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Abstract  
 
I denna studie ligger fokus på dokumentation i förskolan. Syftet var att ta reda på hur 

förskolepedagoger förhåller sig till de etiska aspekterna kring barns deltagande i 

dokumentationer eftersom dessa är offentliga handlingar. Studien är baserad på 

kvalitativa intervjuer med förskolepedagoger från olika kommuner i Hallands län. 

Inspiration hämtades från poststrukturalismen och Foucaults teorier om Governmentality 

och vid tolkning och analysering av intervjuerna användes diskurspsykologin som 

analysverktyg. 

Resultatet visade att pedagoger i vissa situationer väljer att inte fråga barnen om de vill 

bli fotograferade, utan använder sig av olika styrningstekniker för att få fram de svar som 

önskas. Tidsbrist ses som ett stort problem vilket har påverkat pedagogers inställning till 

dokumentation. 

Av studien framkom att det är viktigt att pedagogen tar stort ansvar för hur barn 

framställs i dokumentation och sociala medier. Barn förväntas acceptera att de blir 

exponerade, både i förskolan och på sociala medier, eftersom pedagoger upplever att 

barnen verkar tycka att det är roligt. Detta är dock problematiskt, bland annat ur ett etiskt 

perspektiv, vilket diskuteras i arbetet. 
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vår handledare Claes Ericsson för konkreta råd och synpunkter vilket har hjälpt oss på 

vägen. Vårt innerligaste tack vill vi ge till våra respektive familjer. 

 

Veronica: Jag vill tacka sin sambo för att han har stått ut med mig under dessa år av 

studier och mina små änglar som även de varit väldigt tålmodiga, och pappa för att han 

hjälpt mig med mina hästar när tiden inte räckt till vilket har varit ofta, speciellt under det 

sista året. Sist men inte minst vill jag tacka Jessica för att hon har jagat mig med 

blåslampa när orken börjat tryta, hon har varit en klippa, utan henne hade det inte funkat. 

Knäred /  januari 2015 Veronica Olausson 

 

Jessica: Jag vill tacka min make för hans tålamod med mina studier trots att det ibland 

varit tuffa och intensiva perioder i skolan. Jag vill också tacka mina härliga barn Linnéa, 

Kasper och Sebastian för att de ibland har tvingat mig tillbaka till verkligheten och slitit 

mig ifrån böcker och dator. Jag älskar er oändligt mycket! Slutligen vill jag tacka min 

sköna, inte så välorganiserade vän och skrivpartner Veronica för att vi kompletterar 

varandra så bra.  Vi är ett bra team! Kram till dig! 
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Studiens disposition 
	  
I den första delen av studien beskrivs bakgrunden till varför det är viktigt att synliggöra 

de etiska aspekterna kring dokumentation samt hur denna kan användas för att skapa en 

önskvärd anpassning in i samhället. Vidare följer ett syfte med frågeställningar och 

studiens disposition. Därefter görs en begreppsförklaring av ord som används i studien 

för att förtydliga deras innebörd. Ett ingående stycke behandlar tidigare forskning, följt 

av teoretiskt perspektiv.   

I den del som behandlar metod läggs fokus på hur studien har genomförts, och relevanta 

aspekter gällande urval och genomförande. Resultatdelen behandlar vad studien har 

kommit fram till och är uppdelad i teman som skapats beroende på intervjuerna. Sist 

följer kapitlet med diskussion och sammanfattning följt av referenser. 
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Inledning och bakgrund 
	  
Dokumentation är en viktig del i pedagogers arbete och förskolans läroplan lägger stor 

vikt på att verksamheten ska dokumenteras, utvärderas och utvecklas. Detta har bidragit 

till att dokumentation har fått stor och given plats i verksamheten (Palmer, 2012). 

Då både egna genomförda observationer samt tidigare forskning visar på hur pedagogers 

inställning skapar en viss problematik då dokumentationer ses som tidskrävande av 

pedagoger ute på fältet. Det finns även en viss osäkerhet om vad som ska dokumenteras 

och hur det ska göras och därför ville vi fördjupa oss i ämnet eftersom vi finner 

dokumentation intressant ur både etisk och pedagogisk synvinkel.  

Dokumentationen härstammar från en by i norra Italien som heter Reggio Emilia och det 

var där dokumentationen föddes ur en idé om att skolan skulle synas och höras som en 

offentlig plats, att en aktiv och synlig dialog sker mellan skolan och dess omgivning. År 

1963 öppnade den första kommunala förskolan i Reggio Emilia och runt om i hela 

världen finns det idag förskolor som är inspirerade av denna pedagogik (Dahlberg & 

Åsén, 2011).  

Turner (2010) betonar hur Reggio Emilias syfte med dokumentation är att gå från enbart 

summativa och standardiserade åtgärder mot mer kvalitativa, formativa bedömningar av 

barns lärande. Eftersom Skolverket i Sverige förespråkar Reggio Emilias sätt att 

dokumentera, är det fördelaktigt om pedagogerna har kunskap om vad, när, vem och 

varför man ska dokumentera. Detta är något som bland annat Elfström (2013) , Sheridan, 

Williams & Sandberg (2013) , Vallberg Roth & Månsson (2011) m.fl. antyder vara ett 

problem, då pedagoger inte fått tydliga direktiv från Skolverket hur de ska dokumentera, 

endast att de förväntas göra det. Eftersom dokumentationsdiskursen är inflytelserik anser 

även Emilsson & Pramling Samuelsson, (2012) att det finns anledning att granska detta 

fenomen i den pedagogiska verksamheten, då det verkar råda kunskapsbrist inom 

området.  

 

När barn vistas på förskolan är de placerade i en arena av synlighet där de, enligt 

Vallberg Roth & Månsson, (2011) , Elfström (2013), är föremål för granskning så snart 

det är möjligt. Detta innebär att en stor del av det som barn gör och säger observeras och 
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dokumenteras av pedagoger i deras närhet. I förlängningen innebär det här att barns 

möjligheter till egen integritet minskas under deras tid på förskolan.  

Lindgren & Sparrman (2003) anser att det borde föras diskussioner kring behovet av att 

införa ett etiskt tänkande i förskolans dokumentationsprojekt. Borde inte barns 

deltagande omfattas av samma regler som forskare erbjuder barn i forskningsprojekt, att 

barn ska ge sitt samtycke när de deltar, att de erbjuds anonymitetsskydd och att 

användningen av materialet är fastställt på förhand? Förutom detta är vårdnadshavare och 

barn fria att avstå eller avböja sitt deltagande i dokumentationer (Vallberg, Roth & 

Månsson, 2011, Elfström, 2013).  

En intressant aspekt är att vårdnadshavare och barn inte verkar medvetna om deras 

rättigheter att tacka nej till dokumentation. Frågan man kan ställa sig är om de 

överhuvudtaget blir informerade om sina valmöjligheter till att delta eller avstå.  En av 

konsekvenserna kan innebära en kränkning av den personliga integriteten då 

dokumentationer är offentliga handlingar i den kommunala förskolan (Vallberg, Roth & 

Månsson, 2011).  

 

Utifrån ett vidare samhällsperspektiv kan man se hur barn ständigt offentliggörs genom 

sociala medier av sina vårdnadshavare. I det digitala samhälle som vuxit fram lämnar 

många ut både sig själv och sina barn till allmän beskådning via olika sociala nätverk så 

som Facebook, Instagram och Twitter med flera. Det kan vara svårt att veta var gränsen 

går då det kommer till att dela med sig av personliga bilder och information, både om sig 

själv och om barnen, då det privata och det offentliga ibland går in i varandra. Trots den 

oro som finns för den privata sfären verkar det svårt att vara etiskt selektiv då det 

kommer till vad som delas via Internet (Jensen & Sörensen, 2013). Dagens förskolor 

använder sig allt mer av bloggar på Internet där bilder på barn läggs upp, vilket 

ytterligare stärker tankarna om att det borde införas ett etiskt perspektiv. 

