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Abstrakt 
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Arbetets art: Examensarbete, 15 hp Lärarprogrammet 

 

Titel: ”De tar kort på mig när jag var utklädd – men jag vet inte varför  

En intervjustudie om barns uppfattningar om dokumentation. 

 

Engelsk titel:  ”They were taking photos of me when I was rigged out – however I don´t know 

the reason” 

Children´s opinion about documentation – an interview study. 

Författare: Inger Palm  

Handledare: Nina Modell 

 

Syftet med denna studie är att ge en fördjupad förståelse av de uppfattningar barn har av det 

dokumentationsarbete som förekommer på deras förskolor. Metoden som användes var 

kvalitativa intervjuer och materialet bestod av 21 stycken intervjuer med barn från två olika 

förskolor på skilda orter. Studien har utgått från den sociokulturella teorin, Vygotskijs tankar 

om det situerade lärandet, dokumentationssyften, barnsyn samt makt. Resultatet av studien 

visade att övervägande andelen barn hade positiva uppfattningar om dokumentation. Hälften 

av barnen hade ingen uppfattning om syftet med dokumentation. Vidare framkom att få barn 

hade tillfrågats innan dokumentationer utfördes samt att barn uppfattade 

dokumentationsprocessen som något de inte var delaktiga i. 

 

 

Nyckelord: Barns-perspektiv, barns-uppfattningar, dokumentation, förskola.   
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1 Inledning 

En informant i denna studie uttryckte ”De tar kort på mig när jag var utklädd men jag vet inte 

varför” och jag har valt att ge min studie om barns uppfattningar om dokumentation detta 

namn. 

Läroplanen för förskolan påvisar följande ”För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa 

goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och 

analyseras” (Lpfö 98 [Ny.rev.utg.] 2010 s.14). Vikten av ett kvalitetsarbete med uppföljning, 

utveckling och utvärdering är förtydligat och ingår i ett eget avsnitt. Således är uppdraget 

tydligare sedan den reviderade upplagan utav läroplanen började gälla 1 juli 2011. Detta 

innebär att barn, deras lärande och utveckling ska observeras samt dokumenteras. 

Lärare som jag mött i min profession på förskolor har olika uppfattningar om vad, hur eller 

när de ska dokumentera.  Dessutom förekommer skilda uppfattningar om det är enskilda barn, 

grupper av barn eller enbart verksamheten som ska synliggöras. Jag har sett hur hela 

arbetslaget observerar samt dokumenterar allt som sker under dagen. Det vill säga barn 

filmas, fotograferas, det de gör skrivs ner på papper och samtal spelas in på röstinspelare.  Det 

innebär exempelvis att ettåringar som utforskar sin omvärld och tittar upp möter kameralinsen 

istället för en vuxens ögonkontakt. Dessutom kan hela arbetslag vara upptagna med att 

dokumentera det barngruppen gör eller säger istället för att vara medforskande och delta i 

aktiviteten. Barns egna alster exempelvis teckningar, fotografier samt barns tankar eller 

berättelser som skrivits ner sätts upp på väggen. Tillika sker olika intervjuer för att synliggöra 

barns åsikter om verksamheten eller miljön.  

I hallen på flera förskolor jag besökt finns datorer som visar bildspel från rutinsituationer och 

olika aktiviteter som alla föräldrar kan ta del av när de lämnar eller hämtar sina barn. På olika 

hemsidor som allt fler förskolor har på internet som jag besökt ses också bilder på barn fullt 

identifierbara i olika aktiviteter. Har barn något inflytande över sitt deltagande, vad som visas 

för andra eller vad dokumentationerna används till? Visserligen har jag hört några lärare som 

frågat barn om tillstånd att fotografera men som samtidigt insisterat på att bara få fotografera 

händelsen, exempelvis barnets händer som tillverkar något, om barnet avböjt att medverka.  

Därtill kommer olika kartläggningar eller tester av barnets utveckling gällande språk, 

matematik eller motorik som utförs. Detta sker alltmer genom användande utav 
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standardiserade material såsom exempelvis TRAS, tidig registrering utav språkutveckling, 

eller RAMP som är redovisning av motorik och perception. 

Jag menar att det kan vara viktigt att barn observeras samt att verksamheten dokumenteras för 

att möjliggöra en utveckling. Men man kan dock fråga sig om lärare har utbildning i, eller tid 

till att bearbeta alla dokumentationer? Vad ska dokumenteras samt varför och hur detta ska 

ske är inte alltid genomtänkt eller ens diskuterat i arbetslaget. Får barnen möjlighet att vara 

delaktiga i dokumentationsprocessen? Problematiserar lärare barns upplevelser samt 

uppfattningar om dokumenterande och hur det påverkar dem?  

Utifrån dessa perspektiv kom jag att ställa mig frågan vilka åsikter barn kan ha om att deras 

lekar, tankar, åsikter, utveckling eller aktiviteter på olika sätt dokumenteras. Ingen tidigare 

forskning om dokumentation i barns perspektiv har hittats varför jag menar att denna studie 

kan bidra med kunskaper inom ett område som har stora kunskapsluckor. 

1.1 Syfte  

Syftet med undersökningen är att ge en fördjupad förståelse av de uppfattningar barn kan ha 

av det dokumentationsarbete som förekommer på deras förskola.  

1.2 Frågeställningar 

För att uppnå syftet använder jag mig av följande frågeställningar:  

 Vilka uppfattningar har barn om att bli dokumenterade?  

 Vilka uppfattningar har barn om anledningarna till att de dokumenteras? 
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2 Bakgrund 

Det är en brist i tidigare forskning angående studier i barns perspektiv. Däremot har några 

avhandlingar skrivits om dokumentation, ur ett vuxenperspektiv. Här redogör jag för den 

tidigare forskning som jag menar har relevans för min studie och gör en begreppsförklaring. 

2.1  Tidigare forskning om dokumentation 

Bjervås (2011) skriver i sin avhandling att barn numer ständigt är dokumenterade och 

synliggjorda vilket även innebär att de samtidigt blir bedömda samt värderade. Detta beror på 

att lärare i förskolan, enligt den reviderade läroplanen som började gälla 2011, har ett uppdrag 

att granska och bedöma verksamheten. Detta sker genom att dokumentera och analysera 

barnens lärande och utveckling i den verksamhet som erbjuds vilket dock leder till att 

individer granskas och bedöms trots att det bara är verksamheten som ska bedömas menar 

författaren. Hennes forskning visar att lärare uppfattar dokumentationer som ett hjälpmedel att 

visa barns kompetenser men som även är stöd för barns vidare utveckling. Exempelvis kunde 

detta ske när barn på olika sätt fick ta del av olika dokumentationer vilket underlättar 

kommunikationen om det som sammanställts. Resultatet visar även att lärare ansåg det viktigt 

att diskutera vad i dokumentationen som barnen skulle få tillgång till samt hur detta skulle ske 

för att möjliggöra en utveckling. Dessutom framkom att lärare kände sig oroliga över att störa 

barn i deras aktiviteter när de dokumenterade, vilket även inneburit att lärare ibland avstått 

från att dokumentera. Det positiva med dokumentation övervägde det negativa som framkom i 

forskningsstudien då lärarna upplevde att både barn och vuxna fick en förståelse för sitt 

lärande och sin utveckling genom dokumentationer. Bjervås menar att lärarna tillsammans 

reflekterar över sina dokumentationer och diskuterar barns tankar, förståelser och hur de 

agerar samt utifrån detta görs bedömningar av barns kunskaper. En fråga som författaren får 

av sitt resultat är 

Är risken att barn klassificeras och kategoriseras på ett sådant sätt så att det enda som synliggörs 

