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ABSTRAKT  

Syftet med vår studie är att förstå i vilken omfattning pedagoger använder Internet för att 

publicera dokumentation av barn i verksamheten, och hur delaktiga barnen är i 

dokumentationsprocessen. Vi vill åskådliggöra pedagogers uppfattningar om dokumentation 

som synliggörs på Internet och vi hoppas att tillföra en synvinkel av hur delaktiga barn är i 

dokumentationsprocesser, dels det som synliggörs i förskolan men även det som publiceras på 

Internet.  

För att fånga omfattningen av pedagogers användande av Internet i verksamheten samt deras 

uppfattningar ingick 63 förskollärare och barnskötare i en enkätstudie.  

Resultatet visar att det sker ett publicerande av dokumentation på Internet som är både öppet 

och slutet för allmänheten. En viktig slutsats är att barn inte alltid är helt delaktiga i 

dokumentationsprocessen och urval av material som ska publiceras samt att pedagoger inte 

alltid tänker på de socioekonomiska förutsättningarna som råder i Sverige. Detta kan leda till 

att barn eller vårdnadshavare inte får ta del av dokumentation då det ibland förutsätts att alla 

har tillgång till Internet i hemmet.  

Nyckelord: barns delaktighet, dokumentation, förskola, publicering, sociala medier  

  



 

 

ABSTRACT  

The purpose of our study is to examine the extent to which preschool teachers use Internet to 

publish documentation of children in the preschool community and how children participate in 

the process of documentation. Our goal is to understand preschool teachers’ view of 

documentation published on the Internet. Furthermore, we aim to add an aspect to children’s 

participation in the process of documentation, both concerning documentation that is published 

on the Internet and documentation which stays within the preschool.  

To capture the extent of preschool teachers’ usage of Internet in preschool and their view on 

documentation we used 63 pedagogues’ in a survey questionnaire.  

The results show that documentation is published on the Internet on sites which are open to the 

public as well as on sites that are closed to the public. An important conclusion is that children 

are not always participating in the process of documentation and in the selection of material 

that is published on the Internet. Another important view that is missing is that some preschool 

teachers do not always think about the socio-economic conditions that exist in Sweden. The 

consequence of this can be that children or legal guardians do not get to participate in the 

documentation because of different conditions in their household as for example no access to 

the Internet.  

Keywords: children’s participation, documentation, preschool, publication, social media  
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1 INLEDNING  

Vi har valt att undersöka i vilken omfattning som pedagoger i förskolor använder Internet som 

ett verktyg och kommunikation samt hur pedagoger ser på dokumentation som publiceras på 

Internet, exempelvis på sociala medier i form av hemsidor, bloggar eller Facebook-konton som 

i olika grader är stängda eller öppna för allmänheten. Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder har vi på nära håll kunnat se att Internet kommit till användning för att 

redovisa pedagogiska processer i verksamheten. I några verksamheter där vi har varit aktiva har 

dokumentationen haft en stor betydelse för barnens utveckling och lärande, medan i andra 

verksamheter har dokumentationen istället funnits i pärmar och fungerat som ett bevis på att 

barnen aktiveras om dagarna. Pedagoger vi mött har haft olika syn på den dokumenterande 

processen och varit olika delaktiga under förloppet. Dokumentation och pedagogisk 

dokumentation har även börjat leta sig ut på Internet och därför är det viktigt att undersöka 

omfattningen av fenomenet och pedagogers uppfattning kring Internet som verktyg för detta. 

Syftet är inte att kritisera eller hylla de förskolor som valt att publicera någon form av 

dokumentation på Internet, med eller utan barns medverkan, utan vi vill undersöka i vilken 

omfattning det sker och pedagogers uppfattningar om digital publicering.  

Startpunkten för detta arbete växte fram efter en gemensam verksamhetsförlagd utbildning där 

vår uppgift var att själva genomföra ett utvecklingsarbete gällande pedagogisk dokumentation. 

En av utvecklingsarbetets delar bestod av att tillsammans med barnen reflektera kring 

dokumentationen som samlades in. Vi utgick mestadels från Svenning (2009) som 

argumenterar för att barnen ska vara delaktiga i hela dokumentationsprocessen eftersom det är 

dem det handlar om. Under vår verksamhetsförlagda utbildning upptäckte vi att barnens tankar 

kring fotografierna på sig själva, var långt ifrån våra egna tankar och i efterhand inser vi att om 

vi hade valt att använda oss av de fotografier barnen själva inte velat ha med i 

dokumentationsprocessen, hade vi kunnat kränka dem omedvetet. När vi tidigare utfört 

dokumentation av barn, har vi själva inte haft någon större tanke på att göra barnen delaktiga i 

processen och har därmed kränkt barn på ett omedvetet sätt. Vi ser detta som relevant och vill 

fördjupa oss i detta ämne för att få bredare kunskap om hur vi i vårt framtida yrke kan komma 

att agera kring barns delaktighet i dokumentationsprocesser, såväl inom förskolans väggar som 

på Internet. Detta är ett viktigt område eftersom det har blivit mer vanligt att ha en nätpublicerad 

dokumentation i förskolan vilket leder till att pedagoger måste se till att barns delaktighet 

genomsyrar hela dokumentationsprocessen. För barnens integritet, då det är någonting barnen 

ska kunna stå för resten av sina liv, är det viktigt att belysa detta eftersom det är pedagogerna 

som mer eller mindre omedvetna om konsekvenserna väljer ut vad barnens digitala identitet 

blir.  

Under vår utbildning har det varit centralt att barn ska vara delaktiga i processer i verksamheten 

men det har inte direkt kommit på tal att barn ska vara delaktiga när det handlar om vad 

dokumentationen ska innehålla. Därför är det av betydelse att synliggöra i vilken omfattning 

nätpublicering sker och hur delaktiga barn är i processen, eftersom det som läggs upp på Internet 

inte går att ta tillbaka. Även om barnet skulle vilja ta tillbaka det, är det oåterkalleligt. Samtidigt 

är det lika viktigt att barns delaktighet genomsyrar urvalet av dokumentation som ska synliggöras 
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i förskolan så att barn kan känna sig stolta och bekväma med det som visas. Det är det som vi med 

denna undersökning vill ta reda på inför vår kommande profession. 

Även Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2011) redogör för att vuxna är viktiga 

förebilder när det handlar om förmedla normer kring förhållningssätt då det påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. 

Det kan uppstå komplexa situationer då många variabler ska kunna samspela, exempelvis att 

barn har skyddade personuppgifter, att anknytning mellan barn och pedagog kan påverkas samt 

att kommunikation och samverkan kan påverkas av publicerad dokumentation, vilket kan leda 

till olika utfall. Vi ser ett behov av att bidra med kunskaper om hur pedagoger i verksamheten 

förhåller sig till barns delaktighet i dokumentationsprocesser. Fokus kommer att ligga på 

nätpublicering då vi känner att ämnet haft en undanskymd roll under vår utbildning.  

Genom att undersöka och problematisera fenomenet nätpublicering kommer vi också åt 

dokumentationen som sker inom förskolans fyra väggar. Då nätpublicering inte bara är 

intressant i sig, utan även utifrån ett perspektiv av barns delaktighet och hur urvalet av 

dokumentation går till kommer vi med detta arbete ge ett bidrag till en ökad medvetenhet om 

hur vi ska agera i vårt kommande yrke gällande såväl nya möjligheter som förändrade villkor 

angående synliggörande av barnen. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskaper kring pedagogers uppfattningar om 

och användning av Internet för att publicera dokumentation. I koppling till detta syfte är 

följande frågeställningar centrala:  

 I vilken omfattning använder pedagoger Internet för att redovisa dokumentation?  

 Vad är pedagogers rådande uppfattning kring att publicera dokumentation på Internet?  

 Hur delaktiga är barn i processen av dokumentation som publiceras på Internet?  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

I vår studie har vi valt att utgå från två teoretiska utgångspunkter som stöd i vår förståelse av 

människans upplevelser, lärande och kommunikation. Vi har valt att utgå ifrån dessa två 

teoretiska utgångspunkter då det synliggörs en koppling mellan den fenomenologiska 

livsvärlden och artefakterna i det sociokulturella perspektivet. Detta beskrivs utförligare nedan.  