 

Lutz (2009) & Markström (2005) påpekar ytterligare intressanta aspekter, nämligen att 

beroende på hur barn framställs i dokumentationer så skapas omedvetet en önskvärd 

anpassning in i samhället. Även Vallberg Roth & Månsson (2011) ifrågasätter den 

vanliga föreställningen att förskoleverksamheten skulle vara mindre styrd än skol - 

verksamheten. Skapar förskolans läroplan samt dokumentationer ojämlikhet eller 
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jämställdhet i vårt kunskapssamhälle? Detta väcker frågor om att det vore önskvärt att 

införa ett mer etiskt tänkande kring förskolans dokumentationer och barns offentlighet i 

sociala medier. Kan dokumentationer alltid anses som fördelaktigt ur ett barns 

perspektiv? På förskolan befinner de sig ständigt under pedagogers och andra individers 

granskande blickar som kategoriserar, bedömer och utvärderar dem, både med och utan 

deras tillåtelse. Vilka framtida konsekvenser kan dokumentationer som skapar 

självreglerande och självstyrande barn bidra till?  

Utifrån både de etiska och de offentliga aspekterna samt att pedagoger förväntas 

dokumentera, utan tydliga direktiv från Skolverket om hur det ska gå till, är det intressant 

att undersöka hur pedagoger på förskolan resonerar kring dokumentation. 

 

 

Syfte och Frågeställningar 
	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger på förskolor förhåller sig till de 

etiska aspekterna kring barns deltagande i dokumentationer. Genom att 

poststrukturalismen ifrågasätter det för – givet - tagna och att sociala mönster inte kan 

vara förutbestämda, är det intressant att utifrån detta perspektiv undersöka hur det 

förhåller sig på förskolorna då dokumentationer verkar följa ett visst mönster och synsätt. 

Tidigare forskning visar att det råder okunskap hos pedagoger om vad och hur de ska 

dokumentera vilket gör att det framstår som angeläget att studera hur pedagoger 

resonerar kring dokumentation. Detta eftersom förskolans läroplan lägger stor vikt vid 

området. Genom att använda intervju som metod kan man få en bra inblick i pedagogers 

resonemang kring hur de legitimerar sina dokumentationer med barn. 

 

Frågeställningar: 

• Vilken diskurs kring dokumentation av barn i förskolan ger pedagoger uttryck 
 för?  

• Hur legitimerar pedagoger dokumentation av barn i förskolan? 
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Tidigare forskning 
  
Detta kapitel ger en inblick i tidigare forskning som har betydelse för studien. Det finns 

en hel del forskning som handlar om dokumentation och individuella utvecklingsplaner, 

och flera av dem reflekterar just kring etiska aspekter av barn och dokumentation. Då 

tidigare forskning är övervägande positiv till dokumentation har denna studie en kritisk 

utgångspunkt kring barns rättigheter då det kommer till dokumentation och offentlighet i 

sociala medier. 

 

 

Dokumentationens vad, hur varför? 
	  
Bjervås (2011), Sheridan et.al (2013) beskriver dokumentation som ett verktyg för lärare 

vars innehåll redogör för vad barn säger och gör, det redogör även för hur pedagogerna 

förhåller sig till barnen och deras arbete. Det finns flera olika sätt att samla in material 

genom exempelvis anteckningar, fotografier, videoinspelningar, barns teckningar och 

skapelser. Emilsson & Pramling Samuelsson (2012) beskriver dokumentation som något 

man samlar in, analyserar och kategoriserar för att göra något tydligt.   

Eftersom dokumentationens fokus är att synliggöra vad barn och pedagoger gör i 

förskolan tycks detta, sett ur ett vuxenperspektiv, alltid vara fördelaktigt ur ett 

barnperspektiv. I olika dokumentationsprojekt är barn både betraktade och betraktare i 

relation till andra barn. Barn studerar varandra och ser och hör när kamrater kommenterar 

och analyserar sig själva. Bjervås (2011) anser att följden av att dokumentationer sätts 

upp på väggarna är att barn synliggörs för varandra, vilket kan vara både till fördel och 

till nackdel. Detta innebär, å ena sidan, att barn sätts i situationer där de kan utvärdera 

varandra eller förväntas utvärdera sig själv inför andra, vilket kan vara exponerande för 

alla barn, men främst barn i behov av särskilt stöd. Att göras synlig och bli sedd 

framställs som något gott i sig. Å andra sidan menar Lindgren & Sparrman (2003) när 

barn ser sig själva och andra i dokumentationen, blir de påminda om hur de förväntas 

uppträda för att vara “goda barn” i förskollärarnas eller föräldrarnas blickar. 

Markström (2005) belyser hur barns framsteg och utveckling har olika betydelse 

beroende på vilka kunskaper som anses värdefulla i ett visst sammanhang. Detta visar 

hur bedömningar av barn och deras utveckling är knutna till den kontext barnet vistas i. 
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Det som barnet “måste” kunna i förskolan är det som betraktas som nödvändigt, 

eftersträvansvärt och normalt i den kontexten. Vidare poängterar Markström (2005) vår 

nuvarande syn på barnet vilken är hur de ständigt formas och fostras för att socialiseras 

in i olika sammanhang.  Att bli en del av kollektivet samt lära sig gällande normer och 

regler är något som barnet förväntas lära sig redan från början i förskolan.  

 
 
 
 
Kritiska perspektiv på dokumentation 
	  
I en studie gjord av Vallberg, Roth & Månsson (2011) var syftet att kartlägga och 

diskutera vilket innehåll dokumentationen har samt hur barn positioneras i 

dokumentationer.  Det empiriska materialet samlades in år 2008 och bestod av 23 

stycken hemsidor från förskolor i en kommun i södra Sverige. Deras resultat visar att 

dokumentationerna varierar med olika konstruktioner av innehållet beroende på vilken 

pedagogik förskolan har. Barn på kommunala förskolor anses som mer utsatta än barn i 

privata förskolor eftersom dokumentationerna är offentliga handlingar.   

Vidare påpekar Vallberg, Roth & Månsson att Montessoris individuella 

utvecklingsplaner behandlar exempelvis personuppgifter som rör barns hygien, vilket kan 

tolkas som ett intrång i privatlivet. När det gäller den Reggio Emilia- profilerade 

praktikens dokumentation så rekommenderas deras metoder i de nationella 

styrdokumenten vilket gör det svårt att kritisera dessa. Frågan är i vilken utsträckning 

dokumentation och utvärderingsmetoder är demokratiska, eller om de bidrar till att 

upprätthålla en underordnad ställning och korrigerande självbild bland barnen. Slutligen 

frågar sig Vallberg Roth & Månsson hur dessa semi standardiserade och strikt 

standardiserade dokumentationsmallar bidrar till utvecklandet av kritiska och kreativa 

medborgare, samt hur denna trend kan liknas vid barns rättigheter till lika 

utbildningsmöjligheter.  
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Dokumentation kan skapa konsekvenser 

Asp - Onsjö (2011) har studerat hur dokumentationen fungerar styrande i skolan. Hon 

menar att den dokumentation som samlas in kan skapa konsekvenser. Dels för barn och 

elevers egen identitetsuppfattning om all fokus läggs på individens brister istället för 

pedagogiska aspekter och dels för den nya kunskapssyn som framträder då det som lärs 

ut, övervakas och kontrolleras. Vad som träder fram är en skola där individen betonas 

före kollektivet och som sorterar dessa efter duglighet i relation till olika mallar och mått. 

 Dokumentationen blir allt mer styrd av styrdokumenten vilket leder från en skolvärld 

som är komplicerad och tvivelaktig till en allt mer rak och förenklad skola samt att vår 

kunskapssyn riskerar förändras till att framhäva det mätbara och instrumentella. Vidare 

menar hon att dokumentation både kan fungera som stöd och som hinder för barns 

utveckling. Den kan också ses som ett sätt att utöva makt över föräldrar och barn 

samtidigt som den kan användas som utgångsläge för att ställa krav på pedagogerna. 

 

I Sverige används numera Individuell utvecklingsplan, vilken är frivillig för förskolan 

men obligatorisk i förskoleklass och skola. Dock finns det rektorsområden där beslut har 

tagits att Individuella utvecklingsplaner ska vara obligatoriska även i förskolan, då det 

anses finnas vissa fördelar med att använda dessa, bland annat som planeringsunderlag. 

Vallberg Roth och Månsson (2011) påtalar att användandet av Individuella 

utvecklingsplaner i förskolan ökade från 10 % till 48 % under en period på fem år. Den 

senaste ökningen av dokumentation och bedömningspraktik i skolan visar att det sker en 

förändring i förskolan där vi närmar oss en alltmer skolinriktad tillvaro för barnen, vilket 

kan antas bero på det globala konsumtionssamhälle vi lever i.  

 

 

Dokumentation som prestationskultur 
	  
Emilson & Pramling Samuelsson (2012) gjorde en studie för att undersöka hur det 

dokumenteras på förskolorna, särskilt då det, enligt dem, råder kunskapsbrist på området. 