är barns kompetenser, kanske förgivettagna kompetenser, medan barns sårbarhet och behov av 

stöd inte får, bör eller blir möjligt att synliggöra genom pedagogisk dokumentation? (Bjervås 

2011 s.217) 

Studien visar även att en del lärare var ute efter att dokumentera händelsen och då bara 

fotograferade exempelvis händerna på barnen, medan andra ansåg att det var viktigt att 

personer på bilden var igenkännbara för att väcka intresse för det som bilden sedan visar. Det 

som lärarna var helt eniga om var att dokumentationer ska söka barns kunskaper samt 
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förmågor. Bjervås (2011) skriver dock att det är läraren som beslutar om vad det är som ska 

dokumenteras samt hur. Detta leder till att det är lärarens grundsyn på exempelvis kunskap 

och förmåga som till sist får inverkan på hur barn presenteras i dokumentationer. Lärare ställs 

inför många olika svåra beslut, menar Bjervås, när de använder sig av pedagogisk 

dokumentation. Anledningen är att arbetet med dokumentation innebär både en stor mängd 

möjligheter men även olika dilemman. 

I sin avhandling skriver Lenz Taguchi (2000) om dokumentation och kooperativa lärprocesser 

i förskolan och har som utgångspunkt dokumentationsarbetet som sker i de italienska 

förskolorna i Reggio Emilia. Många förskolor i Sverige är inspirerade av Reggio Emilia 

filosofin, deras barnsyn och hur de i sina förändringsprocesser använder pedagogiska 

dokumentationer. I en historisk tillbakablick redogör Lenz Taguchi för att förskolor under 

1970- talet förändrade sitt arbete från att tidigare arbetat med barnobservationer som ofta 

bestod av olika standardiserade mallar såsom avprickningsscheman. Man övergick då till att 

observera samt dokumentera alltmer med egna tekniker inspirerade av Reggio Emilia. En oro 

om att ett förändrat arbetssätt till sist ändå inte förändrar lärares syn på barn utan enbart blir 

en ny norm framförs. Lenz Taguchi menar att för att ett förändringsarbete ska lyckas måste 

följande frågor alltid reflekteras av läraren i de pedagogiska dokumentationer som gjorts: 

Vad är det som gör att vi gör det vi gör, och säger det vi säger till barnen och till varandra? Hur 

kommer det sig att vi förstår det barnen tänker och gör på just det sätt vi förstår det? Och vad är 

det som gör att vi förstår själva praktiken och vårt eget handlande på det sätt vi förstår det? 

(Lenz Taguchi 2000 s.275) 

Vidare menar hon att pedagogisk dokumentation är ett hjälpmedel till lärare till att göra 

verksamheten mer demokratisk i förskolan, inte att hitta en rådande sanning om barnet.  Hon 

avslutar med att ”pedagogik är det som görs, och som kan göras om, och göras bättre – 

förändras – nu!” (Lenz Tagutchi 2000 s.289). 

Nordin-Hultman (2004) menar att allt fler barn idag utifrån olika dokumentationer och 

observationer bedöms ha olika svårigheter. Barn kontrolleras och starka respektive svaga 

sidor belyses samtidigt som individuella utvecklingsplaner görs upp. Författaren ställer sig 

därför frågan vilken effekt detta har på barnet men även på föräldrars syn på sitt barn. Hennes 

undersökning visar att barn kan verka vara helt skilda personer i olika situationer. Detta beror 

exempelvis på miljön, material de har tillgång till, hur tiden regleras, regler och rutiner som 

förskolan har. Nordin-Hultman frågar sig varför barnet blir föremål för observationer och 

åtgärder utan hänsyn till sammanhanget i miljön som barnet befinner sig i. Vidare menar hon 
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”[…] att hur barn blir sedda, uppfattade och bedömda är beroende – inte av hur de ”är” – utan 

av de teorier och begrepp med vilka vi kan tänka på och tala om barn” (Nordin-Hultman 2004 

s.150). Detta medför att förskolan och de lärare som arbetar där kan vara en del av de brister 

som något barn uppvisar, vilket innebär att om något uttrycks om något barn samtidigt 

uttrycker något om förskolemiljön. Samtidigt menar författaren att siktet i förskolan är helt 

inställt på framtiden och inte här och nu vilket innebär att exempelvis ett barn som har svårt 

att sitta still utsätts för aktiviteter där det krävs stillasittande. Hon avslutar sin avhandling med 

orden 

Det är de händelser då barnen visar att de står i en lärorik och för dem fascinerande 

subjektrelation till världen som skulle kunna utgöra pedagogiskt fokus och de pedagogiska 

utmaningarna. Det är dessa händelser som skulle kunna utvecklas och berikas i sin komplexitet 

och sina inte helt förutsebara och planerade möjligheter. (Nordin-Hultman 2004 s.201) 

I en Post- publicerad och refereegranskad artikel skriver Lindgren & Sparrman (2003) om 

vikten av att alltid ha etiska perspektiv aktuella när barn på olika sätt dokumenteras i 

förskolan. Författarna menar att informanter i forskningsprojekt har fler rättigheter än vad 

barn på förskolor har. Detta beror på att all forskning måste följa Vetenskapsrådets utgivna 

Forskningsetiska principer. Där ingår exempelvis krav på samtycke att delta, rätten av vara 

anonym samt att det insamlade materialet inte sprids hur som helst. En fråga de ställer sig är 

varför lärare på förskolor inte följer vetenskapsrådets principer. Vidare menar Lindgren & 

Sparrman att det kan finnas svårigheter för barnen att avsäga sig eller avbryta sitt deltagande 

när den som dokumenterar är den ordinarie läraren som barnet har en relation till. Tillika 

sprids lärarens dokumentationer sedan till exempelvis föräldrar, lärarkollegor eller till 

politiker helt utan barnets medgivande. Följaktligen menar författarna att barnets perspektiv 

inte finns med när lärare allt mer dokumenterar.  

2.2 Begreppsförklaring 

I många texter som tar upp ämnet används ord såsom observation, dokumentation samt 

pedagogisk dokumentation. Observationer menar Skolverket (2012) i sitt stödmaterial är 

exempelvis TRAS- eller RAMP observationsunderlagen där barnen bockas av utifrån en 

rådande generell åldersnorm. Enligt Nationalencyklopedin är dokumentation en skriftlig 

sammanställning i ett dokument. För att en dokumentation ska övergå till att bli pedagogisk 

behöver dokumentationen analyseras och reflekteras tillsammans med andra och utmynna i 

någon form av pedagogisk utveckling (Lenz Taguchi 1997). 
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Det förekommer olika metoder att dokumentera på. Anteckningar, fotografier, 

röstinspelningar, filma, samla barns egna alster är några som jag mött i min profession. 