3.1 Det fenomenologiska och det sociokulturella perspektivet  

Fenomenologi är en vetenskapsfilosofisk teori med metodologiska implikationer och handlar 

om förståelse av fenomen, vilka finns tillgängliga för oss genom upplevelser och erfarenheter 

(Bengtsson, 2005; Szklarski, 2009; Allwood, 2010). Bengtsson, Szklarski samt Allwood 

beskriver Husserl (1859-1938) som fenomenologins fader då han kom att utveckla en ny metod 

för att nå kunskap. Allwood framställer det som att Husserls fenomenologi kom att lägga stor 

betydelse vid att förstå människors upplevelser och genom en filosofisk metod att på ett 

beskrivande sätt försöka förstå vad en upplevelse är.  

Allwood (2010) konstaterar att ett centralt begrepp hos Husserl och den fenomenologiska 

inriktningen är livsvärldar, den är vår värld, som vi upplever den, och den är uppbyggd av 

fenomen. Vidare betonar Allwood i samstämmighet med Hundeide (2006) att alla människor 

har en unik livsvärld där erfarenheter och upplevelser vilar som grund. Livsvärlden beskrivs av 

Öberg Tuleus (2008) vara en komplex värld och att den är kunskapens grund. Detta innebär 

enligt Öberg Tuleus att människan i sin erfarenhet av världen är länkad med förutfattade 

meningar och teorier om sig själv och om det som upplevs. Öberg Tuleus hävdar att detta 

antagande förutsätter ett intentionalt medvetande, ett medvetande som riktar sig mot ett objekt 

som någonting och detta betyder att det vi upplever inte är ett objekt i sig själv, utan det 

framträder för oss som något. Slutligen belyser Öberg Tuleus att medvetande är riktat och 

meningsskapande och genom att skapa meningsskapande samspel framträder även en 

fenomenologisk världsbild, en avbild av verkligheten som vi ser den.  

Dokumentation som blir till med hjälp av artefakter, som av Säljö (2000) benämns som redskap, 

utvecklar ett meningsskapande samspel mellan objekt och subjekt. Där skapas det en 

meningsfull relation som utvecklas i samband med reflektion. Dokumentationen kan på detta 

sätt bli pedagogisk och kopplas till att sammanfläta livsvärldsperspektivet och de kulturella 

artefakternas betydelse för den sociala samvaron i det sociokulturella perspektivet.  

Då uppmärksamheten inom forskning ur den fenomenologiska synvinkeln riktas mot den egna 

upplevelsen synliggörs en koppling till det sociokulturella perspektivet där människan 

utvecklas i samspel med andra. Samtidigt framhåller Säljö (2000) att människor blir delaktiga 

i kunskaper och färdigheter genom kommunikation. Där avbildas det individuella uppfattningar 

genom upplevelser som kan värdera sådant som är intressant och värdefullt i en särskild 

situation, samt hur människan sedan förhåller sig i liknande situationer. Hundeide (2006) 

beskriver att inom det sociokulturella perspektivet läggs vikten vid att barnet föds in i en social 

värld inom det sociokulturella perspektivet. Denna värld barnet föds in i har redan utformats 

via redan existerande historiska och kulturella processer som även kommer att finnas kvar efter 

barnets död. Hundeide fortsätter med att benämna detta som ett kulturellt landskap som barn 

fötts in i. Inom detta landskap finns det artefakter och kulturella redskap som är viktiga eftersom 
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att det bidrar till att skapa förståelseformer, kognitiva strategier, föreställningar, ideal och 

känslomässiga orienteringssätt. Barn idag växer upp med andra kulturella artefakter än vad barn 

gjorde för 25 år sedan. Idag påverkas barn i andra riktningar vad gäller både normativa och 

moraliska frågeställningar. Detta är viktigt att belysa i dagens samhälle eftersom det är lätt att 

tänka att barn idag är som barn var i den egna generationen.  

De redan existerande processer som finns i världen ligger till grund för hur barnets utveckling 

kan komma att bli. Även om det är redan existerande processer barnet föds in i beskriver 

Hundeide vägskäl som en möjlighet, att det för barnet kommer att finnas flera vägar att gå 

beroende på vilka val barnet och dess omsorgsperson gör. Det centrala inom det sociokulturella 

perspektivet beskriver Hundeide som att människan ses som en varelse vilken är tolkande och 

meningssökande. Används detta synsätt i studier och i den pedagogiska verksamheten, utgår 

pedagoger från att förstå barnet och dess position eller dess utgångspunkt, det vill säga barnets 

definition av en specifik situation. Sker detta menar Hundeide att människan kan förstå barnets 

handlingar eller yttranden som svar på hur barnet uppfattat situationen. Hundeide får medhåll 

av både Dysthe (2003) och Tullgren (2003) som beskriver lärandet inom det sociokulturella 

perspektivet som något som sker i relationer. Relationer kan vara själva deltagandet och 

samspelet som sker mellan deltagare och detta är centrala aspekter som är avgörande för vilket 

lärande som slutligen sker. En annan viktig aspekt av hur lärande kan förstås är enligt Dysthe 

balansen mellan det sociala och det individuella eftersom lärande inte kan förstås genom att 

studera individen separat då lärande alltid sker i individens sociokulturella miljö.  

Socialt konstruerade artefakter som används i förskolan blir en del av barns lärande och 

meningsskapande samspel, dessa kommer även att forma barnen och deras framtid. Hur 

används dessa kulturella artefakter av omsorgspersonerna för att vägleda barn åt rätt håll i det 

kulturella landskapet? 
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3.2 Begreppsförklaringar  

Här förklarar vi några centrala begrepp för vår studie.  

Dokumentation - Dokumentation förklaras som någonting som ska visas för andra, det kan 

exempelvis vara foton, filmer och andra alster. Svenning (2009) framhåller att det är förskolans 

personal som har ansvar för att dokumentationen ska bidra till att förbättra bemötande mot barn 

och för att utveckla verksamheten som bidrar till en ökad kommunikation.  

Pedagogisk dokumentation - En dokumentation blir till en pedagogisk dokumentation när den 

reflekteras, tolkas och analyseras i processen för att synliggöra lärandet och utveckla 

verksamheten.  

Nätpublicering - Nätpublicering är att publicera någonting, exempelvis foton, filmer och alster 

på Internet.  

Social media - Lunell (2011) framhåller att social media är sociala nätverk såsom 

diskussionsforum, bloggar och Facebook där det går att publicera filmer, foton och förmedla i 

princip vad som helst. En blogg, ursprungligen weblog, redogörs av Lunell som en dagbok på 

Internet där läsarna kan kommentera och diskutera. Innehållet kan variera helt beroende på vad 

ägaren av bloggen väljer att visa för allmänheten, det vill säga om det är en lösenordsskyddad 

blogg eller inte. 
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4 DOKUMENTATION I FORSKNING OCH STYRDOKUMENT  

Den tidigare forskningen belyser en problematik som delvis framträtt genom Internets inträde 

i samhället där alltmer publiceras. Parnell och Bartlett (2012) beskriver dokumentation på 

Internet som en möjlighet för barnen att reflektera kring sitt lärande när de återberättar 

händelsen åt sina vårdnadshavare och detta kan skapa en större gemenskap. I samråd med detta 

och den konkurrenskraftiga marknaden som uppstått inom förskolan, vilket Löfdahl och Pérez 

Prieto (2009) beskriver, har det resulterat i att även en del förskolor har börjat publicera 

dokumentation på Internet. Forskare och författare som nämns i vår text har skilda uppfattningar 

av effekter som kan uppstå av dokumentation och pedagogisk dokumentation i förskolan.  