Vad är det som står i fokus för dokumentationen? Vad karakteriserar kommunikationen 

mellan förskollärare och barn i dessa situationer? Vidare anser Emilson & Pramling 

Samuelsson att det finns mycket litteratur om ämnet men väldigt lite forskning om det 
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och påpekar att den litteratur som finns idag är övervägande positiv, men att det finns 

forskning som antyder att lärare ser både för- och nackdelar med att använda pedagogisk 

dokumentation. Andra svårigheter som nämns är att dokumentationen tar mycket tid och 

hur det finns en risk för att samla på sig för många dokumentationer som sedan inte 

används för gemensam reflektion, analys och vidareutveckling av verksamheten. 

Resultatet som Emilson & Pramling Samuelsson kommer fram till är att barns görande 

görs till studieobjekt för en starkt målorienterad förskollärare.  Det konkreta målet verkar 

vara att fotografera barnens skapande/ producerande vilket också är det som görs till 

studieobjekt. Frågan som författarna ställer sig är vad vi vuxna lägger in i vår tolkning av 

barns bilder. Finns det risk för övertolkning där vi ser det vi vill se? När förskolläraren 

väl har startat en aktivitet med barnen för att dokumentera så är det tydligt i studien hur 

hon försöker se det hon “vill” se i det som barnen gör. Barn svarar helt enkelt upp mot 

förskollärarens förväntningar och tillfredsställer dessa. Enligt Emilson & Pramling 

Samuelsson stämmer detta resultat väl överens med tidigare studier som gjorts med äldre 

barn. Barn vet vad som förväntas och försöker också leva upp till förväntningarna för då 

blir de fotograferade och uppvisade på olika sätt. Att bli dokumenterad blir då en slags 

bekräftelse eller belöning. Emilson & Pramling Samuelsson resonerar vidare om vad 

konsekvenserna kan bli av att det är barns prestationer/ görande som dokumenteras 

eftersom det vanligen är barnets händer och själva skapandet som syns. Vem som gör 

verkar inte vara särskilt viktigt utan vad som görs och lärs i förskolan. Frågan är om 

dokumentationen av just barns prestationer riskerar att det redan i tidig ålder skapas en 

prestationskultur där barn känner sig värdesatta utifrån vad de gör och presterar istället 

för vem de är. Det som framkommit i Emilson & Pramling Samuelssons studie är att det i 

flertalet situationer knappt förekommer någon kommunikation alls då de vuxna intar 

rollen som iakttagare när de dokumenterar. Vidare poängteras att tidigare forskning har 

visat hur ömsesidiga relationer i samspelet mellan förskollärare och barn kan leda till att 

vuxna och barn kan utvecklas tillsammans. Det som saknas i flera dokumentationer är 

just ömsesidigheten i relationen. 
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Det kompetenta barnet konstrueras av vuxna 

Förskolan ska enligt Markström (2005) förstås, betraktas och fungera som en 

anpassande institution som medverkar till social fostran och anpassning av barn in i 

samhället. Förskolan bidrar således med att skapa goda medborgare genom att förbereda 

barn för livet som vuxna samhällsmedborgare. Vidare talar Markström om den sociala 

fostran som en av förskolans viktigaste uppgifter där barnet ska fostras till att fungera i 

ett kollektiv med andra barn.  

Människans uppfattning om barn i förskoleåldrarna har växlat genom tiderna. Den 

nutida föreställningen beskriver enligt Bjervås (2011) det kompetenta barnet med 

kapacitet att vidga sin kunskap och sin förståelse genom att på ett öppet, kreativt, 

glädjefyllt och kritiskt sätt undersöka världen. Barnet ska fungera i en social grupp och 

kunna fatta egna beslut, ta ansvar för dessa samt för sina handlingar. I Emilssons (2008) 

studie framkom resultatet av 10 värden som var önskvärt för ett förskolebarn och dessa 

värden handlar om att barnet förväntas komma överens och hjälpa andra barn, inte slåss, 

dela gemenskapen och utöva inflytande. Vidare ska barnet ha förmåga att förhandla, vara 

lydigt och självständigt och kunna prestera vad lärarna förväntar sig. Slutsatsen som 

Emilsson drog var att det önskvärda barnet i förskolan är ett demokratiskt, omvårdande 

och disciplinerat barn. Det disciplinerade barnet bör anpassa sig till rådande ordning 

genom att klara sig själv, lyda vuxna, ta instruktioner samt att prestera det som förväntas 

av dem. 

Markström (2005) ger en bild av hur vårdnadshavare och pedagoger uppfattar att barn 

besitter en kompetens när de samspelar med andra och på detta sätt kvalificerar sig för en 

framtid som vuxen. Detta tolkar hon som att siktet är inställt på framtiden och vad barnen 

kan komma att behöva då samt att vuxna tolkar barnen som projekt.   

Lutz (2009) anser att observationer som resulterar i en individuell utvecklingsplan, 

kräver omfattande skriftliga dokumentationer.  Barnobservationer som utmynnar i 

individuella utvecklingsplaner påverkar det relationella perspektivet, vilket kan ses som 

en yttring för individperspektivet. Samtidigt kan användandet av bedömningsmallar för 

barn ifrågasättas om de bidrar till en uppdelning av individer baserad på duglighet. Lutz 

ställer sig kritisk till metoder som observation och dokumentation då han anser att det 

skapar ett utvecklingstänk hos pedagoger som blir svårt att bryta. Detta resulterar i att det 

kompetenta barnet konstrueras av vuxna som identifierar barns brister i vetande och 
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kunskap. Han argumenterar också för hur kategorier vuxit fram och konstruerats utifrån 

olika sanningar om barn i förhållande till kultur och historia i samhället. Lutz beskriver 

vidare begreppet Governmentality, vilket brukar översättas till styrningsrationalitet eller 

grad av styrbarhet, som i hans studier visat hur organisering och omorganisering, rutiner 

och beteende formar deltagare och praktiker.  Begreppet Governmentality introducerades 

av Michel Foucault och han har haft stort inflytande på diskussionen om lärande och 

utbildning. Hans teoretiska begrepp och analyser av hur makt reproduceras och gestaltas 

i skolans sociala verksamhet, har fått stort genomslag inom den pedagogiska 

verksamheten (Hertz & Johansson, 2012).  Enligt Asp - Onsjö (2011) kan man under de 

sista decennierna se en viss glidning från användande av styrtekniker via yttre reglering 

till en mjukare disciplinär maktutövning. Detta innebär att barn förväntas vara 

självstyrande men hålla sig inom internaliserade normerna. 

 
 
 
Individuella utvecklingsplaner 

Sedan januari 2006 är individuella utvecklingsplaner obligatoriska i den svenska 

grundskolan.  Detta innebar att lärarna nu skulle ansvara för att skapa individuella 

utvecklingsplaner i samband med de individuella utvecklingssamtalen. Denna 

lagstiftning infördes för att göra det möjligt för fler elever att nå de internationella målen, 

dels för att elever skulle få mer inflytande på innehållet i elevernas arbeten på skolan. 

Förskolan och förskoleklassen berörs inte av detta tillägg men individuella 

utvecklingsplaner har ändå fått ett stort genomslag i allt fler kommuner efter lokala 

direktiv från kommunledning.  

De individuella utvecklingsplanerna är gjorda utifrån styrande lokala mallar och deras 

delmål har formulerats som mål att uppnå för det individuella barnet, vilket är tvärtemot 

vad som står i läroplanen för förskolan. I läroplanen är det verksamheten och inte det 

individuella barnet som står i fokus. Redan 2004 rapporterar Skolverket att det är barns 

prestationer som allt mer dokumenteras och utvärderas på förskolan vilket strider mot de 

grundläggande målen i läroplanen (Vallberg Roth & Månsson, 2011; Elfström, 2013).  
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Vallberg Roth & Månsson ställer sig frågande till de olika normaliteter som individuella 

utvecklingsplaner uttrycker, skapar de ojämlikhet eller likvärdighet i samhället som 

ställer allt högre krav på människors förmåga att söka och kritiskt analysera information, 

ta egna initiativ, ifrågasätta och presentera information både skriftligt och muntligt. 

Vilket innehåll väljs ut och konstrueras i individuella utvecklingsplaner för barn i 

förskolan? Vidare frågar de sig vilket inflytande barn, vårdnadshavare och lärare har vid 

upprättandet av dessa planer, vilken syn på barn och lärande uttrycks i de individuella 

utvecklingsplanerna? 