Tidigare forskning om dokumentation diskuterar fördelar och nackdelar med olika metoder 

vilket jag dock utelämnar då detta inte är relevant för denna studie. 

Att förskolor dokumenterar har flera olika syften. Exempelvis på grund av kontroll, då de 

granskas såväl av den egna kommunens politiker och tjänstemän som av inspektioner från 

skolverket. Verksamhetens kvalité granskas och kontrolleras. Lenz Taguchi (1997) menar att 

dokumentationer är grunden för ett konstruktionistiskt tänkande då dokumentationer synliggör  

[…] allt, dvs, miljön, förhållningssättet till barnen, till varandra osv. som något föränderligt, och 

att man själv och tillsammans med andra alltid är delaktig i den förändringen, medvetet såväl 

som omedvetet. (Lenz Taguchi 1997 s.9)   

Det är således ett sätt att göra det osynliga synligt och visa upp sin verksamhet exempelvis för 

barn, sig själv, politiker eller föräldrar. Vidare är det även ett sätt att utveckla och 

individanpassa verksamheten samt att det möjliggör för kontroll. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenterar jag min teoretiska utgångspunkt som utgår från socialkonstruktivistiskt 

perspektiv där ett sociokulturellt perspektiv ingår tillsammans med Vygotskijs tankar. 

Dessutom beskrivs perspektiv på barnsyn och makt. Teorier som jag redogör för används för 

att knyta till resultat i studien och återfinns i analys samt diskussionsdelen. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I det sociokulturella perspektivet anses att människor lär i interaktion, det vill säga 

tillsammans med andra genom kommunikation enligt Säljö (2000). I socialt samspel möter 

människor ” […] omvärlden och blir delaktiga i de sätt att tänka och handla som är 

framträdande i vår kulturella omgivning” (Säljö 2000 s.232). Kommunikation sker till stor del 

genom det talade språket men även genom miner, gester eller uppmärksamhet. Lenz Taguchi 

(1997) framför att kommunikation även sker genom konst, musik, dans o.s.v. Barnet medieras 

i samspel med andra till kunskap om olika kulturella mönster, vilket innebär exempelvis 

kunskaper om accepterat beteende på bussen, i lekrummet, på förskolan eller vid matbordet 

hos mormor. Handlingarna blir därmed beroende på situationen. ”Individen handlar med 

utgångspunkt i de egna kunskaperna och erfarenheterna och av vad man medvetet eller 

omedvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en viss verksamhet” 

(Säljö, 2000 s.128). Således kommer olika människors handlingar eller kunskaper inte att 

påverkas på likartat sätt utan individen utför egna tolkningar och agerar utifrån dessa.   

3.1.1 Vygotskij 

Det sociokulturella perspektivet har utgångspunkter från Vygotskijs teorier menar Säljö 

(2000). En människa agerar till en början utifrån sitt minne men använder även sin fantasi för 

att utvecklas och skapa något nytt (Vygotskij 1995). Enligt Strandberg (2006) menade 

Vygoskij att aktiviteter som leder till lärande har fyra stycken kännetecken. Det första, 

sociala, innebär att individuella kompetenser till en början lärts in tillsammans med andra och 

yttre tänkande tillsammans med andra formar en individs inre tankar. Medierande, är det 

andra kännetecknet, innebär att i alla aktiviteter använder vi oss utav någon form av verktyg 

eller hjälpmedel. Tredje kännetecknet, det situerade, innebär att alla aktiviteter beror på vilken 

situation människan befinner sig i. Exempelvis är det lättare att lära sig simma i vatten än på 

land. Det kreativa är det fjärde kännetecknet vilket innebär att en aktivitet som innebär att 

människan prövar och övar det den ännu inte kan i så kallade utvecklingszoner som inte 



11 

 

orsakas utav biologi, psykologi eller samhälleliga orsaker utan beror på tidigare erfarenheter. 

Strandberg (2006) sammanfattar dessa fyra kännetecken till sociokulturellt historisk praxis. 

Nordin-Hultman (2004) menar att individen, ”[…] konstitueras av de diskurser och praktiker 

som subjektet möter och har tillgång till” (Nordin-Hultman 2004 s.167). Vidare menar hon att 

en individ inte är på ett visst sätt utan blir, det vill säga att identiteten alltid förändras i en 

ständigt pågående process.  

3.2 Barnsyn 

Tankar, åsikter och normer som den vuxne har om barn påverkar både bemötandet samt 

relationen dem emellan. Dahlberg, Moss & Pence (2001) återger följande fem konstruktioner 

att se på barn.  

För det första barnet som kunskaps-, identitets- och kulturreproducent där barnet vid födelsen 

är likt en tom påse som måste fyllas av kunskap som den vuxne förmedlar till barnet. Barnet 

passerar ständigt olika stadier för att komma fram till ett nytt viktigare stadie och slutligen bli 

färdiga vuxna. I den andra konstruktionen, barnet som oskyldig, lite primitiv, skyddar vuxna 

barnet från omvärldens alla hemskheter som anses förstöra barnets naturliga inre godhet. Det 

lilla barnet som natur eller de biologiska stadiernas vetenskapliga barn är den tredje 

konstruktionen där barn förstås utifrån mognad och utvecklingsstadier där kontexten inte har 

någon betydelse. Barnets utveckling kan delas upp i kategorier såsom social, motorisk och 

intellektuell utveckling. Fjärde konstruktionen författarna redogör för är barnet som resurs för 

arbetsmarknaden. Barnet uppfostras inte enbart i hemmet av sin mamma utan anses även 

behöva vistas delar av dagen på förskola. I den femte konstruktionen, barnet som 

medkonstruktör av kunskap, identitet och kultur ses barnet inte som ett objekt utan ” […] som 

ett unikt, komplext och individuellt subjekt” (Dahlberg, Moss & Pence 2001 s.77). Barndom 

är inte en förberedelse till att bli vuxen utan är ett lika viktigt stadium i livet som övriga 

stadier.  Barnet är rikt på kunskap och deltar aktivt i sitt lärande tillsammans med andra. Detta 

barn har blivit en samhällsmedlem och befinner sig allt längre tid på förskola. 

[…] det lilla barnet finns i världen som den är idag; han eller hon förkroppsligar denna värld, påverkas 

av den – men handlar också på grundval av den och skapar mening utifrån den. (Dahlberg, Moss & 

Pence 2001 s.78) 

Enligt Svenning (2011) talas det sällan om barns vuxenperspektiv, det vill säga genom vilka 

ögon barn betraktar vuxna. Trots att detta påverkar barns bemötande samt relation till vuxna. 

”Ett viktigt dilemma är ju att om barnens vuxenperspektiv går ut på att vuxna ständigt kan 
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dokumentera vad de vill av barnens liv, är det kanske svårt för dem att se att de har något val i 

frågan” (Svenning 2011 s.56). Detta belyser maktförhållandet som är rådande mellan vuxen 

och barn. 