4.1 Dokumentation  

Syftet med att dokumentera verksamheten och dess innehåll systematiskt och kontinuerligt är 

enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) att utmana och skapa goda villkor för barns lärande. Enligt 

Statens offentliga utredning (SOU 1997:157) används dokumentationen ofta för att skapa 

möjligheter att synliggöra sitt eget lärande och för att visa vårdnadshavare hur deras barn 

utvecklats eller vad de gjort under en särskild aktivitet. Vårdnadshavare får genom 

dokumentationen möjlighet att ta del av vad deras barn gör men även hur barnen gör och vilken 

betydelse det har för dem, vilket även framkommer i Lindgren och Sparrman (2003). På detta 

sätt blir dokumentationen både en värdefull källa till information om att barnen har det bra och 

en möjlighet till kommunikation (Svenning, 2009).  

Det finns olika dokumentationsformer att använda sig av för att synliggöra och förmedla barns 

aktiviteter och skapelser. Några av de dokumentationsformer som Bjørndal (2005) och 

Håkansson (2013) nämner är kamera och videokamera, diktafon, intervju, enkät och loggbok. 

Dokumentation kan enligt Lindgren och Sparrman (2003) ge pedagoger möjlighet att reflektera 

över hur de agerar och reagerar i specifika situationer samtidigt som barnen får möjlighet att 

minnas, känna igen och reflektera kring sina egna lärprocesser. Dokumentationen blir underlag 

för kommande samtal som sker med både barn och vårdnadshavare där barnets utveckling kan 

synliggöras, exempelvis genom portfolios, en sammanställning av dokumenterat material som 

rör barnet. Samtidigt menar Löfdahl och Pérez Prieto (2009) att dokumentation kan få en 

omvänd effekt inom förskolan. I dagens samhälle är det en konkurrenskraftig marknad för 

förskolor, som har visat sig i Löfdahl och Pérez Prietos forskning, där pedagoger ibland väljer 

vad som ska visas och publiceras beroende på om det främjar förskolans publicitet eller inte. 

Detta kan resultera i att förskolans resultat influeras av subjektiva uttryck som kan leda till en 

grumlig, opak verksamhet då bara utvalda resultat redovisas.  

Parnell och Bartlett (2012) beskriver att fotografier där barn förekommer påverkar deras 

självbilder på ett positivt sätt, att det genom dokumentation visar att barnet är en värderad 

medlem i en gemenskap av lärande. Den som dokumenterar bör enligt Wehner-Godée (2010) 

under sin planering av dokumentation använda sig av olika frågeställningar kring vad som ska 

dokumenteras. Wehner-Godée ger förslag på några tänkbara frågor; Vad är det jag önskar fånga 

in? Vad ska jag använda materialet till? Vem ska se det? Kan det tänkas att någon är emot att 

jag dokumenterar? Att använda sig av sådana frågeställningar kan minska risken att pedagoger 

handlar oreflekterat vid dokumentationsinsamling, vilket även kan minimera risken för att barn 

utsätts för att bli bedömda. Wehner-Godée (2005) beskriver att vissa barn kan vara snabba på 
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att ta reda på vad som förväntas av dem, och dessa barn agerar därefter. Samtidigt som andra 

barn kanske inte har en tanke på vad världen förväntar av dem och lätt blir bedömda som en 

som inte kan då de aldrig har försökt. Därför är det viktigt med en reflekterande pedagog som 

försöker förstå barn och vad de uttrycker.  

Alasuutari, Markström och Vallberg-Roth (2014) kontrasterar två läroplanstraditioner mot 

varandra, den anglosaxiska och den nordiska i sin diskussion om dokumentation. Den svenska 

förskolan tillhör den nordiska traditionen som utgår från socialpedagogik där fokus ligger på 

hela barnet och dess process till utveckling och att lärande sker i samspel med andra. 

Dokumentationens fokus ligger inom denna tradition på att dokumentera hur barn lär, och att 

synliggöra deras strategier och utveckling.  

Den anglosaxiska traditionen fokuserar istället på att göra barnet redo för skolan. Lärandet ses 

som en investering och förberedelse för framtiden. Dokumentationens fokus inom denna 

tradition är att ta reda på vad barnet lärt sig och traditionen har som utgångspunkt att ha tydliga 

mål och förväntade resultat av barnets lärande. Detta ligger i linje med Vallberg-Roth (2011) 

som hävdar att den reviderade läroplanen har kommit att betona utvärdering framför planering, 

vilket kan tolkas vara ett uttryck för recentralisering där statlig formuleringsnivå stärks av den 

nya skollagen och läroplanen samtidigt som staten ökat sin kontroll genom utvärdering, 

inspektion och kvalitetsgranskning. Ett förtydligande av detta kan beskrivas som att Läroplan 

för förskolan har vuxit fram ur det Pedagogiska programmet som utgick från Socialstyrelsen 

och sedan totalintegrerats till det statliga skolväsendet.  

När läroplanen för förskolan reviderades år 2010, tillkom ett flertal mål och riktlinjer att arbeta 

efter och ett av dem var att dokumentera kontinuerligt och systematiskt. I Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) fastslås det att arbetslaget kontinuerligt och systematiskt ska dokumentera, följa upp och 

analysera barns utveckling och lärande för att sedan utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens 

möjligheter för lärande och utveckling. I FN’s barnkonvention (UNICEF, 1989) fastställs det i 

artiklarna 3 och 12 att barnets bästa alltid ska komma främst. Genom att en pedagog handlar 

reflekterat kring dokumentation av barn, kan barnen tillgodoses ett utvecklande och stimulerat 

lärande där deras åsikter räknas. Även Lpfö 98 beskriver att barn ska få uttrycka sig genom att 

förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter. 

Detta sker genom att förskollärare ansvarar för att barnen får ett reellt inflytande på arbetssätt 

och verksamhetens innehåll samt att arbetslaget verkar för att varje barns uppfattningar och 

åsikter respekteras.  

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2011) samt Hedegaard Hansen (2011) är det viktigt att 

dokumentera vad barn gör, att ha förståelse av egna handlingar och konsekvenser samt att 

förskolan lever upp till politiska, administrativa och pedagogiska krav och mål. Detta för att få 

en juridisk, politisk och professionellt legitim grundval, såväl i förskola, skola och fritidshem. 

Samtidigt framgår det av Wehner-Godée (2010) att dokumentationer inte alltid visar sanningen. 

Istället belyser hon att den som dokumenterar på något sätt påverkar och genom det skapas ett 

subjektivt uttryck.  
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Dokumentation är enligt Eidevald (2013) inte till för bedöma barnen, det är till för att utvärdera 

hur verksamheten stödjer och utmanar barns lärande. I Lpfö 98 (Skolverket, 2011, s.8) redogörs 

det för ett flertal riktlinjer där bland annat ”förskolan ska sträva mot att varje barn utvecklar” 

… det vill säga att verksamheten, den pedagogiska miljön, ska utmana och stödja varje barns 

lärande och utveckling. Enligt Sheridan, Williams och Sandberg (2012) är det viktigt att 

pedagoger har ett kritiskt förhållningssätt till dokumentation då de metoder som används kan 

användas för att utvärdera barnens lärande och förskolans kvalitet. Pedagoger bör undvika att 

använda metoder som inte har några tydliga definitioner av teoretiska ansatser, som har dolda 

värden och inte är tydliga i sina indikationer på hur dokumentationen kommer att användas. 

Sparrman och Lindgren (2010) framhåller att dokumentation som används på ett bra sätt kan 

stärka barn i deras lärande men samtidigt betonar de att när enskilda barn kan identifieras i 

dokumentationen kan situationer uppstå där föräldrar jämför vad barn har medverkat i eller vad 

de kan. Enskilda barn kan även sticka ut från gruppen, om de exempelvis exponeras mer eller 

mindre än andra barn. Detta är ett tydliggörande att pedagoger ska agera reflekterat vid 

dokumentationer då det annars kan skapa problem, om etiska överväganden ignoreras.  