Detta talar även Mårell - Olsson (2012) om då hon beskriver hur de individuella 

utvecklingsplanerna utgör en grund där barns språkutveckling, matematiska förmåga och 

förmågan att visa känslor bedöms, samt en beskrivning av deras personlighet. Elfström 

(2013) menar att ett sätt att se på de individuella utvecklingsplanerna är som ett mål där 

alla har rätt till samma kunskap, men att de individuella utvecklingsplanerna även kan ses 

som kontroll och begränsning av individen och ett verktyg att standardisera eleverna då 

det bara finns ett rätt sätt att bli en fullvärdig medborgare. 

Begreppet reglering är intressant ur studiens synvinkel då Vallberg Roth & Månsson 

(2011) sid 29 förklarar att det betyder “avpassa” och “rätta till”. Om man kopplar 

regleringsbegreppet till förskolans styrdokument med fokus på individnivå, kan man se 

de individuella utvecklingsplanerna som ett tecken för juridisk och ideologisk reglering 

som är verksam på både kommunal och lokal nivå. Vidare diskuterar Vallberg Roth & 

Månsson hur det nya styrsystemet med målstyrning och lokalt ledarskap gör att det växer 

fram en ny reglering som inriktats på att granska prestationer av lokala förskolor. Detta 

leder till att en ökande dokumentation, utvärdering och standardisering är knuten till en 

expertgrupp snarare än till ett demokratiskt förhållningssätt. 

 

 

Traditioner i sociala nätverk 
	  
Inom sociala nätverk skapas nya traditioner genom att människor skaffar sig konton 

genom olika medier. Traditioner är enligt Parikka Altenstedt (2004) ett samhällsfenomen 

som fått sin betydelse genom att de framkallar en känsla av gemenskap, identitet och 

tillhörighet. Iscensättandet av traditioner är idag annorlunda och medier samt sociala 

nätverk, har stort inflytande på människan i det moderna samhället.  Ett exempel på detta 
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är TV- programmet Kalle Anka på julafton som är en stark tradition som funnits i över 

30 år. Altenstedt menar vidare att traditioner i det moderna samhället har en egen 

innevarande kraft som gör att de överlever och förs vidare till kommande generationer. 

Om man studerar traditionernas verkan på Internet, där man inte har en plats utan ett 

domännamn, och där man riktar sig mot vissa grupper via sitt innehåll, exempelvis 

Instagram kan man se hur traditionerna har förändrats med tiden. Traditioner kommer 

alltid att finnas och ständigt bäddas in i nya kontexter, men inte i samma form som 

tidigare, utan nya former och funktioner uppstår genom mediernas inverkan. En aspekt 

som Parikka Altenstedt (2004) tar upp är intressant ur studiens synvinkel nämligen att 

traditioner på Internet legitimerar maktutövande eller en viss auktoritet över andra 

individer. Denna legitimitet kan utgöras av någon som är en karismatisk ledare, 

exempelvis någon kändis som lägger upp bilder på sina barn och genast får bekräftelse 

genom att människor trycker på “gilla” knappen. Detta kan kopplas till studien då allt fler 

vårdnadshavare väljer att lägga upp bilder från det privata familjelivet och på detta sätt 

utövas en traditionsenlig makt över barnen. I Parikka Altenstedts studie beskrivs även 

hur ungdomar lever sitt liv via Internet och, som tidigare nämnts verkar det inte finnas 

någon skillnad på det privata eller det offentliga. Dessa ungdomar är idag vuxna med 

egna barn och familjer vilket kan påverka deras inställning till Internet, sociala medier 

samt att deras barn blir inkluderade i offentligheten, vilket kan leda till konsekvenser för 

barnen i framtiden eftersom allt sparas på nätet. 

 

 
	  

Teoretiska perspektiv 
	  
I detta kapitel beskrivs och presenteras det teoretiska perspektiv som utgör grunden för 

tolkning och analysering av empirin.  

 
 
Poststrukturalism 
	  
Denna filosofiska inriktning uppstod på 1960-talet i Frankrike. Enligt Herz & Johansson 

(2013) är begreppet poststrukturalism mångtydigt och används i vitt skilda sammanhang. 

Holmberg (2010) beskriver hur begreppet poststrukturalism ifrågasätter det för – givet - 
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tagna och stabiliteten i strukturer. Denna teori menar att det istället finns en övertygelse 

om att sociala strukturer inte kan vara förutbestämda utan de är instabila och 

kontinuerligt omförhandlas.  

Begreppet Governmentality som introducerades av Michel Foucault (1975/1987) har 

haft stort sinflytande på diskussionen om lärande och utbildning. Detta begrepp brukar 

översättas till styrningsrationalitet eller grad av styrbarhet. Dessa styrningstekniker har i 

studier visat hur organisering och omorganisering, rutiner och beteende formar deltagare 

och praktiker. Foucaults teoretiska begrepp och analyser av hur makt reproduceras och 

gestaltas i skolans sociala verksamhet, har fått stort genomslag inom den pedagogiska 

verksamheten (Hertz & Johansson, 2012). Asp - Onsjö (2011) menar att begreppet kan 

delas in i två skilda styrningtekniker, den suveräna som utgör lagar, straff och 

förordningar och den disciplinära som innebär att individer eftersträvar normalitet 

genom att styra sig själv inom de av samhället givna ramarna.  Vidare beskrivs hur 

förskola och skola styrs med hjälp av styrdokument och förordningstexter på det “hårda” 

sättet, samtidigt ska barnen styra sig själv på ett “mjukare” sätt genom olika 

självstyrningstekniker. Under de sista decennierna kan man se en glidning från styrning 

genom yttre reglering till mjukare disciplinär maktutövning, vilket innebär att barnen 

förväntas vara självstyrande och hålla sig inom de riktlinjer som existerar i samhället. 

(Asp - Onsjö 2011). 
 

Då denna studie handlar om etiska aspekter kring dokumentation och barn, är Foucaults 

teorier om poststrukturalism och governmentality aktuella perspektiv i sammanhanget.  

Foucaults teorier handlar bland annat om hur staten använder sig av makt och disciplin 

då det kommer till att forma samhällsanpassade individer. Han menade att maktrelationer 

bevaras och förändras genom vardagliga rutiner, och är resultatet av en oavbruten kamp i 

vilken människor använder sig av olika strategier (Markström, 2005). I samhällets 

institutioner som skolor, kan maktutövande organiseras genom att använda makten till att 

normalisera, forma, reglera, ordna och kontrollera läraktiga individer. Vidare berättar 

Markström (2005) , & Ericsson (2002) om hur Foucault ansåg att genom att ordna 

lokaler där närvaro och aktiviteter kan kontrolleras, finns det möjligheter att övervaka 

och kontrollera flera individer samtidigt. Genom att ständigt vara övervakade via 
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indirekta påverkansformer, den granskande blicken, bidrar detta till att individerna blir 

självreglerande och på så sätt skapas en önskvärd självkontroll.   

Herz & Johansson (2013) beskriver Foucaults disciplineringsprocesser som ett exempel 

på hur modern teknologi i form av mätningar, manualer och diagnoser kan kopplas till 

dagens användande av individuella utvecklingsplaner i förskola och skola. Vidare 

beskriver Herz & Johansson att ju mer en individ synliggörs genom observation och 

dokumentation ökar medvetenheten om vilket beteende som är önskvärt.  Detta kan 

tolkas som att observation och dokumentation används som verktyg för 

självdisciplinering som möjliggör för den statliga makten att forma varje enskild individ 

efter samhällets normer för vad som är acceptabelt. 

 

 

 

Metod 
	  
I detta kapitel presenteras hur studien har genomförts och vilka metoder som har valts. 

Studien är kvalitativ genom att empirin består av intervjuer med förskollärare. 

Intervjuerna utgick från vissa bestämda frågor men det fanns utrymme till följdfrågor. 

Studien förhåller sig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket redogörs 

närmare under “ etiska överväganden”.   

 
 
 
Intervju som metod 
	  
Intervjuer är enligt Bryman (2011) den mest använda metoden i kvalitativ forskning 

eftersom den är flexibel och undersökningens fokus kan anpassas efter viktiga frågor som 

dyker upp. I en intervju kan man låta samtalet röra sig i olika riktningar, vilket ger 

djupare kunskap om vad intervjupersonen upplever vara viktigt. Intervjun ger forskaren 

inblick i vilka åsikter, uppfattningar och erfarenheter informanten besitter och som kan 

vara av intresse för studien (Denscombe, 2009).  