3.3 Makt 

Enligt De Swaan (2003) uppstår ett maktförhållande i beroendeförhållanden såsom 

exempelvis när barn är beroende av vuxna för att få sina behov uppfyllda. Detta 

maktförhållande har utvecklats under mycket lång tid och grundar sig på hur förhållanden var 

flera generationer tillbaka. ”Beroendemönster mellan lärare och elever ligger inbäddat i 

skolans eget nätverk, som ibland existerat i decennier och i sin tur ansluter till en 

utbildningstradition som varat i sekler” (De Swaan 2003 s.45). Även Juul & Jensen (2003) 

framför att vuxna-barn har en traditionell subjekt-objekt relation som ger en asymmetrisk 

maktfördelning till den vuxnes fördel. Lärare måste alltid vara medvetna om att de ständigt 

befinner sig i en maktposition oavsett om barnet fått välja fritt eller inte (Lenz Taguchi 1997). 

Dessutom har läraren makt att välja vad som ska dokumenteras tillika som rätten samt makten 

att tolka dessa. 
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4 Metod 

Här beskriver jag forskningsstudiens metod, val av undersökningsgrupp, genomförande samt 

de etiska ställningstaganden som gjorts. Tillika redogörs för studiens analysmetod och 

studiens trovärdighet, validitet samt generaliserbarhet belyses. 

4.1 Val av metod 

I denna studie har jag valt att studera barnets perspektiv genom att göra intervjuer.  

Barnintervjuer menar Lökken & Söbstad (1995) är en metod som gör det möjligt att få inblick 

i barnets erfarenheter. Liknande uppfattning framför Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2000) som menar att barns tankevärld synliggörs vilket bidrar till att intervjuaren får en insikt 

i hur barnet förstår och uppfattar sin omvärld. Vidare anser Lökken & Söbstad (1995) att 

intervjuaren måste vara medveten om att barn inte alltid svarar logiskt ur ett vuxenperspektiv 

samt att barn ofta inte är motiverade att delta i traditionella intervjusituationer utan föredrar 

samtalssituationer. Det kan även underlätta för barnet att bli intervjuad medan de leker eller 

sysslar med något annat menar Kvale & Brinkmann (2009). Dessutom är det viktigt att barn 

och intervjuare har en relation till varandra samt att intervjuaren är genuint intresserad av 

svaren barnet ger. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000)  anser även att anpassning av 

intervjutillfället är av största vikt för att undvika att exempelvis intervjua ett trött eller 

hungrigt barn. Att även utgå från något konkret, såsom exempelvis ett fotografi, samt att be 

barnet berätta och att följa upp det barnet svarat är viktigt vid barnintervjuer (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2000).  

4.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod med intervjuer anser jag vara mest lämplig för att uppnå syftet med denna 

studie då detta möjliggör en beskrivning av informanternas uppfattningar. Att beskriva barns 

uppfattningar utav dokumentation innebär att materialet inte går att mäta kvantitativt. En 

metod som innebär att studien inte är matematiskt mätbar är enligt Thurén (2007) kvalitativ. 

Kvale & Brinkman (2009) menar att en kvalitativ intervjumetod sker i samspel mellan 

informant och den som intervjuar. Metoden kan liknas vid ett samtal där frågor och svar 

påverkar följdfrågor samt att inga fasta svarsalternativ finns. Det är informantens perspektiv 

på något som beskrivs i en kvalitativ metod (Kvale & Brinkman 2009). Enligt Lökken & 

Söbstad (1995) är en kvalitativ studie inriktad på att förstå- inte att förklara.  
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Vidare menar Kvale & Brinkman (2009) att den som utför studien bör ha kunskaper om eller 

förståelse för det som forskaren avser att studera innan en intervjuguide iordningsställs. Jag 

har i min profession både utfört dokumentationer samt observerat dokumenterande kollegor. 

Tillika har litteratur och avhandlingar som tar upp ämnet i olika perspektiv lästs innan denna 

forskningsstudie inleddes. 

4.3  Studiens trovärdighet, validitet och generaliserbarhet 

En studies reliabilitet, det vill säga studiens tillförlitlighet, beror på om mätningarna är korrekt 

gjorda där slumpfaktorn eliminerats och att samma resultat går att uppnå av flera olika 

undersökare (Thurén 2007). Detta kan göras i kvantitativa studier. I denna studie har en 

kvalitativ intervjumetod använts för att samla in data från informanter om deras uppfattningar 

om dokumentation. Informanters uppfattningar förändras över tid och deras svar kan av den 

anledningen variera vid olika tillfällen. Dessutom kan olika svar ges till olika forskare. Det 

innebär att begreppet reliabilitet ofta inte används i kvalitativa studier. Emellertid kan studiens 

trovärdighet belysas menar Kvale & Brinkman (2009). Jag anser att den totala bilden av 

studiens trovärdighet kan anses vara tillförlitlig. Trots att den inte går att upprepa i sin 

exakthet så belyser den denna undersökningsgrupps uppfattningar om dokumentation. 

Validiteten, menar Thurén (2007) beror på om en studie har undersökt det den var avsedd att 

undersöka. Samtalsunderlaget har bidragit till att informanterna fått berätta sina upplevelser 

av dokumentation, vilket var avsikten med denna studie. Samtidigt är en studies validitet en 

tolkningsfråga menar (Kvale & Brinkman 2009). Validiteten beror på de intervjufrågor som 

ställts och de svar som getts. Forskaren har skrivit intervjuguiden och informanterna kan ge 

olika svar till olika forskare vid olika tillfällen. Utifrån denna studies syften menar jag ändå 

att validiteten kan anses vara hög. 

Generaliserbarheten beror på om resultat av en studie kan anses gälla en större eller mindre 

mängd människor eller ej. Kvale & Brinkman (2009) menar att en kvalitativ intervjustudie 

vare sig kan eller bör generaliseras. Däremot kan en reflektion över resultatet i intervjustudier 

antas ”[…] överföras till andra relevanta situationer” (Kvale & Brinkamn 2009 s.281). Denna 

studie överlåter åt […] läsaren som på basis av detaljerade kontextuella beskrivningar av en 

intervjustudie bedömer om resultaten kan generaliseras till en ny situation” (Kvale & 

Brinkman 2009 s.282). Resultatet av denna studie gäller endast den av studien undersökta 

gruppen, även om andra barn kan ha liknande uppfattningar. 
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4.4 Material 

Mitt forskningsmaterial består av transkriberade intervjuer med 21stycken barn. Urvalet av 

informanter är å ena sidan målinriktat då jag vände mig till två stycken förskoleavdelningar på 

två stycken olika förskolor belägna i två skilda mindre svenska orter. Detta eftersom olikheter 

förekommer i hur förskolor arbetar med dokumentation och att jag därmed förväntade att 

svaren av den anledningen skulle få större variation. Barnintervjuerna ägde dock rum med de 

barn som gav sitt medgivande till att delta och kan av den anledningen å andra sidan anses 

vara ett slumpmässigt urval. 

En första kontakt med förskolorna inleddes med ett mejl (Bilaga 1) till förskolecheferna om 

intresse fanns att delta i studien. Därefter togs telefonkontakt med en lärare på varje 

deltagande förskoleavdelning och ett missivbrev (Bilaga 2) sändes ut till alla föräldrar på de 

två avdelningarna om tillstånd att deras barn fick ingå i studien. 

