara de som                  
dokumenterar. I arbetet med äldre barn kan vi tolka det som att de blir delaktiga genom hela                 
processen och inte i efterhand när foton och film är gjorda. 

Barns integritet i pedagogisk dokumentation 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur förskollärarna menar att de värnar om och uppfattar                 
barns integritet i pedagogisk dokumentation.  
 
Utifrån förskollärarnas kroppsspråk under intervjun, blev de lite ställda på frågan om hur de arbetar               
för att värna om barnens integritet i samband med den pedagogiska dokumentationen. Förskollärarna             
var tvungna att tänka efter lite extra på just den frågan. En förskollärare resonerar kring om det är                  
riktigt att hänga upp bilder av de små som inte har möjlighet att bestämma. Idag är de yngre barnen                   
inte delaktiga i den pedagogiska dokumentationen och förskolläraren berättar att det är inget de har               
diskuterat i förskolan. Aspekten av att läroplanen säger att det ska genomföras nämns och              
förskolläraren tycker det är viktigt. Förskollärarna menar att det idag är angeläget att värna om               
barnens integritet och rättigheter samt att barnen blir införstådda i det. En förskollärare erkänner att               
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det är problematiskt för arbetet med dokumentation när det kommer till att göra barnen medvetna               
och hur de arbetar för att värna om deras integritet. Varför arbetet med integritet i dokumentationen                
inte känns tillräckligt har förskolläraren inte något svar på. 
 
Förskollärarna reflekterade kring att det är angeläget att göra barnen medvetna kring sin integritet och               
att de ges möjlighet till inflytande över vardagen på förskolan. De lyfte även att det är angeläget att ge                   
barnen en förförståelse för vad delaktighet och inflytande är för att i ett senare stadium kunna värna                 
om deras integritet i dokumentationen så att barnen känner att de blir hörda i förskolan och att barnen                  
blir respekterade av pedagogerna. Förskollärarna berättade hur de värnar om barns integritet: 
 

Man måste vara medveten om vad man berättar om barn och vad man lämnar ut om barnen. Det                  
handlar om ett grundläggande barnsyn och respekt. 
 
Man har ju alltid respekt för alla barn och utlämnar inte barn man är medveten till vilka kort man                   
tar. Man pratar inte om barnen i en negativ ton framför andra. 

 
Vi dokumenterar aldrig i känsliga situationer, som till exempel vid blöjbyten eller toalettbesök. 

 
Vi har arbetat mycket med ett material från Rädda barnen, det har varit mycket kring 
barnkonventionen men nu håller vi även på med ett material som heter Stopp, Min Kropp. Det 
handlar om att göra barnen medveten om sin rätt till integritet, att de får bestämma över sin kropp 
och så vidare.  

 
Utifrån den reaktion och svar vi fick på frågan, tolkade vi det som att integriteten inte alltid finns med                   
i åtanke när den pedagogiska dokumentationen genomförs i förskolan. Förskollärarna i studien            
delgav däremot att det är angeläget att arbeta med barns integritet men att det finns problematik med                 
utförandet. Vi kan se att förskollärarna är reflekterande i deras arbetssätt då de inte tar foto av barnen                  
där de framställs negativt eller vid känsliga situationer.  

Etiska dilemman i pedagogisk dokumentation 
Här kommer vi att beskriva det förskollärarna uttrycker som etiska dilemman när barnets integritet              
ska värnas om, barnen ska vara delaktiga samtidigt som den pedagogisk dokumentationen ska             
genomföras.  
 
Förskollärarna berättar att det är strikta förhållningsregler som skall följas vid publicering av             
dokumentationen på lärplattformar som de använder sig av. Förskolläraren delger att det är sällan              
som de fotograferar barnens ansikten, det sker oftast bara då de ska skriva om barnen i deras lärloggar                  
inför till exempel utvecklingssamtal. Förskollärarna anser inte att det är viktigt att barnens ansikten              
behöver vara synliga i den pedagogiska dokumentationen: 
 

Är någon väldigt generad så kan man ju ta kort bakifrån, jag gillar inte att ställa de upp utan jag                    
tar mer bilder av situationer. Det är inte alltid men behöver ha med ansiktet ofta är det ju det vi                    
gör som är viktigt. 