En semistrukturerad intervju innebär att man följer en intervjuguide med förutbestämda 

frågor som berör ämnet man vill undersöka, men även följdfrågor som inte ingår i 

intervjuguiden kan ställas vid behov. Anledningen till att intervju valdes som metod för 
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insamling och produktion av empiri, baserades på behovet av en djupare insikt av hur 

pedagoger resonerar kring dokumentation.  
 
 

Urval av informanter 

Under tidigare samtal med förskollärare har en genomgående problematik kring 

dokumentation blivit allt mer framträdande, något som även tidigare forskning visar. Av 

flertalet gjorda intervjuer utfördes två ljudinspelningar. För att styrka tidigare samtal 

gjordes ett aktivt val att genomföra dessa intervjuer med två förskollärare kända sedan 

tidigare med lång yrkeserfarenhet. Genom att medvetet använda förskollärare med lång 

yrkeserfarenhet är sannolikheten stor att de är välinformerade och kunniga inom det 

aktuella området, vilket bidrar till att stärka studiens trovärdighet. Att göra studien där vi 

som forskare redan är kända menar Bryman (2011) är positivt då de personer som 

medverkar i undersökningen är mer tillmötesgående att delta. Denscombe (2009) 

påpekar att då forskare ofta är begränsade då det kommer till tid för fältarbete är det 

resonligt att välja ett gynnsamt alternativ. Han menar att det är rimligt att anta att de 

flesta forskare har inslag av detta urval när de genomför sina studier.  

 

Analysmetod 

Som tidigare nämnts ifrågasätter poststrukturalismen det självklara, vilket påverkade 

valet att använda diskurspsykologin som analysverktyg eftersom det är en flexibel metod 

att använda beroende på studiens fokus. Diskurspsykologins teoretiska perspektiv 

grundar sig i socialkonstruktionism och det finns vissa kopplingar mellan 

poststrukturalism och socialkonstruktionism. Enligt socialkonstruktionism är en av 

utgångspunkterna att fakta och kunskap inte är färdiga paket utan det är något som 

ständigt konstrueras av människor. Detta perspektiv innebär att kunskap är något som 

skapats i ett sammanhang och med ett syfte. Språket som en social handling får en 

betydande roll och en central fråga är hur kunskapen görs? Inom poststrukturalismen 

finns uppfattningen om att diskurserna ständigt omformas och detta får då betydelse för 

språket som anses omskapas i olika förhandlingar i det sociala rummet (Holmberg, 

2010). Detta kan kopplas till diskurser kring dokumentation och de effekter/ 

konsekvenser som uppstår då varje förskolas sätt att dokumentera ser olika ut.  
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Diskurspsykologin bygger på teorier om språket och kan enligt Ericsson (2006) handla 

om de olika strategier människor använder för att försvara och legitimera ett specifikt 

synsätt, i detta fall kring dokumentation. De grundläggande analytiska begreppen som 

använts i denna studie är funktion och effekt/konsekvens. Ett av diskurspsykologins 

verktyg är att ställa frågor till texten utifrån valda teman, exempelvis “ Vad är det som 

står på spel?”   Genom att granska varje utsaga utifrån dessa begrepp kan man göra nya 

tolkningar och uppfattningar av vad som egentligen sägs i analyskapitlet. Dessa begrepp 

har sedan använts för att avgöra vilken funktion olika argument har i en speciell 

handling, samt vilken effekt eller konsekvens detta kan få. 

 Då empirin i denna studie utgörs av intervjuer passar metoden som analysverktyg, 

hypoteser har utformats med utgångspunkt i vilken funktion och effekt språket har då det 

kommer till att legitimera dokumentation av barn (Holmberg, 2010). 
 

 
Genomförande 
	  
Intervjuer genomfördes i två olika kommuner med pedagoger som har varit verksamma i 

yrket under längre tid. De arbetar båda på Reggio Emilia - inspirerade förskolor, med 

barn i åldrarna 1-3 år. Intervjuerna planerades och bokades i god tid så att det skulle 

finnas gott om utrymme för samtalet.  Vid båda tillfällen utfördes intervjuerna i ett 

avskilt rum med stängd dörr på förskolorna där förskollärarna arbetar. Det var tre 

personer närvarande i rummet vid varje tillfälle, pedagog, intervjuare och observatör. Vid 

genomförandet fick pedagogen frågorna upplästa av intervjuaren och förväntades svara 

omgående. Detta var ett medvetet val för att inte ge pedagogen möjlighet att förbereda 

sig i förväg. Däremot blev det inte några långa svar eftersom det endast var en pedagog 

åt gången och intervjuaren skulle hålla sig helt neutral. På detta vis kom allt fokus på 

pedagogens egen synvinkel på frågorna, vilket var av stor vikt för studien. Hur någon 

resonerar synliggörs genom ett fritt berättande som då sker vid intervjun. För att 

underlätta en noggrannare analys gjordes en ljudinspelning av samtalet då inspelat 

material underlättar vid transkribering eftersom återgivningen blir mera exakt samt att 

det är fördelaktigt att slippa skriva ned information vid intervjutillfället (Bryman, 2011).  
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Etiska överväganden 

Vid undersökningar är det viktigt att man följer Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Det finns fyra stycken olika huvudprinciper: 

• Informationskravet - innebär att vi som forskare måste informera om vad 

 undersökningen handlar om samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

 som helst. 

• Samtyckeskravet - handlar om att målsman måste ge sitt skriftliga samtycke till 

 att deras barn deltar i undersökningen. 

• Konfidentialitetskravet - innebär att alla uppgifter som vi får behandlas anonymt. 

 De medverkande kommer inte att få sin identitet röjd och ingen kommer att 

 kunna identifiera vilken förskola som varit aktuell. 

• Nyttjandekravet - handlar om att insamlat material endast får användas i den här 

 studien och endast i utbildningssyfte.  

 

Denna studie tar samtliga forskningsetiska principer i noga beaktande och medverkandes 

anonymitet försäkras genom att inga namn, samt ingen information lämnas ut som kan 

avslöja deras faktiska identiteter. 

Det är viktigt att klargöra att intentionen inte var att kritisera enskilda individer och 

lärare utan enbart höra deras åsikter ifråga om dokumentation, eftersom pedagoger i 

förskolan är underställda den rådande diskursen. 

 

 
Resultat och analys 
	  
Här redovisas resultaten och analyser av intervjuerna blandat med teori. Efter 

transkriberingen valdes relevanta citat av svaren ut för en mikroanalys utifrån syftet med 

studien. Utifrån pedagogernas svar har fyra nya teman bildats, vilket framgår av 

underrubrikerna. 
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Dokumentationens syfte  
	  

När vi frågade om syftet med dokumentation kunde man urskilja en viss osäkerhet 

eftersom den ena pedagogen citerade läroplanen i sitt uttalande: 

 

“Ja, syftet är ju att synliggöra lärandet och för att man ska 

kunna utveckla den enskilda individen i barngruppen och 

barngruppen och även jag själv och mina kollegor, arbetslaget 

och hela förskolan.” 

 

Här legitimerar pedagogen dokumentationens existens med att dels hänvisa till 

läroplanen, dels bygga på att dokumentationen är utvecklande på alla nivåer, både för 

barnet, pedagogen och för förskolan som helhet. Genom att börja intervjun med att citera 

läroplanen markerar pedagogen sin ställning och auktoritet och redogör för hur en 

förskolepedagog bör arbeta med dokumentation. Svaret implicerar att detta är något 

självklart som alla inom förskoleverksamheten borde veta. Svaret innefattar även en viss 

grad av styrning då pedagogen svarar som hon förväntas göra enligt läroplanen. 

Funktionen av utsagan visar att pedagogen är medveten av vad som förväntas av henne 

men beskriver inte det som egentligen sker.  

Den andra pedagogen svarar genom att berätta om dokumentationens olika sätt att 

användas på, men ger inget konkret syfte. Hon hänvisar bland annat till att 

dokumentation ska användas inför reflektion: 

 

...det är ju en form av dokumentation, att man har det på 

papper…... och likadant ….inför reflektion...Men bättre kan man 

ju definitivt alltid bli. Det är ju bara att hitta tiden, att man ... ( 

djup suck) jaaa... 