4.5 Genomförande 

Som förberedelse gjorde jag ett samtalsunderlag, en intervjuguide med frågor, som stöd för 

barnsamtal (Bilaga 3). Detta anser Trost (2010) ändå är strukturerade intervjuer trots de öppna 

frågorna. Detta resulterar i att informanterna har fått samma frågor men dessa är 

individanpassade och ställda i samtal där informantens svar fått styra vidare frågor. Studien 

utförde jag sedan under en vecka i sträck på vardera avdelningen där jag deltog i ordinarie 

verksamhet under fyra till fem timmar per dag. Barnintervjuerna försiggick i den vardagliga 

verksamhet som bedrevs, såsom i barnens lek och aktivitet. För att dokumentera intervjuerna 

använde jag en röstinspelare samt förde kompletterande anteckningar. Inspelningarna 

transkriberades senast tre dagar efter de skett med informanternas egna språk. Jag har dock 

tagit bort barns svar som inte ansetts vara relevanta för studien. 

4.6 Etiska principer 

De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet utgett har följts, exempelvis när det 

gäller informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Informanterna har 

fått information om mig och mitt syfte med studien samt att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. En svårighet har varit att informera barn om detta vilket har bidragit till att jag har 

varit extra lyhörd för om och när de visat att de inte vill svara. I sådana situationer har jag 

avbrutit intervjun. Alla som deltar i studien har fått möjlighet att ge sitt samtycke och barnens 

föräldrar har fått skriftlig information om mig och studien så att de har kunnat ge sitt 
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samtycke till att deras barn får ingå. Personuppgifter såsom namn på informanter har jag 

avidentifierat och de namn som nämns i resultatdelen är fingerade. Dessutom nämns aldrig 

vare sig namn på förskolan eller den ort de är belägna i. Allt forskningsmaterial förvaras så att 

inga obehöriga kan komma åt detta samt kommer att förstöras efter studiens publicering. 

4.7 Analysmetod 

För att bearbeta och analysera en kvalitativ studies forskningsmaterial måste forskaren 

använda sig av kreativitet på grund av att det inte finns någon utarbetat analysteknik att 

använda vid bearbetningen av data (Trost 2010). Materialet har jag därför utifrån en kvalitativ 

analysmetod analyserat och organiserat för att möjliggöra att det går att urskilja ett mönster i 

studiens resultat, exempelvis likheter eller skillnader. ”Att analysera betyder att separera 

något i delar eller element” (Kvale & Brinkman 2009 s.210). Således kategoriserade jag 

materialet efter transkribering och bearbetning i teman utifrån mitt syfte med studien. Dessa 

bearbetas sedan ytterligare och i resultatdelen presenteras dessa med olika citat från 

informanter. 

4.8 Reflektion över metod 

För att uppnå syftet var den kvalitativa intervjumetoden med ett förarbetat samtalsunderlag 

den mest lämpliga för denna studie. De öppna frågorna gav mig möjlighet att anpassa 

frågorna till varje enskild informant samtidigt som alla frågor kom att ställas till alla. 

Barnintervjuer ägde rum i barnens lek eller aktivitet där jag ställde frågor när det inte var så 

många andra barn intill. Detta för att dels undvika att barnen påverkade varandra men även 

för att ta hänsyn till de barn som inte fått tillåtelse utav sina föräldrar att delta i studien. Att 

frågor till barnen ställdes vid en mängd olika tillfällen och inte vid samma innebar även att jag 

fick återknyta till ämnet, exempelvis fick frågandet inledas med: Du berättade förut. 

Dessutom gavs informanterna tid till att tänka efter och frågor kunde ställas om med andra 

ord. 

Att jag som intervjuare påverkar informanterna kan ha skett. Det kan bero på hur och när 

frågor ställdes till barnen samt att de försökt tolka vilket svar som de ansåg att jag förväntade 

utav dem. Av den anledningen har jag försökt att vara helt objektiv och inte på något sätt 

försökt påverka informanter med att visa en förutfattad mening eller värdering. Vidare har jag 

försökt att inte påverka informanterna genom den maktposition som vuxna ofta har i 

relationer med barn. 
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Att jag använde röstinspelare vid insamlandet av materialet har underlättat bearbetningen och 

hela samtal har därmed kunnat transkriberas. Däremot har vissa barnintervjuer blivit 

tidsmässigt långa inspelningar med samtal om annat än det som avsågs i samtalsguiden och 

därför tagit lång tid att avlyssna. Anteckningar har till största delen varit kompletteringar till 

det inspelade material som på olika sätt förtydligar det som hörs på inspelningen såsom 

exempelvis vad barnet visar eller ser. 
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5 Resultat 

Här presenteras resultatet från studien tillsammans med citat från intervjuer. Resultaten har 

strukturerats för att sedan tematiserats utifrån mina frågeställningar. Dessa teman benämns 

Synsätt, Dokumentationsanledningar och Samtycke.  

Till frågeställningen: Vilka uppfattningar har barn om att bli dokumenterade? knyts temat 

Synsätt och Samtycke. I frågan: Vilka uppfattningar har barn om anledningarna till att de 

dokumenteras? ingår i temat Dokumentationsanledningar.     

5.1 Synsätt 

Här redovisas resultat från barnens uppfattningar som tematiserats till synsätt samt ytterligare 

delats upp i positiva samt negativa synsätt. 

5.1.1 Positiva 

Flertalet barn gav uttryck för att de på olika sätt uppfattade det som positivt med olika former 

av dokumentation. Intervjuer uppfattas som positiva på grund av att barnen får säga sin 

mening vilket följande citat är exempel på:  

”Det känns bra när de frågar om allt möjligt” 

 Även att läraren skriver ner det barnet säger vid en intervju uppfattas av barn att det de säger 

är viktigt:  

”Jag tänker så här nu skriver dom nåt bra om mig” 

Dessutom menar barn att i en intervjusituation får de egen tid med läraren som dessutom 

lyssnar på vad varje individ har att framföra: 

”Det är roligt för man får sitta och fröken lyssnar”  

Bägge förskoleavdelningarna använde digitalkameror och på väggarna fanns fotografier från 

olika former av verksamhet. Fotografier återger speciella skeenden som kan återupplevas och 

kommuniceras:    

”Känns bautaroligt att göra några grejer som att leka och fotas så ser det ut som ett riktigt kort” 

Vidare ges möjlighet att betrakta sig själv i ett fotografi på samma sätt som andra ser:  

”För man ser sig själv liksom. Man ser andra också… men man ser sig. På datorn brukar jag se korten 

här….. men inte hemma” 

Barns egna alster såsom teckningar eller fotografier av verksamhet eller speciella händelser 

sätts upp på väggen vilket innebär att barn, föräldrar, lärare eller andra som passerar kan 
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betrakta dessa. Detta leder till att samtal om exempelvis händelser eller personer ofta 

uppkommer och barn uppfattar sig som sedda när egna alster eller fotografier av dem finns på 

väggen: 

”Det är bra att få vara på väggen” 

”Lite spännande och så där.. det är kul när andra tittar” 

Portfoliopärmar som innehåller teckningar, fotografier eller intervjuer o.s.v. och som barnet 

kan ta ner för att titta i bidrar till att barn kan återuppleva händelser, se sig själva och kamrater 

på fotografier samt möjliggör att materialet kan kommuniceras med andra utifrån ett konkret 

material: 