4.2 Pedagogisk dokumentation  

Det som särskilt skiljer dokumentation och pedagogisk dokumentation åt enligt Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) är sättet på vilket materialet används. Det är viktigt att pedagoger förstår den 

pedagogiska dokumentationen på fler än ett sätt för att kunna föra den pedagogiska processen 

framåt och för att göra den synlig. Vidare menar Åberg och Lenz Taguchi att en dokumentation 

inte är färdig, enbart för att pedagoger skrivit ner den. För att en dokumentation ska bli 

pedagogisk krävs det enligt Åberg och Lenz Taguchi att få barn och pedagoger delaktiga 

tillsammans där en reflektion kring dokumentationen skapar ett underlag för att utmana tankar 

och föreställningar. Det handlar inte om att hitta sanningen utan reflektera kring vad som skulle 

kunna hända eller vad som hänt.  

Skolverket (2005) lyfter fram den pedagogiska dokumentationen som en metod som dels 

används för att synliggöra barnen och verksamheten men även för att utvärdera miljöns 

betydelse för barns lärande, lek och samarbete. För att föra dokumentationsprocessen framåt 

krävs det enligt Skolverket att det finns mötesplatser där dokumentationen kan diskuteras, 

tolkas och analyseras, för att bli till grund för en gemensam reflektion till den pedagogiska 

dokumentationen. Samtidigt belyser Lenz Taguchi (1997) samt Dahlberg, Moss och Pence 

(2011) att pedagogisk dokumentation kan beskrivas som ett redskap i form av ett 

förhållningssätt och en kommunikation som öppnar för en kritiskt och reflekterande praktik och 

har en betydande roll i det meningsskapade perspektivet. Det framkommer även av Dahlberg, 

Moss och Pence att den pedagogiska dokumentationen öppnar för dialog och ansvarstagande 

med syfte att skapa en egen mening och komma fram till en bedömning av vad som pågår när 

det gäller det pedagogiska arbetet. Vidare betonar Lenz Taguchi att pedagoger med hjälp av 

pedagogisk dokumentation aktivt kan delta i en rekonstruktion av verksamheten och ta makten 

över sin egen praktik. I likhet med Wehner-Godées (2010) förslag om användning av 

frågeställningar när pedagoger ska dokumentera, förordar Lenz Taguchi att pedagoger bör ha 

frågeställningar att utgå ifrån när det gäller kommunikation och diskussion efter att 

dokumentationen distribuerats inom förskolans lokaler. Lenz Taguchi lyfter att det inte räcker 
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att planera ett arbete, dokumentera det och sätta upp dokumentationen. Pedagoger behöver även 

reflektera tillsammans med barnen om vad de upplevde, vad de var intresserade av och vad som 

hände under det dokumenterade tillfället, för att det ska fungera som ett underlag för våra 

reflektioner och tankar kring händelsen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2003), Pramling 

Samuelsson och Pramling (2010) samt Dahlberg, Moss och Pence (2011) belyser att de frågor 

som ställs till barnen inom pedagogisk dokumentation ska handla både om att förstå barnen och 

om att stödja dem i deras lärande. Samtidigt redogör Skolverket (2012) för att det är viktigt för 

arbetslag att själva få träna på att läsa dokumentationer utan barns närvaro då det kan 

uppkomma diskussioner som kan utveckla och förändra verksamheten.  

Lenz Taguchi (2012) framhåller att den pedagogiska dokumentationen inte ska användas som 

tidsmässigt reaktivt, det vill säga att den används för att göra en utvärdering där resultaten 

jämförs med uppställda mål, eller som en retrospektiv process där syftet med dokumentationen 

är att synliggöra det som varit och blir till en representation av det som hände under situationen. 

Istället belyser Lenz Taguchi att den pedagogiska dokumentationen är prospektiv, 

framåtblickande, eftersom den påverkar den praktik som är i tillblivelse.  

För att få ut någonting av dokumentation krävs det enligt Wehner-Godée (2010) att pedagoger 

först läser, lyssnar eller känner av dem för att sedan kommunicera och reflektera kring dem. 

Genom detta förväntas dokumentationen bli mindre subjektiv, vilket kan leda till att 

verksamheten blir mindre opak, då det inte enbart är subjektiva uttryck som reflekteras och 

värdesätts. Detta förespråkar även Lenz Taguchi (2012) som beskriver cirkulär rörelse där 

pedagoger saktar ner arbetet och möjliggör återupplevelser av situationen för att sedan kunna 

arbeta vidare med den. Den cirkulära rörelsen ska enligt Lenz Taguchi öppna för nya 

möjligheter att utveckla situationer samtidigt som den ses som en kritisk analys där ett 

identifierande sker av det material som är av betydelse. 

4.3 Internet  

Trots att Internet har varit tillgängligt för allmänheten i över 20 år, kan det i vårt forskningssyfte 

ses som någonting relativt nytt. Att publicera dokumentation har inte pågått särskilt länge i 

förskolan och det bidrar till att det inte finns särskilt mycket forskning inom detta område. I 

relevant forskning och litteratur som används som basis för denna uppsats har det framhållits 

en gemensam problematik kring dokumentation. Svenning (2009) beskriver att barn kan 

uppleva en obekväm känsla om de inte är delaktiga i processen och att det är en stor utmaning 

för pedagoger att uppfatta deras reaktioner så att barnen ska känna att de tas på allvar och får 

möjlighet att medverka. Samtidigt betonar Lindgren och Sparrman (2003) att det finns utförliga 

instruktioner för hur en dokumentation ska utföras. Såväl Svenning som Lindgren och 

Sparrman ställer sig frågan om barn har rätt till valet om vad som ska visas, och vems behov 

som tillgodoses när pedagoger dokumenterar. Handlar det om att visa aktiviteter eller för att 

synliggöra lärandet för barnen? Parnell och Bartlett (2012) lyfter fram att insamling av foton, 

alster, citat och liknande på en blogg eller hemsida, oavsett om den är lösenordskyddad eller 

inte, kan hjälpa barn, familjer och pedagoger att förstå och bygga vidare på deras eget lärande.  

Ovan nämnda forskare och författare uppvisar enighet i synen på dokumentationens positiva 

betydelse för barns utveckling och lärande, förutsatt att dokumentationsprocessen genomförs 
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pedagogiskt för att stärka barnen. Det kan dock finnas många fallgropar på vägen till bra 

dokumentation. Dessa fallgropar kan exempelvis vara att pedagoger handlar omedvetet 

angående uppläggning av barns privatliv i olika sammanhang eller att dokumentationen leder 

till att barnen söker bekräftelse eller uppmärksamhet. Uppmärksamhetssamhället diskuteras 

speciellt av Gillberg (2014) som pekar på de teknologiska framstegen och uppkomsten av nya 

medier och förutsättningar för människor i dagens samhälle. Gillberg belyser att dagens 

samhälle kretsar kring uppmärksamhet, konkurrensen om den eller bristen på den.  

Även Svenning (2009) beskriver likt Gillberg att våra liv idag, i högre grad än någonsin är 

föremål för dokumentation. I vårt samhälle övervakas vi i stort sett överallt, exempelvis på 

bussen, i butiken och vid tankning på bensinmacken. Detta kan liknas vid att vi lever, som 

Svenning benämner det, som i en Big Brother-värld med att ständigt vara övervakad. Big 

Brother är en dokumentärsåpa som ett antal människor valt att delta i. De lever isolerat från 

omvärlden och övervakas dygnet runt i hopp om att vinna tävlingen. Benämningen kommer 

från George Orwells roman 1984, där den diktatoriska staten övervakar och kontrollerar den 

enskildes liv in i minsta detalj enligt Forsgren (2014). Gillberg drar en liknelse till förskolan 

om detta, att den ökade dokumentationen kan leda till att förskolan blir en Big Brother-värld, 

eller som Wehner-Godée (2010) benämner det storebror-ser-dig-problematik, i miniatyr då 

förskolebarnen inte har någon valmöjlighet utan måste medverka. Wehner-Godée påvisar att 

dokumentationer som görs inte alltid är enbart positiva, särskilt videofilmen som utgör en stark 

och särskild makt. Förskolan är vuxenstyrd och beroende av att vuxna arbetar aktivt för att 

barnen ska få möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar. Vidare beskriver Wehner-Godée 

(2010) att det bör vara en självklar regel att alltid inhämta tillåtelse av de som blir 

dokumenterade, vilket många gånger kan glömmas bort när den som dokumenterar handlar 

oreflekterat. Både Hernwall (2003) och van Dijk (2006) visar att tillgång till digital teknik är 

ojämn. Pedagoger borde tänka på socioekonomiska faktorer såsom läs- och skrivkunnighet, 

ekonomi och utrustning men även tid och kulturella resurser. Detta resulterar i en avgörande 

skillnad mellan att tillhöra, vara delaktig i och stå vid sidan om.  