 

Dokumentationen beskrivs av denna pedagog som något man skriver ner på papper och 

att det behövs tid till att praktisera för att bli bra på det.  Här finns antydningar om hur 

tidsbristen styr pedagogernas möjligheter att utveckla dokumentationen. 
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Den djupa sucken markerar en viss uppgivenhet hos pedagogen och att sedan avsluta 

meningen med ett ja efter sucken antyder att mer tid för dokumentation och reflektion 

hade varit önskvärt. 

 
 
Tid som styrning 
	  
Under intervju - samtalen tar pedagogerna flera gånger upp tidsaspekten och att 

dokumentationen tar mycket tid även om de har planeringstid inlagd i schemat. Även när 

det kommer planeringsavlösare till förskolan menar pedagogen att de har för lite tid 

tillsammans i arbetslaget:  

 

“Ja alltså, vi har ju planeringsavlösare var tredje vecka och då 

är det tre timmar antingen förmiddag eller eftermiddag och då 

är det meningen att vi ska kunna sitta i arbetslaget i ... ostört 

och kunna gå igenom saker tillsammans. Men personligen 

känner jag att tre timmar är alldeles för lite...vi fotograferar 

väldigt mycket och antecknar och sånt där, men så finns ju inte 

alltid tiden till det här och sitta ock reflektera tillsammans i 

arbetslaget. Tyvärr är det så.” 

 

Pedagogen syftar i detta uttalande på att den planeringstid som står till förfogande, vilket 

i detta fall är tre timmar var tredje vecka, inte räcker till planering och dokumentation. 

Den dokumentation de samlat på sig är alldeles för omfattande och de inte hinner gå 

igenom och reflektera kring den. Detta svar har som funktion att förklara varför 

dokumentationen inte bearbetas, även om det finns tid undansatt för just denna aktivitet. 

Konsekvensen blir att den dokumentation som utförs inte fyller sitt syfte ur pedagogisk 

synpunkt. 
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I ett utdrag ur den andra intervjun ges en förklaring till hur planeringstiden används: 

 

“...alltså allt ligger på den planeringen som man är utanför 

barngruppen så det kan ju vara allt ifrån och titta i litteratur 

eller... och det är en och en halv timma enskilt och sen är det en 

och en halv timma...alltså då är det mest praktiska grejer som 

går före så man måste nästan skriva upp eller prioritera eller a 

vad man nu gör för att dokumentationen ska få en plats... men 

tyvärr så är det ju att den får falla tillbaka för många gånger är 

det så här …... ååå vi måste göra matschema, ja alltså en sån 

grej och det tar jättelång tid bara det och då, ..... det är lite synd 

men vi har ingen tid enbart för dokumentation, det har vi inte, 

det kan jag inte säga. Nää…” 

 

På den här förskolan finns tre timmar i veckan till förfogande, jämfört med föregående 

förskola som enbart hade tre timmar var tredje vecka. Detta ger mer tid till planering, 

men ändå säger pedagogen att den inte räcker till och även här förs fram hur 

dokumentationen får stå tillbaka. Pedagogens retorik då det kommer till varför inte 

tillräcklig med tid finns för dokumentation är att praktiska uppgifter prioriteras. Genom 

uttrycket “det är lite synd” visar hon att inställningen till dokumentation inte är negativ 

utan att omständigheterna är sådana att den prioriteras bort av ärenden som anses vara av 

större vikt. 

 

Etiska aspekter kring dokumentation 
	  
I följande utdrag lyfter pedagogen hur hon tar för givet att barnen samtycker till 

dokumentation:  

 

“ ..Jaa, eeh...föräldrarna har ju skrivit på lappar om att 

eeh...de får vara med på dokumentation här  på förskolan...” 
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Genom att dröja med svaret och utbrista eeeeh ges ett intryck av att pedagogen inte 

direkt kan komma på ett svar på frågan. Hon legitimerar barnens deltagande med att 

vårdnadshavarna har gett sitt samtycke, vilket styrks av uttalandet att de skrivit på 

lappar.   Utsagan visar att det i första hand är vårdnadshavarna, och inte barnets 

ståndpunkt som är av betydelse.  Genom att nämna samtyckesblanketterna får denna 

utsaga funktionen att legitimera agerandet att fotografera barnen utan att fråga dem om 

lov. Konsekvensen blir att barnens åsikter i denna fråga åsidosätts av pedagogerna då de 

inte tillfrågas. 

 

 

 

I utdraget nedan gör pedagogen antagandet att eftersom barnen är glada så är det okej att 

ta kort på dem:   

 

 

...men jag upplever att barnen tycker det är roligt när de ser sig 

själva på bild  och sånt där men det är ju inte alltid det som är 

det viktiga. Så det är ju, det är ingen som är negativ mot det... 

 

Genom att pedagogen i uttalandet bygger på att hon upplever det som att barnen tycker 

det är roligt att bli fotograferade skapar hon legitimitet för dokumentationen.  

Hennes påstående om ”att barnen tycker det är roligt när de ser sig själva på bild” och att 

ingen är negativ till det ses som något positivt. Att barn är glada när man fotograferar 

dem är inte samma sak som att de tycker det är roligt när de ser sig själva på bild. 

På samma fråga svarade den andra pedagogen att hon ibland väljer att inte fråga barnen 

om de vill bli fotograferade: 

 

“....alltså om dom har gjort nåt enskilt brukar jag fråga sen när 

det är en hel grupp så ibland är det ju ganska tidskrävande och 

svarar en, ja så svarar alltså.  Då får man inte det svaret man 
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vill kanske ändå och då brukar man ju inte ta på ansiktet heller 

ibland utan då tar man ju kanske på, alltså själva materialet 

eller vad man ska säga”  

 

Anledningen till att barnen inte alltid tillfrågas motiveras med att det är tidskrävande och 

att man inte alltid får det svaret man vill ha. Pedagogens uttalande hänvisar till den 

erfarenhet hon besitter, och ordet “brukar” används här för att öka sin trovärdighet och 

kunnighet inom området.  Genom att inte fotografera ansikten mildras den etiska 

aspekten och en anonymisering sker och detta verkar rättfärdiga pedagogens beteende. 

En tolkning kan vara att båda pedagogerna drar sina slutsatser baserade på vad de ser i 

situationer där barn fotograferas. De verka göra det antagandet att det de upplever är den 

sanna verkligheten. Även här påpekar pedagogen att det inte alltid är barnens ansikte som 

är i fokus utan istället det som producerats av barnet: 

 

“….eller ja är ju att barnen ska vara delaktiga i det som läggs 

upp om dom på något sätt, antingen om man tar och så visar 

man bilderna för dom i efterhand att titta här vad du har, alltså” 

 

Genom att hänvisa till olika sätt att skapa delaktighet på varav ett är att visa dem 

bilderna i efterhand, legitimeras dokumentationen. Pedagogen menar att hon har tagit 

kort som hon sedan visar för barnen som på detta sätt görs delaktiga i dokumentationen. 

Vidare beskriver hon hur: 

 

“man jobbar ju ständigt med det i alla fall för det är ju på 

tapeten ganska mycket faktiskt det här med både barns 

delaktighet och det här med att var får dom synas, vilka får inte 

synas och eeehm så att eeh…..det är ju ett ställningstagande 

man får ta “  

 

Här görs intervjuaren medveten om att pedagogen verkligen funderar över 

dokumentationsproblematiken. Hon förstärker sitt uttalande genom att föra fram hur 
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detta inte görs då och då utan ”ständigt” vilket ökar hennes trovärdighet och kunskap i 

rollen som pedagog.  

 

 
Dokumentation via internet 
	  
Båda förskolorna använder sig av hemsidor och blogg på nätet, den ena kommunen har 

även beslutat att alla pedagoger och lärare ska använda ett webbverktyg för att 

dokumentera barnens och förskolans utveckling. Pedagogen beskriver nedan hur detta 

verktyg används och vad hon tycker om det:  

 

”Ja det har blivit bättre sen vi fick Unikum, du har inte sett 

Unikum kanske, men det är ju en plattform kan man säga och 

där kan man ju samla allting och jag kan känna att dels är det 

tidssparande eftersom det finns allting samlat och man kan 

koppla på läroplanen, alltså man kan koppla läroplanen man 

kan koppla annan litteratur också och man kan koppla bilder 

och man kan eeh så jag kan känna att eehh nu när vi har det och 

har kommit in i det för det är ju ganska nytt ändå” 

 

Fördelarna med detta verktyg ses av pedagogen enbart som positiva. Det sparar tid vilket 

underlättar arbetet med dokumentation. Pedagogen ser verktyget som svaret på det 

problem som dokumentationen innebär i och med att materialet är samlat på ett ställe där 

motsatsen innan var att det kändes rörigt och tidskrävande. 