”Titta det här är min pärm vill du se? Här, här har jag ritat en bil. Ser ru? Här här har jag klippt…. en 

cirkel. Och nu kommer när jag skriver mitt namn… p.a.t.r.i.k. jättelätt man bara skriver liksom. Nu ska 

du få se… här äter vi glass ute vid bordet ser du här sitter Kalle å Lisa å jag.. ser ru det var innan jag 

klippte mig. De e kul” 

Trots att enskilda barn i förskolan inte ska bedömmas uppfattar barn dokumenterandet som ett 

uttryck för bedömning. Om fotografier tas eller egna alster sätts upp på väggen beror detta på 

att läraren bedömt och betygsatt materialet till mycket väl godkänt: 

”Ibland tar dom kort om dom är fina” (uttalande om bygg och konstruktionsalster) 

”Tar kort gör dom ibland om man byggt högt eller bra” 

”Vi har ritat så fint… speciella…. så snygga och fina” (uttalande om teckningar som satts upp på väggen) 

”De tar kort när jag gör fina saker” 

5.1.2 Negativa 

Även om flertalet av de intervjuade barnen uppfattar dokumentation som positivt framkom 

några negativa uppfattningar. Det beror antingen att dokumentationsmetoden inte accepteras: 

”Jag vill inte att nån tar kort för då går jag iväg. […] det bara är så!” 

eller att barnet inte förstår ord som läraren använder i kommunikationen: 

”Dom skriver vad jag säger………men…. […] konstiga frågor” 

5.2 Dokumentationsanledningar 

Ungefär hälften av barnen hade en uppfattning om anledningen till varför dokumentationer 

utförs.   

Lärare behöver dokumentationer för att minnas: 

”Skickar in det på datorn så dom kan komma ihåg vad jag sagt” 
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”Lite anledningar…. de kanske ska komma ihåg mig för när jag är på förskoleklassen så har ju jag slutat 

här” 

Vidare är dokumentationer ett sätt för föräldrar att få insyn i verksamheten och få information 

om vad barnet deltagit i för aktiviteter eller lärt sig: 

”[…] så att föräldrar ser” 

”Föräldrer ska veta vad man gör” 

”Dom tar kort när jag skriver en bokstav och skickar till mamma” 

”Dom hänger upp på väggen och på dörren där för att föräldrarna ska kunna se” 

Tillika är syftet att synliggöra verksamheten, aktiviteter eller kamrater för barnen:  

”Andra tittar på dom och läser… alla barnen förstås!  Titta! Kalle, Pelle, Lisa (pekar på fotografiet). 

”Korten sätter vi så man ser barnen” 

Det framkom även någon uppfattning att dokumentationer utfördes för att delges till någon för 

barnet okänd person  

”Dom ska ge dom….till nån annan……. De ger den till nån annan….kanske till nån granne… jag vet 

inte….. men den kanske inte har några” 

Hälften av barnen visste inte varför de dokumenterades: 

”Dom tar bara kort….jag vet inte varför” 

”jag vet inte” 

5.3 Samtycke 

Alla individer ska ges möjlighet att ge sitt samtycke till att ingå i olika former av studier enligt 

de av Vetenskapsrådet utgivna forskningsetiska råden. Ett fåtal barn uppfattar att de tillfrågas 

innan lärare dokumenterar.  

Lärare följer emellanåt de forskningsetiska råden och tar hänsyn till barnets vilja att 

exempelvis fotograferas:  

”Ja dom frågar innan för om man inte frågar kan man bli lite arg… för jag vill inte alltid………för 

ibland är det tråkigt att ta kort och då tar dom inte”  

”Dom frågar…dom säger får jag ta kort på dig…det känns bra” 

Lärare informerar inte barn om att de när som helst kan avbryta sin medverkan:  

”Ibland frågar dom ibland inte… ibland vill jag inte.. jag vet inte om dom slutar då” 

Trots att barn inte tillfrågats om sitt deltagande så upplever de ändå att läraren har rätt att 

dokumentera dem:  

”Om dom måste ta kort så får dom!…. ..dom frågar aldrig” samt ”Tar bara kort…okej…ta kort….bra!” 
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6 Analys 

Här analyseras jag resultaten och knyter dessa till tidigare forskning samt mina teoretiska 

utgångspunkter. 

6.1 Synsätt 

De allra flesta barnen framförde en positiv uppfattning om att dokumenteras. Detta kan bero 

på att det blivit en vana- en rådande norm att i olika situationer fotograferas. Barn idag 

fotograferas ideligen både privat i sina hem och på förskolan vilket beror på utvecklingen utav 

tekniken, exempelvis smarta telefoner (Bjervås 2011). Överallt i samhället ses därför en 

ökning av dokumenterande med hjälp utav fotografier och filmer. En annan orsak kan vara 

maktstrukturen som De Swaan (2003), Juul & Jensen (2003), Lenz Taguchi (1997) beskrivit. 

Strukturen mellan lärare-barn är sådan att om läraren av någon anledning anser att 

dokumentationer är bra och gynnar barnen så överförs denna positiva inställning till barnen. 

Det vill säga en mediering i det sociokulturella perspektivet av vad lärarna ”[…] kräver, 

tillåter eller gör möjligt[…]” (Säljö 2000 s.128). 

Resultatet tyder även på att barn uppfattar dokumentation som något de inte har något 

inflytande över, är delaktiga i eller har nytta utav. Uttryck som: ”de tar kort” eller ”dom 

hänger upp” o.s.v. gör gällande att det enbart är lärare som dokumenterar. Lärare anser 

tydligen inte att barn kan eller ska vara delaktiga i dokumentationsprocessen. Detta skriver 

Nordin-Hultman (2004) om när hon menar att barn blir till i mötet mellan barnet- miljön- 

läraren. Vidare visar detta resultat den rådande barnsyn som lärare har. Det vill säga en 

konstruktion på barn som reproducerande, oskyldigt och inte tillräckligt kompetent som 

Dahlberg, Moss & Pence (2001) redogjort för. 

Dessutom kan maktstrukturen, som De Swaan (2003), Svenning (2011) och Lenz Taguchi 

(1997) skrivit om ses i svar som ” om dom måste ta kort så får dom”. Vuxna har mer makt än 

barn och kan således dokumentera utan att barn protesterar eller ens funderar över att 

protestera. Att barn inte förstår lärarens ”konstiga frågor” synliggör det Bjervås (2011) skriver 

då hon menar att hur, när samt var barnen ska dokumenteras är helt vuxenkontrollerat. 

6.2 Dokumentationsanledningar 

Å ena sidan framkom det att hälften av barnen hade en uppfattning om anledningen till att de 

dokumenterades. Barn uppfattar att det fyllde en mening för någon såsom lärare, förälder, 
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barn eller någon annan. Lenz Tagutchi (1997) menar att dokumentationer är ett verktyg att 

göra verksamheten synlig för barn, lärare, politiker eller föräldrar. Å andra sidan framkommer 

att lärare inte informerar om syftet med dokumentationen då hälften av barnen inte har en 

uppfattning om anledningen till att de dokumenteras.  