Hernwall (2003) benämner Internet som ett cyberrum sammanflätat med den konkreta 

verkligheten. Hos varje människa är det samma sinnen och intellektuella mekanismer som 

behandlar de olika erfarenheterna som uppkommer vid bruk av Internet. Hernwall betonar 

vikten av att reflektera över att varje erfarenhet är unik och skapar olika tolkningar. Detta leder 

till en utmaning i lärandemiljöer då en gemensam erfarenhet av Internet resulterar i lika många 

tolkningar som personer involverade. Gillberg (2014) beskriver medier som en skådeplats, eller 

arena för kontaktförmedling som skapar förväntningar på människan både offentligt och privat. 

Där ska människor dela med sig av sin personlighet och vara tillgänglig. Gillberg fortsätter med 

att beskriva att i takt med att uppmärksamhetssamhället har utvecklats har även tempot trappats 

upp. Takten på det vi publicerar ökar och samtidigt sänks tröskeln för vad människor är 

bekväma att publicera. Allting uppdateras och förstås som kortsiktigt och övergående vilket 

kan misstolkas enligt Dunkels (2009) som redogör för att det finns initiativ att arkivera 

webbsidor som ligger kvar på Internet. Detta innebär att de skulle bli sökbara via webbsidans 

namn där datum för när webbsidan sparats kommer fram och gamla bilder av webbsidan visas 

på nytt. Webbsidans historik finns kvar på Internet, även om ägaren till sidan har ändrat på 
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innehållet. Det är stor sannolikhet att bilder som lagts upp på Internet stannar kvar för evigt. 

Vidare belyser Dunkels att Internet har gjort det lättare, på både gott och ont, att sprida sådant 

som publicerats på Internet, det vill säga, att ladda upp en bild på Internet är lika lätt som att 

spara den och sprida den vidare utan ägarens vetskap och kontroll.  

Det framgår av Parnell och Bartlett (2012) att samlandet av bilder, citat, alster och liknande på 

en blogg eller hemsida, som kan vara antingen lösenordsskyddad eller öppen för andra, kan 

hjälpa barn, familjer och pedagoger att förstå och bygga vidare på deras eget lärande. Bland de 

två forskarna Dunkels, Gillberg samt Svenning (2009) finns föreställningen att det som hamnar 

på Internet, sannolikt stannar på Internet för alltid.  

4.4 Etik  

När dokumentation genomförs är det viktigt att pedagoger tänker på det etiska 

förhållningssättet. Wehner-Godée (2010) redogör för att etik handlar om hur vi behandlar 

människor på ett icke-integritetskränkande sätt. Vidare för hon fram att vi som väljer att 

dokumentera på något sätt, exempelvis med kamera, måste tänka på att alla inte vill bli 

fotograferade eller att deras barn ska bli fotograferade, bland annat av religiösa skäl, vilket är 

viktigt att beakta och respektera. I FN:s barnkonvention (UNICEF, 1989) fastslås i artikel 2, 

principen om barns rätt att inte bli diskriminerade. Vidare redogörs för de åtgärder 

konventionsstaterna har att vidta för att säkerställa barnets skydd mot alla former av 

diskriminering på grund av vårdnadshavares åsiktsställning eller tro. I samstämmighet med 

FN:s barnkonvention påtalar Wehner-Godée betydelsen av att det är viktigt att respektera både 

barns och vårdnadshavares åsikter. Detta skärper kraven ytterligare av att verksamma 

pedagoger måste ha ett reflekterande arbetssätt där de beaktar både barn och vårdnadshavares 

åsiktsställning, för att ingen ska diskrimineras.  

4.5 Förankring i lagar och förordningar  

Enligt lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) § 14 kapitel 2 

fastställs det att barnen är upphovsrättsmannen till sina verk och att pedagoger inte automatiskt 

kan vidareutnyttja deras arbeten utan tillstånd förutom när det gäller undervisningsändamål, 

barns verk får dock inte spridas vidare utöver detta. Detsamma gäller publicering på Internet 

enligt Erdis (2011), då den som publicerar måste ha tillåtelse av upphovsmannen när det gäller 

publicering av exempelvis bilder, musik och filmer. Vidare lyfter Erdis fram att personer som 

publicerar bilder och liknande på Internet, enligt lag är skyldig att informera om att insänt 

material blivit tillgängligt för andra. Det är därmed viktigt för verksamma lärare i förskolan att 

hantera publiceringen på ett ansvarsfullt sätt, oavsett om det är någonting barn har skapat eller 

om det är foton eller videor på dem. I förskolan är det praxis att pedagoger skriver under ett 

sekretessavtal om att inte sprida information om barn, och att vårdnadshavare undertecknar ett 

samtyckesavtal gällande publicering av foton samt godkännande av att deras barn får medverka 

i dokumentationer som visas i verksamheten. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) § 1 kapitel 23 framstår det att sekretessen gäller i högst 70 år i allmänna handlingar.  

Skolverket (2013) påtalar betydelsen av att vårdnadshavare ska få möjlighet att ta del av 

information och ges inflytande i verksamheten. För att kunna ge vårdnadshavare möjlighet att 

påverka förskolans innehåll framhåller Skolverket att det är viktigt att den pedagogiska 
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verksamheten kan diskuteras med hjälp av olika former som ger vårdnadshavare möjlighet till 

inflytande, som kan ske genom till exempel föräldraråd, föräldramöten eller liknande. I 

Skollagen (SFS 2010:800), fastställs det i § 10 kapitel 1, att barnets inställning och åsikt ska 

klarläggas så långt det går. Deras åsikter ska tillskrivas i förhållande till ålder och mognad. 

Vidare påtalas det i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) att förskolan ska sträva efter att varje barn får 

möjlighet att påverka sin situation genom att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter.  

Ovan nämnda förordningar och lagar slår fast att verksamma inom förskolan har en sekretess 

som kan gälla i upp till 70 år, samtidigt redogörs för att vårdnadshavare ska kunna ta del av, 

och få information i verksamheten enligt Skolverket (2013). Detta i relation till att pedagoger 

ska förhålla sig till det som står i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) som uttrycker att varje barn ska 

få påverka sin situation. Detta kan sätta pedagogen i en svår situation när även Internet används. 
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5 METOD  

Nedan kommer vi att beskriva vår metod och vårt urval som vi använt när vi genomfört 

undersökningen.  

Undersökningen är av deskriptiv art, då avsikten är att beskriva pedagogers uppfattningar och 

omfattningen av deras användning av Internet för att publicera dokumentation i deras arbete. 

Vi har valt att genomföra en enkätstudie vilket i överensstämmelse med Patel och Davidson 

(2003), är en väl lämpad datainsamlingsmetod för denna typ av studie. Då vi inte har formulerat 

någon teori eller hypotes kring deras uppfattningar eller omfattningen av deras användning av 

Internet kan denna studie även komma att kallas för induktiv. Patel och Davidson hävdar att 

den induktiva studien kännetecknas av att forskaren upptäcker och undersöker ett fenomen utan 

att ha förankrat undersökningen i tidigare existerande teorier. Avsikten med att studera 

fenomenet är att bilda sig en teori. Vidare beskriver forskarna att bara för att studien inte utgår 

från tidigare forskning är arbetet inte helt förutsättningslöst. Den person som undersöker har 

egna föreställningar kring ämnet och dessa kommer att färga de teorier som framställs.  

5.1 Urval  

Vi har utgått från ett slumpmässigt urval som Patel och Davidson (2003) anser vara det bästa 

tillvägagångssättet för forskare när det inte finns möjlighet att undersöka en hel population. Det 

slumpmässiga urvalet blir på så sätt populationen i miniatyr. Individerna i populationen är 

pedagoger i förskolan, det vill säga förskollärare och barnskötare, vilka erbjöds att delta i en 

webbenkät innehållande 21 frågor som de fick skickade till sin e-post efter kontakt via telefon. 