 
Att man är lite selektiv hur man tar bilder och vad man tar bilder av. Att det är mest av                    
aktiviteter och inte sånna porträtter. 

 
En annan situation där förskollärarna måste ta ställning är om barnen inte vill vara med i                
dokumentationen. Enligt läroplanen ska förskollärarna arbeta med pedagogisk dokumentation i          
förskolan.  
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Vi borde kanske inkludera dem mer i själva dokumentationen, fråga dem om de vill bli filmade                
eller fotade men samtidigt har vi ett ansvar att dokumentera i och med att de står i läroplanen att                   
vi ska göra det, i ett utvecklingssyfte. Jag tycker det är svårt i den betydelsen. Vi ska                 
dokumentera men ska värna om allas rätt till integritet och inflytande, tänk om det är ett och                 
samma barn som aldrig vill vara med i en dokumentation? Där tänker jag att jag måste göra ett                  
övervägande ändå. 
 

En annan aspekt som framkommer i arbetet med pedagogisk dokumentation är att även om barnen               
ska få vara delaktiga och ha rätt att uttrycka sina åsikter så kan även beslutet hamna hos                 
vårdnadshavarna. 

 
Men så har man ju lov att….de ska ju bli frågade man ska ju fråga om man få lov att skriva ut foto                       
men när de är ett år så är det ju helst föräldrar som ska ge det godkännandet.  

 
Vi kan se att det kan uppstå situationen i den pedagogiska dokumentationen där förskollärarna              
behöver ta ställning till vad de anser är etisk rätt. Vi tolkar det som att förskollärarna inte anser att                   
barnens ansikten behöver vara med i dokumentationerna. Det vi kan tyda utifrån barns delaktighet              
och rätt till integritet i relation med pedagogisk dokumentationen i förskolan så blir det ett               
problematisk övervägande. Förskollärare måste välja mellan att låta barnens röster bli hörda eller att              
inte genomföra en del av förskollärares uppdrag i yrket. Vi tolkar det även som att barnens röster kan                  
bli mindre hörda för att vårdnadshavare är de som ger förskolan lov till att dokumentera barnen.  
 
Förskollärare i studien menar att ett dilemma med pedagogisk dokumentation är att tiden är en               
avgörande faktor. De menar att det är begränsat med reflektionstid vilket gör att möjligheten till att                
reflektera kring dokumentationen och att det ofta genomförs utanför arbetstiden samt att det inte              
alltid genomförs. Förskollärare tycker att den dokumentationen är rolig för att det visar på så mycket                
utveckling hos barnen. Dock uttrycker förskolläraren att arbetet med dokumentationen uteblir för att             
det är annat som måste prioriteras.  
 

Fördelarna är ju att då ser vi klart och tydligt på barnets utveckling åt vilket håll det går åt, om                    
barnet kanske kan behöva lite extra stöd med språket eller så, det märks ganska tydligt i                
dokumentationen. 

 
En nackdel är att det tar väldigt mycket tid, jag lägger ner mycket tid på det. Det är väl en nackdel,                     
men inte något annat än det. Jag kan bli sittande i timmar men fördelar är allt jag sagt att föräldrar                    
får tydligare bild av vad vi gör och att personalen gillar det. 

 
Dessa uttalanden visar på att förskollärare, trots problematiskt med reflektionstid, är positiva            
till dokumentationen då det säkerställer hur barns lärande utvecklas. 
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Diskussion 
Syftet med den här studien var att beskriva vad förskollärare har för uppfattningar kring barns               
integritet och delaktighet i relation till pedagogisk dokumentation i förskolan. Det är viktigt att              
komma ihåg att det är sex förskollärares uppfattningar och inte generella uppfattningar som vårt              
resultat visar på. I denna del kommer vi diskutera vårt resultat samt tolkningar gentemot tidigare               
forskning vi visat på i bakgrunden. Vi kommer även att diskutera kring etiska dilemman som               
framkommer i arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till integritet och barns delaktighet. 