Enligt Strandberg (2006) menar Vygotskij att allt lärande är situerat vilket skulle kunna 

innebära att barn som deltar aktivt i dokumentationsprocessen också utvecklas mer med hjälp 

av den. Ingen har i studien framfört att de uppfattar att dokumentation kan visa på ett lärande 

eller en utveckling så som Bjervås (2011) menar att dokumentation gör. Även den reviderade 

läroplanen påvisar att dokumentationer ska göras för att synliggöra ”hur barns förmågor och 

kunnande kontinuerligt förändras ” (Lpfö 98 [Ny.rev.utg.] 2010 s.15). 

Inget enskilt barn ska bli bedömt på förskolan utan det är verksamhetens kvalité som ska 

granskas samt bedömas. Trots detta framkom att barn själva uppfattar en form av bedömning 

då de menar att dokumentationer görs när de ”byggt högt”, ”fint” eller ”speciella” alster. 

Dokumentationer kan vara en form av bedömning menar Bjervås (2011) då det i hennes 

forskning framkom att lärare bedömer barn när de analyserar sina dokumentationer. 

6.3 Samtycke 

Lindgren & Sparrman (2003) menar att förskolor inte har utarbetat några etiska 

ställningstaganden att följa när de dokumenterar barn. Detta framkom i resultaten av denna 

studie då flertalet barn uppfattar att lärare inte frågar om lov innan de dokumenterar. Innan 

fotografier eller andra dokumentationer av barn sätts upp på väggen till allmän beskådan ska 

de medverkande tillfrågas menar Lindgren & Sparrman (2003). Att utan reflektion samt 

tillstånd sätta upp dokumentationer på väggen är att visa den rådande barnsyn läraren har där 

barnet ses som mindre värd, utan egen kompetens och utan egen mognad att fatta egna beslut, 

vilket ingår i de tre första konstruktionerna på ett barn som Dahlberg, Moss & Pence (2001) 

redogör för. En av pedagogerna som deltog i Hillevi Lenz Taguchis studie skriver i 

forskningsrapportens epilog följande. ”Att ”lämna ut” sitt eget handlande i form av 

dokumentation till andras tolkningar, och kanske särskilt till en forskare, är varken lätt eller 

okomplicerat” (Lenz Taguchi 2000 s.294). 
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7 Diskussion 

Här för jag en diskussion om resultaten av studien och delen avslutas med slutsats, 

pedagogiska implikationer samt mina förslag till vidare forskning. 

7.1 Synsätt 

Att övervägande delen barn var positiva till dokumentation innebär inte att de få som uttalat 

sig negativt kan negligeras. Tvärtom måste lärare ständigt problematisera sitt dokumenterande 

och ständigt reflektera över både varför barn tycker det är negativt respektive positivt. Enligt 

Nordin-Hultman (2004) förändras barnet kontinuerligt och åsikter kan skifta över tid. 

Dessutom kan barn svara det de tror att läraren vill höra (Lökken & Söbstad 1995). Orsaken 

till att en del barn är negativa kan vara att de synliggörs på ett annat sätt än de barn som är 

positiva. Att alla barn på olika sätt ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar 

innebär inte att alla barn måste tycka till om samma upplevelse på samma sätt eller rita och 

måla samma händelse. Dessutom måste lärare vara lyhörda och exempelvis omformulera 

intervjufrågor för att alla ska ges möjlighet att förstå. Vidare måste alla barns svar analyseras 

och problematiseras. Exempelvis måste barnet som uppfattade intervjuer som positiva i denna 

studie för att läraren då lyssnade ges tillfällen att samtala med vuxna som lyssnar vid fler 

tillfällen. 

Det framkom att barn uppfattar dokumenterande som en aktivitet som vuxna gör. Skulle en 

större delaktighet från barnens sida bidra till att de uttryckte dokumentationsprocessen utifrån 

ett vi- perspektiv? Barn blir synliggjorda genom att egna alster samt fotografier sätts upp på 

väggen och lärare lyssnar på deras svar vid intervjuer. Detta kan vara ytterligare en anledning 

till en positiv attityd då barnet upplever att de blir någon eller att de syns. Det innebär dock att 

alla barn inte kan synliggöras på samma sätt. Att exempelvis sätta upp alla barns teckningar 

av en aktivitet innebär att de som har svårigheter att rita så att andra kan se vad det föreställer 

synliggörs på ett annat sätt. Om barnen sett en traktor på utflykten kan många olika 

uttryckssätt användas för att dokumentera detta. Exempelvis bilder som skapats på datorn, 

fotografier på leksakstraktorn eller barns egna teckningar. Barnet själv måste få välja hur och 

med vilket verktyg/hjälpmedel den vill återge händelsen. 

Att dokumentera med hjälp av olika metoder samt att dokumentera olika aktiviteter skulle 

kunna bidra till att alla barn kan uppleva dokumentationer som positivt. Om lärare enbart 

dokumenterar barn som utvecklas enligt rådande norm och exempelvis börjar skriva bokstäver 
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kommer detta att påverka barn som inte skriver. Trots att insikten om att exempelvis alla 55- 

åringar inte är lika eller att 30- åringar inte har samma intresse så fortsätter en barnsyn att råda 

som innebär att barn följer en utvecklingsnorm utifrån ålder. Alla barns utveckling, 

kompetenser och intressen ska synliggöras och värderas lika. Exempelvis innebär detta att 

konstruktionslek i sandlådan, regellekar eller skriftspråksutveckling är lika viktiga att 

dokumentera och synliggöra.   

7.2 Dokumentationsanledningar 

Hälften av barnen hade ingen uppfattning om varför dokumentationer utförs. Lenz Taguchi 

(1997) menar att dokumentationer är ett sätt att göra det som är osynligt i förskolan synligt. 

Lärare dokumenterar aktiviteter eller händelser som anses vara viktiga att göra synliga men 

samtalar inte med barnen om varför. Nordin-Hultman (2004) menar att barns svaga och starka 

sidor synliggörs i olika dokumentationer. Således kan det vara så att de som har en 

uppfattning om syftet med dokumentationer är de som har flest starka sidor och följer den 

rådande norm läraren har för barns utveckling.  

Det framkom uppfattningar att när något är bra, fint, speciellt eller extra högt, då 

dokumenterar lärare. Orsaken till detta kan vara att lärare och andra vuxna ofta uttrycker 

värderande ord till barnens olika alster såsom att det är fint eller bra. Dessutom dokumenteras 

barnen när de passerar olika stadier som anses vara av vikt för att bli fullvärdiga vuxna 

exempelvis rita huvudfotingar eller börja skriva bokstäver. Dahlberg, Moss & Pence (2001) 

menar att många vuxna har siktet inställt på att barnet ska bli en hel människa, det vill säga 

vuxen.  

Informanterna uppfattar inte att dokumentationer kan visa på lärande och utveckling? När en 

utveckling påvisas, exempelvis ett barn som börjar skriva bokstäver, uppfattar barnet att 

fotografiet av händelsen endast är till för att visa föräldrarna detta. Detta kan bero på att barn 

lär och utvecklas hela tiden och därför inte upplever att det är något nytt eller ens unikt att 

plötsligt exempelvis skriva bokstäver. Det viktiga är inte att barnen använder dessa begrepp 

utan att de utvecklas och lär. 