 

I följande utdrag tas den etiska aspekten vid dokumentation på internet upp: 

 

”…eeh då är det en annan form av dokumentation och då kan 

jag känna att visst, det handlar om barnen men det handlar inte 

om den enskilda individen eeh så att det är en jättesvår fråga 

som man kan 



	   	  23	  

säkert grunna ihjäl sig på men man får försöka, jag tror man 

får försöka att tänka efter och ha lite sunt förnuft så ….för våran 

och barnens del att vi kan liksom för föräldrarna är ju sällan 

tyvärr inne så det dom får se det är ju på nätet” 

 

Pedagogen legitimerar dokumentation via Internet med formuleringarna “ tänka sig för” 

och “ visa sunt förnuft”. Genom att poängtera att det inte är den enskilde individen som 

är i fokus vid denna form av dokumentation, försvaras dokumentationen genom 

att påpeka hur informationen blir mer lättillgänglig för föräldrarna.  Via användandet av 

uttrycket “grunna ihjäl sig” visar pedagogen att hon lagt mycket tid på den etiska 

aspekten, men eftersom vårdnadshavarna så sällan kommer in på förskolan, beskrivs 

dokumentation via Internet trots problematiken med ett offentliggörande en möjlighet där 

de tillsammans med barnen kan titta på det som dokumenteras via Internet. 

 

Diskussion och slutsatser 
	  
I detta avsnitt diskuteras de resultat som framkommit under studiens gång blandat med 

teorier och tidigare forskning kring området. Nya rubriker har skapats beroende på de 

svar som intervjuerna gav. Första delen tar upp den tidsbrist som pedagoger upplever 

inom förskolans verksamhet. I andra delen diskuteras kameran som verktyg vid 

dokumentation och tredje delen handlar om etiska aspekter kring dokumentation på 

Internet. Kapitlet avslutas sedan med våra slutsatser och sammanfattning. 

 
 
Tidsbrist ökar pressen 
   
Vid intervjuerna undersöktes pedagogernas förhållningssätt till dokumentationen och 

dess syfte. Resultaten visar att även om pedagogerna i vår utförda studie ger intryck av 

att vara pålästa kring syftet med dokumentationen och vad det innebär för verksamheten, 

verkar det finnas en problematik när det kommer till genomförandet. Då stor vikt läggs 

på dokumentationen skapas problem eftersom den inte är förhandlingsbar, utan förväntas 

följas av alla pedagoger som arbetar inom förskoleverksamheten. Läroplanen för 

förskolan är öppen för olika tolkningssätt vilket gör det svårt att säga vad som är rätt 
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eller fel då det kommer till sättet att dokumentera på.  Å ena sidan verkar det finnas en 

implicit medvetenhet om vad som förväntas då det kommer till att dokumentera, vilket 

går emot vad Emilson & Pramling Samuelsson (2012)  säger då de påtalar att det råder 

en kunskapsbrist inom området hos pedagoger ute i verksamheten. Detta har även 

Kroeger & Cardy (2006) påpekat när de lyft svårigheterna med dokumentation och hur 

det kan uppstå konflikter förknippade med tid, resurser och organisation. Å andra sidan 

missbedöms ofta syftet och värdet med dokumentationen av pedagoger och lärare då den 

relateras till tid och resurser. Detta påpekar även Emilson & Pramling Samuelsson 

(2012)  då en av svårigheterna med dokumentation är just tidsaspekten, samt risken att 

samla på sig för mycket dokumentationer som sedan inte bearbetas. 

 

Detta synliggörs i vår studie då en av pedagogerna inte riktigt svarar på frågan utan 

hänvisar till den påtalade tidsbristen, vilket kan tolkas som ett sätt att försvara sig på, 

och att de faktiskt är fullt medvetna om vad som förväntas av dem. Situationen skapar 

stress för pedagogerna då de oavsett tidsbrist, även styrs av sina chefer som kräver att 

dokumentation ska genomföras. Detta kan kopplas till governmentality fenomenet där 

individen genom självstyrning och kontroll från högre instans förväntas anpassa sig efter 

de normer och regler som förutsatts av statliga skolverket via skolans styrdokument. Å 

ena sidan kan detta förstås utifrån den press pedagogerna känner från styrdokumenten 

samtidigt som något behöver göras för att de inte ska drunkna i dokumentationer. Å 

andra sidan verkar de medvetna om situationen, vilket väcker frågan om vad som ska 

prioriteras för att dokumentationen ska vara av kvalitet.  För att få en förståelse för 

resonemanget kan det göras en jämförelse med när man är ute och kör bil och det 

kommer en skylt om att en vägkamera strax mäter din hastighet, helt automatiskt släpper 

man på pedalen och kör långsammare. Man anpassar sitt agerande på grund av en 

överhängande bestraffning i form av dryga böter. På samma sätt verkar 

dokumentationen i hög grad styrande i förskolans verksamhet och den som har makten 

över dokumentationen producerar den sanning som är gällande, vilket resulterar i att den 

nya kunskapssynen riskerar att kväva förskolans arbete som uppmuntrar barnen till 

kreativitet, analyserande förmågor samt att kritiskt granska sin omvärld (Asp – Onsjö, 

2011).  
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Kan dokumentation ses som ett verktyg för att skapa det önskvärda barnet? Vallberg, 

Roth & Månsson (2011) ifrågasätter hur semi standardiserade och strikt standardiserade 

dokumentationsmallar kan bidra till att utveckla kritiska och kreativa medborgare.  

Även Mårell - Olsson (2012) menar att det ökade kravet på dokumentation kan medföra 

en risk att verksamheten styrs utifrån dokumentationen istället för tvärtom. Det finns 

enligt henne en uppenbar risk med att dokumentationen blir alltför instrumentell och att 

fokuset på den formativa, stödjande delen riskerar att minska, vilket är tvärtemot Reggio 

Emilias filosofi. 
 

Resultaten av intervjuerna visar även att pedagogerna verkar ha en inställning att all 

dokumentation och reflektion ska ske utanför barngruppen, vilket kan ses som en 

bidragande faktor till varför den inte hinns med. Asp - Onsjö (2011) lyfter detta problem 

och anser dokumentationen tar alldeles för mycket tid från verksamheten vilket gör det 

svårt för pedagoger att utföra ett bra arbete. Konsekvensen blir då att dokumentationerna 

riskerar utebli eller i annat fall görs som en form av redovisning istället. Om pedagogerna 

dokumenterar tillsammans med barnen istället, får dokumentationen en naturlig och 

självklar plats i verksamheten. Båda pedagogerna uttrycker att de har alldeles för lite 

planeringstid som det är, och den har inte utökats sedan dokumentationskraven lades till, 

utan de förväntas hinna med även det inom samma tidsram.  
 

En annan aspekt som synliggörs i studien är att pedagoger vid vissa tillfällen undviker 

att ställa frågan om de får lov att fotografera barnen då de riskerar att få “fel svar”.  Vid 

fel svar möjliggörs ett scenario där pedagogen inte längre bestämmer vad som 

dokumenteras och effekten blir då en förlorad maktposition. Detta kan bidra till att skapa 

osäkerhet då hennes auktoritet riskerar att undermineras. Konsekvensen av detta är att 

pedagogen upplever att hon inte längre har kontroll över vilken sanning som produceras. 

Eftersom det är pedagogens ansvar för hur och när den dokumentation görs som ligger 

till grund för framtida reflektioner i arbetslaget, läggs ytterligare ansvar till som ökar 

stressfaktorn. Schroeder - Yo (2008)  påpekar att Reggio Emilias filosofi är tänkt att 

stödja lärarens roll som forskare och att lärarens funktion förskjuts från att ge direkta 

instruktioner till att låta barns tankar och idéer styra verksamhetens inriktning på 

lärandet, vilket är anmärkningsvärt med tanke på det förhållningssätt de svenska 
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förskollärarna har till dokumentation. Det är uppenbart att det råder förvirring kring 

dokumentationerna samt att det är ett komplicerat område. 

De slutsatser man kan dra är att pedagoger är väl medvetna och pålästa angående 

förskolans styrdokument, däremot verkar de missförstå själva syftet med dokumentation 

eftersom de hänvisar till tidsbrist och stress, vilket kan tyda på att problemen ligger på 

organisationsnivå. 

 
 
 
Fotografera enda rätta sättet att dokumentera? 
	  