Barns integritet i pedagogisk dokumentation 

I vårt resultat framkom det att förskollärarna upplevde utvecklingspotential i deras arbete kring barns              
integritet i dokumentationen. Förskollärarna i studien behövde fundera en stund på intervjufrågan om             
hur de arbetar med att värna om barnens integritet i samband med pedagogisk dokumentation. För               
oss gav det ett intryck av osäkerhet och att förskollärarna inte hade reflekterat tillräckligt över barns                
integritet i pedagogisk dokumentation. I resultatet av vår studie påtalade förskollärarna att barnen             
sällan ges möjlighet till att bestämma över sitt deltagande i dokumentationen. Förskollärarna i vår              
studie förmedlade att de tyckte det var angeläget att arbeta mer aktivt med barns integritet och ge                 
barn en förförståelse över vad det innebär. Detta för att ge dem en vidare förståelse för sina                 
rättigheter. En förskollärare erkände att det är problematiskt att göra barnen medvetna om deras              
integritet men påtalar att det är viktigt att arbeta med då denne ansåg att det handlade om                 
grundläggande barnsyn och respekt gentemot barnen. En annan förskollärare sa att det är inget som               
har blivit diskuterat i förskolan. Forskning i bakgrunden visar på att pedagoger i förskolan anser att                
det är angeläget att barn blir tagna på allvar och möts med respekt i verksamheten (Bratterud et al.                  
2012).  
  
Vi upplevde att samtliga förskollärare som deltog i vår studie blev obekväma när det kom till hur de                  
värnar om barns integritet i samband med den pedagogiska dokumentationen. Johansson (2005) tar             
upp i sin forskning att förskolans struktur kan vara ett eventuellt dilemma när det kommer till arbetet                 
med barns integritet. Förskollärare i studien delgav att de inte alltid arbetar utifrån barnens rätt att                
säga nej till deltagande i en dokumentation. Johansson (2005) diskuterar vidare i sin forskning att               
integritet handlar dels om att acceptera barn och deras åsikter i likväl deras livsvärld samt ge dem                 
utrymme att utvecklas i förskolan. I vår studie uttrycker förskollärarna att barns integritet och              
delaktighet i pedagogisk dokumentation ofta blir glömd. I vår studie framkom det även att              
förskollärarna gav barnen olika utrymme att komma till tals och få uttrycka sina åsikter när               
förskollärarna dokumenterar. Förskollärarna berättade att ofta blir de yngre barnen inte tillfrågade på             
samma sätt som de äldre barnen.  
  
Förskolan har ett uppdrag som innebär att pedagoger ska forma demokratiska medborgare. Enligt             
forskning ska barn bli inkluderade i arbetet med demokrati för att få en förståelse över vad demokrati                 
innebär för dem i deras livsvärld. I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att de ska värna                 
om barns integritet, delaktighet och rätt till inflytande men att de finner det problematiskt. En               
förskollärare reflekterar över vikten av att göra barn medvetna kring sina rättigheter och att de arbetar                
mycket med material från bland annat Rädda Barnen som ska göra dem medvetna om sin integritet                
och rättigheter i samhället. Tre av våra sex förskollärare arbetade på små barns avdelning, de               
förskollärarna yttrade att det finns svårigheter i arbetet med att uppmärksamma barnen om deras              
integritet och dess betydelse. Johansson (2005) visade på att vuxna är ansvariga för att försvara barns                
rätt till integritet och att det uppstår ett dilemma för pedagogerna när de ska aktivt lyssna på barn                  
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men samtidigt sträva efter att förstå barnen för att värna om deras rättigheter. Förskollärarna i vår                
studie uttryckte att respekt för barnen var viktigt. Trots uttalanden om att barnen inte var delaktiga                
och reaktioner som visades vid frågan om integritet kan vi i vissa svar se att de medvetna om vad de                    
dokumenterar. 

Delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation 
Forskning visar på att barn ska stå i centrum och därmed ges möjlighet till att påverka sin situation                  
och sin vistelse i förskolan (Arnér och Sollerman, 2013). I resultatet delger förskollärare att det är                
problematiskt för barn att få vara delaktiga och få inflytande över sitt deltagande i den pedagogiska                
dokumentationen. Förskollärare menade att åldern på barnen var en central aspekt som gör det              
problematiskt att ge dem möjlighet att påverka sitt deltagande. Förskollärare förmedlade att det var              
angeläget att fråga de äldre barnen om de vill delta i dokumentationen då de ofta kan uttrycka sina                  
åsikter genom att berätta hur de tänker. Detta blir intressant i relation till det Arnér och Sollerman                 
(2013) menar att barn har rätt till delaktighet och inflytande i förskolan oavsett vilken ålder det är på                  
barnen.  
 