Deltagarna slumpades fram genom att förskolechefer inom tre olika kommuner tilldelades ett 

nummer utifrån vilken ordning de stod på de olika kommunernas hemsidor. Det numret fick 

symbolisera den förskolechef som stod på den platsen i kommunernas olika listor. Sedan 

slumpades det fram vilka nummer som skulle tillfrågas om deltagande i studien. Antalet 

förskolor förskolechefen hade hand om skrevs ned, för att antalet mellan kommunerna skulle 

bli jämnt i antal medverkande.  

5.2 Genomförande  

Då vårt syfte med undersökningen var att bidra med kunskaper kring pedagogers uppfattningar 

om och användning av Internet för att publicera dokumentation, var både kvantitativa och 

kvalitativa metoder lämpliga för insamling av den information vi sökte. Ur ett tids- och 

bearbetningsperspektiv valde vi att genomföra en webbenkät med både kvantitativa och 

kvalitativa frågor. För att få svar på våra enkätfrågor tog vi fram totalt tre tätortskommuner 

varav en i norra, en i mellersta och en i södra Sverige som passade in i vår studie. Dit valde vi 

att skicka ut enkäter till verksamma pedagoger, för att få en geografisk spridning av information 

om det ämne vi valt att fördjupa oss i. Kontakt med dessa förskolor skedde initialt via telefon 

för att de skulle vara medvetna om att de blivit utvalda att delta i en enkätstudie och för att de 

skulle ha möjlighet att ställa frågor eller avböja sin medverkan. En metod som vi använde för 

att nå ut till berörda förskolor var webbenkäter som skapats i Google Forms med mestadels 

slutna frågor, vilket är en vanlig metod att använda för att samla in data och information om 

exempelvis människors uppfattningar, detta enligt Dahmström (2011). Fördelarna med att 

använda sig av enkäter som insamlingsmetod av information är enligt Håkansson (2013) att det 

går att nå ett stort antal personer på en relativt kort tid. Detta gav oss möjlighet att skapa en bred 
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och generell representativ bild av den fråga vi sökt svar på. Håkansson nämner även att svaren 

ofta är lätta att sammanställa, särskilt om man valt att använda sig av fasta svarsalternativ. En 

av de mer påtagliga nackdelarna, som beskrivs av bland annat Håkansson (2013) samt 

Ejlertsson (2014) är att bortfallet kan bli stort, särskilt beroende på enkättrötthet, att det inte går 

att ställa uppföljande eller fördjupande frågor samt att frågorna måste formuleras i förväg och 

enbart mäter människors uppfattning, åsikter och upplevelser, inte faktiska förhållanden. Det 

var därmed viktigt i enlighet med Håkansson och Ejlertsson, att enkäten var genomarbetad när 

den skickades ut. Med en webbenkät som metod kommer vi inte behöva genomföra ett 

dubbelarbete av databearbetningen samtidigt som det är ett säkert tillvägagångssätt som går 

snabbare att analysera.  

Patel och Davidson (2003) påpekar att de flesta tekniker som används för insamling av 

information innebär att det används någon form av instrument. Det instrument vi valt att 

använda är en webbenkät. Innan enkätens utformning synliggjorde vi de centrala aspekter som 

låg till grund för hur enkäten skulle utformas för att data som genererats skulle ge svar på våra 

frågeställningar. Vi tog hjälp av Fink (2003), Patel och Davidson (2003), Hartman (2004), 

Ekström och Larsson (2010) och Ejlertsson (2014) för att formulera våra frågor till enkäten. 

Detta delvis för att frågorna inte skulle skrivas på fel sätt och de ovan nämnda forskarna beskrev 

hur man går tillväga för att skapa en så korrekt enkät som möjligt för att minska risken för 

missuppfattningar. Patel och Davidson betonar att man vid enkätundersökningar har den minsta 

möjligheten att, i förväg kontrollera tillförlitligheten. Det enda sättet att försäkra sig om att 

tillförlitligheten håller vid enkätundersökningar är att försöka försäkra sig om att populationen 

som förväntas besvara enkäten kan uppfatta den korrekt.  

Innan vi skickade ut enkäterna diskuterade vi frågorna med vår handledare och biträdande 

handledare. De gav oss konstruktiv kritik och enkätfrågorna omformulerades ett par gånger för 

att säkra att de skulle förstås på rätt sätt. Därefter kategoriserades enkäten som en Likert-typ 

utifrån Ejlertssons (2014) beskrivning. En enkät av Likertskala består av ett visst antal 

påståenden inom samma område där respondenterna svarar utifrån fasta svarsalternativ. 

Ytterpunkterna av skalan är: instämmer helt respektive instämmer inte alls där respondenterna 

skulle instämma i eller ta avstånd från det givna påståendet. Det fanns även ett par frågor där 

respondenterna kunde ta ställning genom att svara ja, nej eller ingen uppfattning. I slutet av 

enkäten fanns en öppen uppfattningsfråga av kvalitativ art som berörde respondenternas 

uppfattning kring att publicera dokumentation, vilka möjligheter och hinder som kan 

förekomma.  

Vi valde att själva prova enkäten för att säkerställa att den var lätt att förstå och för att se hur 

den skulle kunna uppfattas. Sedan kontaktade vi några personer som agerade testpiloter (se 

bilaga 1), där det ingick tolv personer varav åtta stycken förskollärarstudenter och fyra stycken 

pedagoger som arbetar inom förskola och förskoleklass. Pilotstudien gav goda resultat då inga 

medverkande hade några större problem med att använda sig av, eller förstå frågorna i enkäten. 

Att använda sig av testpiloter, eller som Allwood (2010) benämner dem, kontrollgrupp, där 

testpiloterna liknar deltagarna så mycket som möjligt, stärker studiens interna validitet. Sedan 

skickades den skarpa undersökningen (se bilaga 2 och bilaga 3) ut till respondenterna och 

svarstiden var en vecka. I mitten av perioden skickades påminnelser ut till de förskolechefer 
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som ännu inte besvarat om de vill delta eller inte, svarstiden förlängdes med två dagar (se bilaga 

4).  

5.3 Kontakt  

Själva kontakten skedde genom att vi ringde upp de slumpmässigt utvalda förskolecheferna i 

de olika kommunerna och presenterade vårt arbete och syfte. De flesta förskolecheferna skulle 

föra informationen vidare och valde att medverka i undersökningen, medan någon enstaka 

förskola valde att inte medverka.  

Totalt kontaktade vi 23 förskolechefer, varav 12 förskolechefer hade fler än en förskola. Sju 

stycken var positivt inställda till enkäten och valde att skicka ut den till sina medarbetare direkt.  

De förskolechefer som vi inte fick tag på efter flera försök till kontakt via telefon valde vi att 

maila (se bilaga 5) och berätta om vårt syfte med undersökningen och att de hade blivit utvalda 

att delta. Därefter väntade vi ett par dagar och försökte att ringa dem igen så att de kunde ställa 

frågor kring studien, eller avböja att delta. Detta resulterade i att fem ytterligare förskolechefer 

till valde att delta, vilket då ökade deltagandet till 12 förskolechefer som åtog sig att kontakta 

sina medarbetare, vilket resulterade i att populationen bestod av 283 pedagoger.  

5.4 Databearbetning  

Nedan beskriver vi hur vi gått tillväga när vi bearbetat data som framkommit ur enkäten. De 

har delats in i olika avsnitt för att få det mer överskådligt.  

5.4.1 Kvantitativ data  

När enkäten var genomförd sparade vi ned enkätsvaren till en xlsx-fil som hanterats i Google 

Forms under svarstiden vilket gjorde att vi kunde börja bearbeta data på ett säkert sätt. De 

kvantitativa frågorna bearbetades med hjälp av programmet Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS). Efter att ha importerat xlsx-filen i SPSS, omkodade vi respondenternas svar 

till numeriska värden för att procentuellt kunna synliggöra pedagogers användande av Internet 

för dokumentation, samt barns delaktighet i publicerandet av dokumentation. Under 

bearbetningen av empirin ställde vi oss själva kontinuerligt frågan om det vi bearbetade tydligt 

kunde kopplas till vårt syfte.  