7.3 Samtycke 

Många vuxna tvekar eller avböjer sin medverkan i olika former av studier och kräver att deras 

ställningstagande ska respekteras. Till denna studie kontaktade jag åtta stycken förskolor med 
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förfrågan om de ville delta. Flertalet av dessa avböjde dock sin medverkan. Detta är viktiga 

aspekter att reflektera över som dokumenterande lärare i förskolan. Att fråga barnet om de vill 

delta, informera om anledningen till dokumentationen samt acceptera att barnet inte vill är 

viktiga etiska principer att ta hänsyn till. Sker detta idag på förskolor? Hur skulle vuxna agera 

om de på sin arbetsplats helt plötsligt såg sig själva på fotografier på väggen? Eller att chefen 

insisterar på att filma de anställda under arbetsprocessen? Även om barn anser att det är 

tillåtet för vuxna att exempelvis fotografera dem utan att fråga är det inte etiskt försvarbart att 

lärare gör detta. 

7.4 Slutsats 

Utifrån mitt material drar jag följande två slutsatser. 

Min första slutsats blir således att alla barn inte är delaktiga i dokumentationsprocessen. Detta 

visas dels genom att hälften av barnen inte hade en uppfattning om anledningen till att de 

dokumenteras men även genom att endast ett fåtal barn uttalat dokumentationsprocessen som 

något som sker gemensamt, något vi gör i en demokratisk process. 

Den andra slutsatsen är att barn inte uppfattar dokumentation som ett verktyg för att 

synliggöra den process som både läroplanen och utbildningsystemet använder begreppet 

utveckling och lärande för. Detta grundar jag i att ingen framfört att en dokumentation visar 

på ett lärande eller utveckling utan att uppfattningen är att olika händelser dokumenteras för 

att visa andra. 

7.5 Pedagogiska implikationer 

Vilka konsekvenser kan då resultatet av denna studie få för lärare som arbetar på förskolor? 

Allt dokumentationsarbete måste följa de forskningsetiska råden vilket innebär att barn ska 

tillfrågas om sin medverkan, informeras om att de kan avbryta, informeras om syftet, vilka 

som kommer att ha tillgång till dokumentationen samt ge dem rätten att vara konfidentiella. 

Barnen måste bli mer delaktiga i dokumenterandet och äga beslut såsom vad ska 

dokumenteras, hur ska detta ske samt varför? Det innebär att dokumentationsprocessen inte är 

något som sker på lärares planeringstid utan är en pedagogisk aktivitet tillsammans med 

barnen i den ordinarie verksamheten. Alla barn ska på olika individuella sätt bli synliga 

genom olika dokumentationsmetoder där lärare och barn tillsammans använder alla de olika 

verktyg som finns att tillgå. 
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7.6 Förslag till vidare forskning 

En längre studie där intervjuer med barn och observationer av dokumentationsprocessen 

sammantaget kan ge en tydligare bild av barns uppfattningar av dokumentation. Vidare anser 

jag att forskning som studerar barns uppfattningar om dokumentation på förskolor där barnen 

själva är delaktiga i dokumentationsprocessen skulle bidra till att öka kunskaperna om barns 

uppfattningar av dokumentation.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1 

9.1 Förfrågan om deltagande 

 

Jag läser sista terminen på min förskollärarutbildning på en distansutbildning i Växjö för 

"gamla" barnskötare som varat i 4 år (Jag har 30 års erfarenhet av arbete i förskolor som 

barnskötare och förskollärare). Jag ska nu skriva mitt examensarbete om dokumentation och 

har ingången ur ett barnperspektiv där jag vill undersöka barns tankar och upplevelser utav 

dokumentation. Jag behöver därför komma till en förskola för att samtala med barn (som 

naturligtvis har tillstånd från föräldrar att delta) och att samtala med dig eller någon lärare i 

arbetslaget om dokumentation. Jag kommer inte att bedöma vare sig barn eller den 

dokumentation som bedrivs utan är ute efter hur barn upplever och tänker om detta. Min tanke 

är att jag är med i det dagliga arbetet under en vecka i slutet på april eller i maj månad för att 

få en relation till barnen som jag vill samtala med under denna vecka. Tror du att det kan var 

möjligt på din förskola?  

 

Tacksam för svar är 

 

Inger Palm 

 

Om du undrar över något kan du svara på detta mejl eller nå mig på mobil xxx xxxxxxx 
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Bilaga 2 

9.2 Missivbrev till föräldrar 

     Ort och datum 

Jag går en utbildning i Växjö på Linnèuniversitetet för att bli lärare mot förskola och 

förskoleklass. Jag håller nu på med mitt examensarbete som är en undersökning om 

dokumentation och då vill jag främst ta reda på vad barn tänker om samt upplever att bli 

dokumenterade. Jag kommer att samtala med barnen i deras lek eller andra aktiviteter och jag 

kommer då att använda en röstinspelare för att spela in samtalet som jag sedan kommer att 

skriva ner för att kunna analysera. När jag skriver så skriver jag bara kön och ålder på barnet 

exempelvis skriver jag pojke 2.5 år för att inget barn skall gå att spåra. Dessa 

dokumentationer kommer jag att använda valda delar ur till mitt examensarbete som kommer 

att bli publicerat. Inget barn kommer att bli bedömt utan jag är bara intresserad av deras 

tankar och upplevelser utav att bli dokumenterade.  För att jag skall kunna göra detta behöver 

jag veta om du/ni godkänner att ditt/ert barn deltar 

Hälsningar  

 

Inger Palm  

Har du frågor eller andra funderingar kan du ringa XXX XXXXXXX 

 

Jag/vi godkänner att mitt/vårt barn finns med i text 

 

Jag godkänner inte att mitt/vårt barn finns med i text 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Ort och datum   Ort och datum 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Förälders namn   Förälders namn 

 

Lämna ditt/ert svar snarast till förskolan. 

Hälsningar 

Inger Palm 
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Bilaga 3 

9.3 Samtalsunderlag barn 

Följande frågor är endast ett underlag och frågorna anpassas till varje enskilt barn. Efter vad 

barnet svarar ställer jag följdfrågor eller omformulerar dem. Frågor ställs till barnen i deras 

lek eller aktivitet och inte i någon intervjusituation. Om barnet på något sätt visar att de inte 

vill svara avbryter jag samtalet. Dessutom ställer jag inte alla frågor vid ett och samma 

tillfälle utan detta sker vid flera tillfällen. Jag kommer då att återknyta till varje barns tidigare 

svar för att ställa ytterligare frågor exempelvis, du berättade tidigare för mig att… 

 

Jag inleder frågan med KAN DU BERÄTTA FÖR MIG: 

Händer det att du bli fotograferad här på förskolan? 

När i så fall? 

Frågar de om lov först eller tar de bara kort? 

Varför tas dessa kort? 

Vad händer med korten? 

Hur anser du det är att bli fotograferar? 

Händer det att du blir filmad? 

När i så fall? 

Frågar de om lov först eller filmar de bara? 

Varför filmar de? 

Vad händer med filmen? 

Hur anser du det är att bli filmad? 

Händer det att du bli intervjuad? 

När sker detta? 

Varför intervjuar de dig?  

Vad händer med intervjun? 

Hur anser du det är att bli intervjuad? 

Vilken dokumentationsmetod föredrar du av dessa? 

Vad tycker du om att dina alster/foton eller andra dokumentationer hängs upp/visas upp för 

dig/andra? 