För barn som inte har språket, är förskollärarna eniga i att det är angeläget att ta hänsyn till barnens                   
kroppsspråk i anslutning till den pedagogiska dokumentationen. När barnen inte har ett verbalt språk              
så menar Arnér och Sollerman (2013) att pedagoger behöver läsa kroppsspråk och uttryck för att ta                
reda deras åsikter. Som vi har tolkat förskollärarna i vår studie så upplever de att det blir                 
problematiskt att inkludera barnen och ge dem inflytande över sitt deltagande i dokumentationen,             
speciellt om barnen som inte kan uttala sig verbalt. Vi resonerar kring att det kan bli problematisk just                  
för att tyda kroppsspråk och uttryck behöver inte betyda att vi har hört på barnet och värnat om                  
barnets integritet då det endast blir tolkningar. Vi får därför en förståelse för det förskollärarna har                
berättat. Samtidigt visar forskning på att det är en central angelägenhet för barn i förskolan att få                 
möjlighet till delaktighet och inflytande så bör pedagoger finna alternativa metoder som stödjer det.              
Bae (2009) lyfter fram olika infallsvinklar av pedagogers förhållningssätt som belyser pedagogers            
närvaro med barnen och att kunna utgå ifrån barnens perspektiv. Intressant i vår studie är hur                
förskollärarna börja reflektera över arbetet med barnen i den pedagogiska dokumentationen och            
uttryckte att det är något de borde och ska ta mer hänsyn till.  

Pedagogisk dokumentation 
I bakgrunden visar forskning på att syftet med att dokumentera i förskolan är att visa på barns                 
lärande och utveckling samt utveckla verksamheten eller att pedagogerna utvecklar sin ledarroll            
(Emilson och Pramling Samuelsson, 2012; Emilson och Pramling Samuelsson, 2014; Pramling           
Samuelsson, 2014; Eidevald, 2017). Skillnaden mellan dokumentation och pedagogisk dokumentation          
är att vid pedagogisk dokumentation sker en reflektion som eventuellt bidrar till förändring medan              
enbart en dokumentation visar till exempel foton på en aktivitet. Förskollärarna i studien delgav olika               
metoder att dokumentera, men det vanligaste var att fotografera eller videofilma en aktivitet eller              
lärprocess hos barn.  
 
Förskollärarna delgett att en central del av arbetet med pedagogisk dokumentation är för att låta               
vårdnadshavare få ta del av den. Vi funderar kring om barn blir dokumenterade för att visa på deras                  
utveckling och lärande eller om de blir dokumenterade för att visa vårdnadshavare vad de gör på                
förskolan. Forskning visar på att pedagoger i förskolan är ansvariga för att dokumentera barnen för att                
visa på deras lärande och utveckling (Lenz Taguchi, 2000). Förskollärare i studien förmedlade att det               
centrala i dokumentationen är barns lärprocess men att det är problematiskt att avgöra om det är                
själva processen som ska dokumenteras eller om förskollärarna ska dokumentera barnet. Det uppstår             
även ett dilemma som de bör ta ställning till, huruvida ansikten ska synas i dokumentationen eller ej.                 
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Dahlberg och Elfström (2014) visar i sin forskning att dokumentationen bör ske som en integrerad del                
i vardagsarbetet på förskolan och inte användas som ett bedömningsunderlag. Alvestad och Sheridans             
(2014) forskning tar upp att dokumentation används som en informationslänk till vårdnadshavare där             
pedagogerna kan beskriva aktiviteter och lärprocesser. Förskollärarna i vår studie bekräftar att även             
dem använder dokumentation som en slags informationslänk till vårdnadshavarna där de skriver            
lärloggar och visar bilder på aktiviteter som de genomfört på förskolan. I vår studie kommer en                
förskollärare till insikt om att det endast har varit att dela dokumentationen till föräldrarna              
information som har varit i tankarna och att barnen har blivit glömd i arbetet med pedagogisk                
dokumentation. 