I slutet av bearbetningen av den kvantitativa data vi fått in, genomförde vi ett Pearsons Chi2test 

som bland annat beskrivs av Moore, McCabe och Craig (2012), för att kontrollera om det finns 

någon statistisk skillnad mellan våra observerade och förväntade värden. Vi ställde upp följande 

hypotes:  

𝐻0: 𝐼𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 det 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

𝐻1: 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 det 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑡 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

Formeln för detta test ser ut som följande:  

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑛
𝑖=1     Funktion 1.  

Oi står för det observerade värdet för den i:te variabeln och Ei för det förväntade värdet för den 

i:te variabeln.  
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5.4.2 Kvalitativ data  

Analys av de kvalitativa svaren skedde genom att vi kategoriserade de olika svaren vi fått in 

via enkäten i enlighet med den induktiva ansats vi använt. Vid en induktiv ansats beskriver 

Hartman (2004) att man samlar information, analyserar och sedan drar slutsats utifrån 

informationen. Patel och Davidson (2003) beskriver induktion som upptäckandets väg, där 

forskaren som studerar forskningsobjektet inte behöver ha förankrat undersökningen i en 

vedertagen teori, utan man formulerar en teori utifrån den insamlade empirin. Det som kan ses 

som en risk enligt Patel och Davidson är att man egentligen inte vet någonting om teorins 

räckvidd, generalitet, eftersom den är baserad på ett empiriskt underlag som är typisk för en 

specifik grupp av människor, tid eller situation, vilket kan förekomma då vi riktat oss till 

pedagoger i särskilda kommuner.  

Bryman (2008) beskriver att kodning är en startpunkt för bearbetning av kvalitativ data vilken 

kan innefatta att det ställs ett antal frågor om hur de olika koderna framträder. Vi kodade utifrån 

de svar som respondenterna gett oss angående den öppna frågan i enkäten, den som berörde 

pedagogers syn på dokumentation som publiceras på Internet. Kodningen av data utgick ifrån 

några av de frågeställningar som Bryman tar upp, däribland vilken generell kategori är just 

denna information ett exempel på, vad handlar denna information om och vad representerar 

den? Här skapade vi ett dokument där svaren samlades, tillsammans med en notis om 

pedagogerna i dagsläget publicerade dokumentation eller inte. All kvalitativ data skrevs ut på 

papper och klipptes isär och började bearbetas likt Bryman beskriver att man ska göra utan att 

tolka eller notera något om den informationen som ges. Sedan lästes materialet igenom en gång 

till, men denna gång förde vi anteckningar kring de nyckelord och teman som vi hittade i 

respondenternas svar. Genom detta kunde mönster börja utläsas bland svaren och olika teman 

bildades. Detta resulterade i fyra olika kategorier som hädanefter benämns som etiska aspekter, 

vårdnadshavare får insyn i verksamheten, marknadsföring av verksamheten samt 

dokumentation är ett redskap för pedagoger. När detta sker beskriver Bryman (2008) att man 

utför en kodning av svaren som sedan leder till olika tematiska utfall. Efter detta granskade vi 

kodningarna kritiskt, dels individuellt, men även reflekterande tillsammans, för att säkerställa 

att alla kodningar stämde. Genom att följa de steg som Bryman betonar är nödvändiga för en 

kvalitativ innehållsanalys har vår data bearbetats och vuxit fram allt eftersom att vi, både 

tillsammans och individuellt, granskade de teman som framträtt. Dessa har sedan förändrats 

och reviderats för att slutligen bli de teman som beskrivits ovan.  

När både den kvalitativa och den kvantitativa empirin var bearbetad diskuterade vi tillsammans 

fram vad som var betydelsefullt och framträdande i denna data som sedan sammanfattades. 

Utifrån sammanfattningen och våra frågeställningar tog vi fram det som bedömdes vara centralt 

för vår studie.  

5.5 Validitet och reliabilitet  

Vid undersökningar mäts kvaliteten på svaren som analyserats för att se huruvida resultaten är 

korrekta och säkra. Det kan förekomma att vissa frågor i enkäten konstruerats på ett sämre sätt 

än andra, att enkäten skickats ut till fel personer eller att ett flertal inte besvarat enkäten. Om 

sådana fall förekommer får man fråga sig hur resultaten kan användas och hur undersökningen 

kan rättas till för ett annat tillfälle enligt Ejlertsson (2014). För att vi ska kunna se att vår 
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enkätundersökning är valid, det vill säga att den är trovärdig, gäller det att våra frågor ska kunna 

mäta vad vi avser att de ska mäta. Det gäller som Ejlertsson belyser att, en enkät, eller fråga, 

med hög validitet inte ska ha något, eller litet, systematiskt fel. Allwood (2010) ger några 

exempel på allmänna validitetskriterier; att resultaten från studien är trovärdiga, att de går att 

lita på, samt att de går att bekräfta genom att flera personer kan komma fram till samma resultat.  

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten på enkäten, blir svår för oss att mäta när det handlar 

om att det ska ske upprepade mätningar som ska ge samma svar. Detta beroende på att studien 

sker under en så kort tid att det inte finns möjlighet att utföra undersökningen ett flertal gånger. 

Istället har vi valt att skicka ut enkäten till flera verksamma pedagoger för att se om svaren 

bland dem blir någorlunda lika, detta för att kunna mäta en sorts reliabilitet. Reliabiliteten är 

beroende av att frågor ställs på ett korrekt sätt. Ejlertsson (2014) redogör för att sämre 

konstruerade frågor kan skapa en stor slumpvariation i svaren vilket leder till en låg reliabilitet.  

5.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådets föreskrifter (2012) om forskningsetiska principer kommer att tillämpas 

genom att forskningskravet uppfylls då information som samlas in kommer att utveckla och 

förbättra studien. Vidare används individskyddskravet genom att frågor till deltagarna som valt 

att delta i studien, utformas på ett sådant sätt som allmänt inte utsätter någon för kränkande 

behandling. Vetenskapsrådets föreskrifter redogör för individskyddskravet som innehåller fyra 

underkategorier som kommer att beskrivas här.  

Informationskrav innebär att forskaren ska informera deltagarna som kommer att medverka i 

studien om forskningsuppgiftens syfte. Detta kommer att ske genom att informera deltagare via 

telefon för att sedan komma i kontakt med dem via e-postadresser där de får en länk till en 

webbenkät. Med enkäten skickas ett informationsbrev som ytterligare beskriver studien och 

även innehåller en länk till Vetenskapsrådets forskningsetiska krav.  

I en undersökning har deltagare rätt att själva bestämma över sin medverkan vilket benämns 

som samtyckeskrav. Detta redogörs det för i enkätens beskrivning där deltagarna som väljer att 

markera ja väljer att medverka i undersökningen. Klickar en deltagare nej avslutas enkäten 

direkt och ingen data samlas in från dem.  

I nyttjandekravet, som är ett tredje krav, används uppgifter som är insamlade om enskilda 

personer endast för forskningsändamål, vilket beskrivs i informationen till deltagarna och då vi 

enbart har i syfte att använda deltagarnas kommuntillhörighet får vi inte tillgång till känsliga 

uppgifter.  

Det fjärde kravet, konfidentialitetskravet, innebär att personer som deltar i en undersökning ska 

ges största möjliga konfidentialiet och trygghet genom att personuppgifter ska förvaras på ett 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Som nämnts ovan kommer enbart kommuntillhörighet (och barnens ålder på avdelningen) att 

samlas in vilket efter enkätsvarens bearbetning kommer att förstöras.  
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5.7 Bortfall  

Blir det ett högt bortfall av medverkanden i undersökningen kommer möjligheten att 

generalisera undersökningsresultaten att gå om intet enligt Ejlertsson (2014). Han framhåller 

även en annan aspekt för att undersökningsresultat ska få möjlighet att vara generaliseringsbara. 