Resultaten av vår studie visar att båda pedagogerna i första hand använder sig av 

kameran som verktyg vid dokumentationer. Ett betydande problem de hänvisar till är 

mängden av insamlat material och hur krävande det är att bearbeta. Vår studies resultat 

visar att det är svårt för pedagoger att avgöra vad som ska dokumenteras, följas upp och 

utvärderas, vilket synliggörs då pedagogerna helgarderar sig genom att fotografera så 

mycket som möjligt med syftet att samla på sig dokumentations - material. Detta stöds av 

Harriethas (2012) undersökning som visade att just fotografering var den metod som de 

tillfrågade pedagogerna föredrog då de dokumenterade. Ett framträdande syfte menar 

Asp - Onsjö (2011) är att som pedagog använda sig av dokumentationen för “ha ryggen 

fri”. Ur detta perspektiv kan det kreativa klimatet påverkas, vilket skapar en situation där 

pedagogerna använder sig av dokumentationen på fel sätt och att det snarare blir en 

övervakande redovisning av verksamheten istället för att dokumentera barns lärprocesser. 

Resultaten i denna studie visar att barn inte alltid tillfrågas om de vill vara med på kort 

eller inte och hur pedagoger legitimerar fotografering av barn med att de verkar tycka det 

är roligt att se sig själva på kort. De samtyckesblanketter som lämnas ut till 

vårdnadshavare för underskrift anses oftast vara ett tillräckligt godkännande och då 

behöver man inte fråga barnen om lov. Pedagogerna som intervjuats menar att de ibland 

undviker foton som kan identifiera barnen genom att lägga fokus på deras händer och den 

aktivitet som utförs, och på detta sätt legitimeras pedagogens rättighet till att fotografera 

utan barnens tillstånd. Hon rättfärdigar sitt beteende med att i efterhand visa barnen 

bilderna och på detta sätt göra dem delaktiga. Å ena sidan är barnen delaktiga då de är 

med på kortet som visas för dem i efterhand, å andra sidan kan det vara svårt för ett barn 

att protestera då fotot redan är taget och det visas av en auktoritär vuxen. Här kan man 
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återigen se hur pedagogen utövar sin maktposition gentemot barnet som då styrs i den 

riktning som pedagogen vill. 

Om man tittar utifrån ett bredare samhällsperspektiv finns det även positiva aspekter 

med att fotografera barn utan att ta hänsyn till de etiska aspekterna. I dagens 

mångkulturella samhälle kan fotografier vara särskilt meningsfulla. För de barn som inte 

har språket ännu kan bilder hjälpa dem att förstå sammanhang omkring dem, denna 

slutsats har även Brown- DuPaul (2001) dragit i sin studie. Även om barn utan språk inte 

kan ge sitt medgivande så kan det ändå finnas positiva aspekter som stärker deras 

självkänsla när de ser sig på fotografier i samband med aktiviteter och i andra situationer, 

vilket kan legitimera pedagogers handlande. 

 
	  

Fångad i ett nät 
	  
Användandet av Internet blir alltmer förekommande i förskoleverksamheten genom att 

fler förskolor använder sig av bloggar där en form av dokumentation görs över barnens 

vardag på förskolan. Resultatet från intervjuerna visar att detta ses som ett smidigt sätt att 

dokumentera på, men det är även till fördel för de vårdnadshavare som inte går in på 

avdelningen utan lämnar barnen i hallen av olika anledningar. Dessa vårdnadshavare får 

då möjlighet att följa sina barns aktiviteter via Internet, och då det passar dem eftersom 

många är stressade och kanske har bråttom vidare. Intervjuerna visade även att 

pedagogerna var medvetna om sitt ansvar då det kommer till att offentliggöra barnen på 

Internet och att de funderade mycket på det  
 

I dagens samhälle blir det allt vanligare att följa sina vänner, arbetskamrater och andra 

bekanta via sociala medier då det, som tidigare nämnts, håller på att skapas nya 

traditioner och nya sätt att umgås. Att flytta ut barnen på samma arena kan ses som en 

naturlig utveckling då gränsen mellan det privata och det offentliga håller på att 

försvinna.  Altenstedt (2004) påtalar att det som läggs upp på Internet automatiskt blir 

offentliga handlingar vilket kan leda till konsekvenser i framtiden. Hur barn framställs i 

dokumentationer bidrar till skapandet av deras identitet vilket är något alla pedagoger bör 

ha i åtanke då de fotograferar barn i syfte att dokumentera. Enligt resultatet från 



	   	  28	  

genomförda intervjuer, menar en av pedagogerna att det är ett ständigt ställningstagande 

då det kommer till vad och vem som får synas offentligt. 

Vikten av att pedagoger tar ansvar för hur barn framställs i dokumentationer blir allt mer 

framträdande eftersom det kan påverka individens självbild både i nuet och i framtiden.  

	  

	  

Sammanfattning 
	  
Denna studies resultat styrker det som tidigare forskning också visat, nämligen att det 

råder förvirring kring dokumentationen. På frågeställningen angående vilka diskurser 

som finns kring dokumentation i förskolan fann vi att tidsbrist ansågs mest 

problematiskt. Även etiska aspekter visade sig vara aktuellt då det kom till barn och 

offentlighet, eftersom kameran är det verktyg som används flitigast vid dokumentation. 

De pedagoger som intervjuades visade sig vara relativt pålästa då det kommer till att 

dokumentera, det intressanta var att de inte använder sig av den kunskap de besitter. 

Dokumentation framställs till viss del negativ då den i vår studie bortprioriteras eftersom 

pedagogerna påtalar att tiden inte räcker till. En förklaring till problemet kan vara att 

dokumentationen görs mer komplicerad än den behöver vara. Det verkar viktigare att 

visa upp att man dokumenterar, snarare än vad som dokumenteras och i vilket syfte. 

 Pedagogernas svar visar också att det produceras mycket material för dokumentationer 

som de sedan inte hinner med att bearbeta och reflektera över. Tidsbrist är något som 

genomsyrar intervjuerna vilket tyder på att verksamheten är i behov av 

omstrukturering/organisering för att bättre tillgodogöra sig planeringstid. Det krävs även 

att pedagogerna ändrar sin inställning till dokumentationen och vågar låta barnen bli mer 

delaktiga. Genom att låta barnen vara med, blir också dokumentationen pedagogisk och 

fyller då det syfte det är tänkt från början, nämligen att synliggöra barnens lärprocesser. 

På vår andra frågeställning angående hur dokumentation legitimeras i förskolan 

framkom vikten av ett etiskt tänkande. Studien visar att pedagogerna har en tendens att 

”gå förbi” barnen när det gäller vem som bestämmer om dokumentation ska äga rum. 

Hur barn framställs i dokumentationer är av stor betydelse, då det kan påverka deras 

framtid när det kommer till den offentlighet sociala medier bidrar till. En konsekvens av 

detta blir att det ställs högre krav samt ökat ansvar på de pedagoger som arbetar i 
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förskolans verksamhet. Det framkommer även att pedagoger inte alltid frågar efter barns 

godkännande vid fotografering. Agerandet legitimeras med hjälp av påskrivna samtyckes 

blanketter samt risken att få ett negativt svar, vilket kan resultera i att planerad 

dokumentation inte kan genomföras.  

Sammantaget visar studien att pedagoger använder sig av sin maktposition vid 

dokumentationer, även hur styrning av både pedagoger och barn sker genom 

styrdokumenten. Vår slutsats är att barn förväntas acceptera att bli exponerade, både 

förskolan och i sociala medier eftersom pedagoger upplever att barnen verkar tycka att 

det är roligt. 
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Bilaga  
Intervjufrågor: 

1. Varför dokumenterar du? 

2. Hur ofta dokumenterar du? 

3. Vad anser du är syftet med dokumentation? 

4. Hur mycket tid har du fått till att arbeta med dokumentation? 

5. Vilka mål ur läroplanen arbetar ni emot? 

6. Hur tycker du att den dokumentation ni samlar bidrar till utvecklingen av 

  ert arbete? 

7. Hur uppfattar du att den dokumentation ni samlar fungerar som hjälp till 

  reflektioner?  

8. Hur erbjuder du barnen möjlighet att själva bestämma om de vill delta i 

  dokumentationer? 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jessica Sörensen Ht 11
Förskollärarutbildningen 210 hp
Högskolan i Halmstad

Veronica Olausson Ht 11
Förskollärarutbildningen 210 hp
Högskolan i Halmstad