Etiska dilemman 
I vår studie delar i förskollärarna med sig av sina arbetssätt och resonerar kring dilemman som kan                 
uppstå i samband med den pedagogiska dokumentationen. I resultatet kan vi se att ofta beskrivs               
barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen som att barnen kan vara med och se på               
dokumentationer efteråt. Enligt Lindgren Eneflo (2014) förekommer det ofta att barnen blir delaktiga             
efter dokumentationerna. En fundering som väcks utifrån vår studie är om barnen är delaktiga i               
dokumentationen när de först efteråt blir delaktig. Förskollärarna uttrycker att de borde göra barnen              
mer delaktiga under dokumentationen genom att fråga barnen innan. I dagsläget uttrycker            
förskollärarna att det är ingen vanligt rutin de arbetar efter. Förskollärarna reflekterar tillsammans på              
med barnen utifrån foto och film efter de dokumenterade tillfällena. Det framkommer att de små               
barnen ofta blir intresserade av annat själva dokumentationen som att se sig själva eller häftmassan               
bakom foton. Utifrån vad Lindgren (2012) menar om etiska perspektiv kring delaktighet i pedagogisk              
dokumentation börjar vi funderar på om förskollärarnas svar går att problematiseras. Forskaren            
menar att ofta uttalar sig vuxna utifrån ett vi perspektiv men egentligen är inte barnen inkluderade. Vi                 
funderar på när förskollärarna uttrycker att vi reflekterar tillsammans med barnen om barnen egentligen              
är med i reflekterandet eller har sitt fokus på andra saker.  
 
Inledningsvis berättade vi hur vi funderat kring hur förskollärare generellt tar hänsyn till de yngre               
barnen i den pedagogiska dokumentationen. En förskollärare i studien lyfter fram att om barnen får               
vara med på foto eller inte grundas i att föräldrar ger sitt samtycke till det. Det väcker tankar hos oss                    
om barnets rätt till egna åsikter blir åsidosatt för att förskollärare kan luta sig mot att om barnen inte                   
kan uttrycka sig verbalt och föräldrarna har sagt ja behöver inte barnen bli frågade. Kolle et al. (2010)                  
resonerar kring att barns bästa i den pedagogiska dokumentationen är inget som kan tas för givet utan                 
bör reflekteras över bland alla barn. Vi tolkar det som att förskollärarna arbetar med delaktighet               
utifrån ett mognadsperspektiv hos barnen. Förskollärarna delger att det är begränsat hur delaktiga de              
små barnen är, detta på grund av att de är små samt att det inte går att fråga dem för att få ett relevant                        
svar. När de stora barnen blir nämnda så framkommer det att de är mer delaktiga och har större                  
möjligheter till att få uttrycka sig och att pedagogerna kan värna om deras önskningar. Det               
framkommer att de stora barnen är mer medvetna och bör därför blir hörda. Johansson (2005) betonar                
att pedagoger bör ta hänsyn till barns ålder och mognad i arbetet med integritet. I vårt resultat                 
upplever vi inte att integritet ligger som grund i förskollärarnas tankar med de små barnen utan att                 
barnen inte kan uttrycka sig i frågan. Trots att barnen är små så menar Arnér och Sollerman (2013) att                   
de har rätt till inflytande och andra uttryck än verbalt språk behöver komma fram. Förskollärare tar                
upp andra uttryckssätt som att läsa kroppsspråk och uttryck. Deras uttalande i relation till varandra               
gör att vi uppfattar det som att de små barnen inte får tillräckligt med möjligheter till att påverka sitt                   
deltagande i den pedagogiska dokumentationen.  
 
En förskollärare i vår studie diskuterade kring ett dilemma som vi tog upp i inledningen.               
Förskolläraren beskriver problematiken som kan uppstå utav det läroplanen skriver att           
förskollärarens uppdrag är. Om ett barn aldrig vill vara med i några dokumentationer men läroplanen               

25 



 

menar att pedagogisk dokumentation ska äga rum för att visa på utveckling, ska förskollärare göra ett                
övervägande. Det förskolläraren lyfter fram är ett dilemma där antingen arbetsuppgifter i relation till              
yrket inte blir genomfört eller att barnets rätt till delaktighet och känsla av integritet blir accepterat.                
Johansson (2005) betonar vikten av att vuxna försvarar barns rätt till integritet och värnar om deras                
rättigheter även vid moraliska problem. Arnér och Tellgren (2006) menar även att det kan uppstå               
ojämna relationer mellan barn och vuxna i förskolan där barns åsikter inte blir hörda för att vuxna                 
anses veta bättre. Genom att se på barnens rätt till integritet och delaktighet i förskolan i relation till                  
uppdraget så blir det något förskollärare kan behöva göra ett övervägande kring. Forskning vi lyft               
fram i vår studie visar på att barn borde värnas om samtidigt som förskollärare känner att arbetet med                  
dokumentationen är viktig. Etiska dilemman av oika nivåer som kräver belut är något Lingås (2014)               
lyfter fram att pedagoger hamnar i varje dag. En tolkning kan vara att de etiska ställningstaganden                
ingår i yrket. En hjälp kan vara som Kolle et al (2010) visar på att reflektera, ifrågasätta samt att föra                    
diskussioner kring olika utvägar. En förskollärare i vår studie uttryckte att de inte har diskuterat barns                
delaktighet i samband med pedagogisk dokumentation med övriga kollegor på förskolan. Vi tänker             
att det är en hjälp att diskutera i arbetslaget och tillsammans med kollegor för att sedan kunna handla                  
på bästa sätt i olika situationer för att ge barn möjlighet till delaktighet. 

Slutsats 
Utifrån arbetet med denna studie upplever vi att det är ett smalt forskningsområde. Det fanns relativt                
mycket forskning kring pedagogisk dokumentation i förskolan men det fanns desto mindre kring             
barns integritet i förskolan. Att värna om barns integritet är ett aktuellt ämne som bör finnas i åtanke i                   
allt som görs på förskolan. Forskning om ämnet som helhet barns integritet och delaktighet i pedagogisk                
dokumentation var också begränsad men det känns aktuellt för framtiden. Det upplevdes som att              
förskollärarna kände sig osäkra på barnens integritet och delaktighet i den pedagogiska            
dokumentationen. Förskollärarna uttryckte också detta var viktigt och något de borde tänka mer på i               
sin yrkesroll och i arbetet tillsammans med barnen. Genom att analysera förskollärarnas svar kunde vi               
ändå få fram hur de ställde sig till barnens integritet och delaktighet i pedagogisk dokumentation.               
Dock kände vi utifrån våra egna diskussioner om ämnet att fler dilemman kunde ha resonerats kring.                
För förskollärarna så kändes det som att de fick igång nya tankar som de tar med sig i arbetet med                    
pedagogisk dokumentation. Även vi upplever att tankar och åsikter som har kommit under arbetets              
gång tar vi med oss till vårt kommande yrke där vi kommer stå inför de överväganden som har                  
framkommit i studien i form av tidigare forskning samt förskollärarnas åsikter. Vår slutsats utifrån vår               
studie är att förskollärarens arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan har potential för att              
utvecklas till en fördel för att alla barn i förskolan ska bli mer delaktiga och att barnens integritet blir                   
värnat om. 

Vidare forskning 
Vi tycker vårt ämne är väldigt intressant och när vi börjar vrida och vända på hur pedagogisk                 
dokumentation bör utföras i relation till barns delaktighet och integritet så insåg vi att det kan                
diskuteras länge. Utifrån våra egna erfarenheter kan vi känna igen oss i det förskollärarna i studien                
delger oss om hur de upplever ämnet. Det vi känner skulle vara intressant om vi ska fortsätta att                  
forska på detta område är att gå djupare in på olika dilemman och se på hur det skulle påverka                   
yrkesrollen, barn och vårdnadshavare om vi väljer att alltid höra på barnen. Ett annat intressant               
område hade varit att se på om det är möjligt att genomföra arbetet med pedagogisk dokumentation                
utifrån läroplanens direktiv utan att använda foto, som i studien framkom som den vanligaste              
metoden. Skulle vi genomföra en studie till inom samma ämne hade vi också utökat empiri med fler                 
intervjuer i tillägg till observationer för att få en jämförande bild av helheten. 
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Bilaga 1 
  

Missiv 1 
Missiv till Förskollärare: 
 
Hej, 
Vi heter Sara Karlsson och Amanda Gillewård och läser vår sista termin på förskollärarutbildningen              
vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu håller vi på med vårt examensarbete där vi har valt att skriva                  
om pedagogisk dokumentation i förskolan. Vår inriktning handlar om att undersöka förskollärares            
uppfattningar kring pedagogisk dokumentation.  
 
Vi tar nu kontakt med Dig i förhoppning om att få genomföra en intervju med Dig angående Dina                  
åsikter och synpunkter kring ämnet. Deltagandet är frivilligt och Du kan närsomhelst välja att avsluta               
Ditt deltagande. Intervjun kommer att genomföras med en av oss och helst ser vi att intervjun spelas                 
in - om du ger samtycke till det. Efter datan är insamlad och analyserad kommer inspelningen att                 
raderas. Du kommer att vara anonym i vårt arbete. 
 
En av oss kommer att höra av oss inom kort till Dig för få bekräftelse på Ditt deltagande. Vi kommer                    
gemensamt överens om en tid för intervjutillfället. 
 
Hälsningar, 
Sara och Amanda 
 
Kontaktuppgifter: 
Sara Karlsson 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
Mail: saka1218@student.miun.se  
Tele: +4746274007 
 
Amanda Gillewård 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
Mail: amgi1500@student.miun.se 
Tele: 073 083 60 66 
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Bilaga 2 
  

Missiv 2 
Missiv till Förskolechef: 
 
Hej, 
Vi heter Sara Karlsson och Amanda Gillewård och läser vår sista termin på förskollärarutbildningen              
vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu håller vi på med vårt examensarbete där vi har valt att skriva                  
om barns integritet i förskolan. Vår inriktning handlar om att undersöka förskollärares uppfattningar             
kring barns integritet.  
 
Vi tar nu kontakt med Dig i förhoppning om att få genomföra en eller flera intervjuer med                 
förskollärare på Din förskola angående deras åsikter och synpunkter kring ämnet. Deltagandet är             
frivilligt och de kan närsomhelst välja att avsluta sitt deltagande. Intervjun kommer att genomföras              
med en av oss och helst ser vi att intervjun spelas in - med förskollärarnas samtycke. Efter datan är                   
insamlad och analyserad kommer inspelningen att raderas. Förskolan och de förskollärare som väljer             
att delta kommer vara anonyma. 
 
En av oss kommer att höra av oss till Dig inom kort för få bekräftelse på att få genomföra intervjuerna                    
på Din förskola.  
 
Hälsningar, 
Sara och Amanda 
 
Kontaktuppgifter: 
Sara Karlsson 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
Mail: saka1218@student.miun.se  
Tele: + 
 
Amanda Gillewård 
Mittuniversitetet, Sundsvall 
Mail: amgi1500@student.miun.se 
Tele: 073 083 60 66 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
● Ålder och verksamma år? 
● Hur arbetar du med pedagogisk dokumentation på er förskola? 
● Hur ser du på syftet med pedagogisk dokumentation?  
● Vad dokumenterar du? 
● Hur använder du dokumentationen? 
● Finns det fördelar och nackdelar med dokumentation? 
● Vem får tillgång till dokumentationen och hur? 
● Hur uppmärksammar du barnen på vad/varför ni dokumenterar?  
● Ges barnen möjlighet till inflytande över sitt deltagande i dokumentationen? 
● Hur värnar du om barns integritet i samband med den pedagogiska dokumentationen? 
● Hur uppmärksammar du barnen kring deras rättigheter till integritet och inflytande i            

deltagandet till pedagogisk dokumentation? 
● Barn som inte har språket eller talet, hur arbetar du med pedagogisk dokumentation kring              

dem som inte kan muntligen uttrycka om de vill vara med eller inte? 
● Avslutningsvis så undrar vi om det är något du har lust att tillägga? 
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