Det krävs att urvalet görs på ett korrekt sätt från den population som resultaten ska gälla, i vårt 

fall barnskötare och förskollärare som är verksamma i förskolan. Samtidigt framhåller Claesson 

(2007) att enligt studier vill lärare ogärna besvara enkäter som handlar om yrkesfrågor, vilket 

kan vara en orsak till att vi inte får svar från alla respondenter.  

5.8 Arbetsfördelning  

Vi har träffats dagligen under sju veckors tid för att tillsammans bearbeta litteratur och 

forskning för att sedan utforma arbetets struktur och enkät. Vi har delat upp all litteratur som 

bearbetats rättvist emellan oss för att sedan delge varandra innehållet och gjort det till egna 

tolkningar. Vi har inte ansvarat för olika delar av uppsatsen då vi arbetat utifrån Google Drive 

och tillsammans skrivit, bearbetat och diskuterat allt innehåll. All kontakt med respondenter har 

delats upp mellan oss genom att ringa varannan person. Så gjorde vi även vid utskick av enkäter 

via e-post. 
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6 RESULTAT  

Enkäten skickades ut till 283 verksamma pedagoger inom förskola och 63 förskollärare och 

barnskötare från tre olika kommuner valde att delta. Det innebär att det finns ett externt bortfall 

på 220 respondenter i vår studie. Det förekommer även interna bortfall i enkäten då det 

förekommit att respondenter hoppat över diverse frågor. Då inga av dessa frågor var 

obligatoriska att svara på vet vi inte om det beror på att de inte förstod frågan, tyckte att den var 

irrelevant eller inte ville uppge ett svar. Det interna bortfallet är inte ett frekvent förekommande. 

En av kommunerna hade en relativt hög svarsfrekvens i relation till de andra två kommunerna 

som hade en lägre men, dem emellan, relativt jämn svarsfrekvens. Vi kommer att redovisa 

resultaten i fallande form och i procent som vi har avrundat till närmsta decimal.  

6.1 Enkätresultat – kvantitativ data  

Nedan redogör vi för det resultat som framträtt från den enkät som respondenterna besvarat. Vi 

har genomfört Chi2tester på de enkätfrågor där respondenterna inte kunnat välja fler än ett 

alternativ. Detta för att kunna säkerställa att resultaten är statistiskt signifikanta. De resultat vi 

kunnat göra Chi2uträkningar på, har alla varit statistiskt signifikanta.  

6.1.1 Barns ålder och vårdnadshavares samtycke  

Enkätresultatet visar att av de 63 pedagoger som deltog i studien var det 46 % av pedagogerna 

som arbetar med barn i åldrarna 3-5, 31,7 % arbetar med barn i åldrarna 1-3 och 22,2 % arbetar 

med barn i åldrarna 1-5. Av dessa 63 pedagoger har 87,3 % delat ut samtycke fotografering till 

vårdnadshavare medan 12,7 % inte har gjort det.  

När vi sedan genomförde ett Chi2test fick vi fram ett värde på 35,06 med ett two tailed p-värde 

mindre än 0.0001. Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 1 frihetsgrad är ungefär 

3,84. Som vi kan se är vårt värde högre än detta, 35,06>3,84, vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen om att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär 

att detta svar inte kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara 

statistiskt signifikant. Vid uträkningen fanns inget bortfall. Se tabell 1.  

Delat ut samtycke för foto Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Ja 55 31,5 

Nej 8 31,5 
Tabell 1.  Redovisar observerat och förväntat värde av Har er förskola delat ut samtycke till 

vårdnadshavare för fotografering. 

92 % har delat ut samtycke för publicering på Internet, 4,8 % har inte delat ut, 1,6 % svarade 

ingen uppfattning eller vill ej svara och det förekom ett bortfall på 1,6 %.  

Här fick vi ett Chi2-värde på 50,58 med ett two tailed p-värde mindre än 0.0001. Det kritiska 

Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 1 frihetsgrad är ungefär 3,84. Som vi kan se är vårt 

värde högre än detta, 50,58>3,84, vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om att det inte 

finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär att detta svar inte kan ha 

slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara statistiskt signifikant. Vid 

uträkningen använde vi oss inte av bortfallen, det vill säga de som inte svarat på något alternativ. 

På denna fråga bestod det interna bortfallet av en respondent. Se tabell 2. 
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Delat ut samtycke för Internet Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Ja 59 31 

Nej 3 31 

Tabell 2.  Redovisar observerat och förväntat värde av Har er förskola delat ut samtycke till 

vårdnadshavare för publicering på Internet. 

6.1.2 Arbetslag  

På frågan om respondenten och dennes kollegor är fria att själva välja dokumentationsform som 

ska användas svarade 38 % att de instämmer helt, 30,1 % svarade att de instämmer till stor del, 

12 % instämmer till viss del och 1,6 % instämmer inte alls, bortfallet på denna fråga låg på 0,3 

%.  

När vi sedan genomförde en uträkning fick vi ett Chi2-värde på 11,2 med ett two tailed p-värde 

på 0,0107. Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 3 frihetsgrader är ungefär 7,81. 

Som vi kan se är vårt värde högre än detta, 11,2>7,81, vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen om att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär 

att detta svar inte kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara 

statistiskt signifikant. Vid uträkningen använde vi oss inte av bortfallen, det vill säga de som 

inte svarat på något alternativ. På denna fråga bestod det interna bortfallet av två respondenter. 

Se tabell 3. 

Jag och mina kollegor är fria att själva 

välja dokumentationsform 

Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 24 15,25 

Instämmer till stor del 19 15,25 

Instämmer till viss del 8 15,25 

Instämmer inte alls 10 15,25 

Tabell 3. Redovisar observerat och förväntat värde av Jag och mina kollegor på avdelningen är fria 

att själva välja vilken dokumentationsform som ska användas. 

När frågan om jag och mina kollegor är fria till att välja hur dokumentation ska visas upp 

svarade 38 % att de instämmer helt, 30,1 % instämmer till stor del, 15,9 % instämmer inte alls, 

12,7 % instämmer till viss del och det förekom ett bortfall på 3,2 %.  

Sedan genomförde vi en uträkning och fick ett Chi2-värde på 10,39 med ett two tailed p-värde 

på 0,0155. Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 3 frihetsgrader är ungefär 7,81. 

Som vi kan se är vårt värde högre än detta, 10,39>7,81, vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen om att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär 

att detta svar inte kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara 

statistiskt signifikant. Vid uträkningen använde vi oss inte av bortfallen, det vill säga de som 

inte svarat på något alternativ. På denna fråga bestod det interna bortfallet av en respondent. Se 

tabell 4. 
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Jag och mina kollegor är fria att själva 

välja var dokumentation ska visas 

Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 25 15,5 

Instämmer till stor del 17 15,5 

Instämmer till viss del 12 15,5 

Instämmer inte alls 8 15,5 

Tabell 4. Redovisar observerat och förväntat värde av Jag och mina kollegor på avdelningen är fria 

att själva välja vilken dokumentationsform som ska visas upp. 

På frågan om dokumentation är ett viktigt stöd för barns lärande svarade 69,8 % att de 

instämmer helt, 14,3 % instämmer till stor del och 12,6 % svarade att de instämmer till viss del. 

På denna fråga var det ett bortfall på 1,6 %.  

6.1.3 Dokumentation  

Därefter gjorde vi en uträkning och fick ett Chi2-värde på 75,46 med ett two tailed p-värde 

mindre än 0,0001. Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 3 frihetsgrader är 

ungefär 7,81. Som vi kan se är vårt värde högre än detta, 75,46>7,81, vilket innebär att vi 

förkastar nollhypotesen om att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, 

vilket innebär att detta svar inte kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna 

skillnad vara statistiskt signifikant. Vid uträkningen använde vi oss inte av bortfallen, det vill 

säga de som inte svarat på något alternativ. På denna fråga bestod det interna bortfallet av två 

respondenter. Se tabell 5. 

Dokumentation stöd för barns lärande Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 44 15,25 

Instämmer till stor del 9 15,25 

Instämmer till viss del 8 15,25 

Instämmer inte alls 0 15,25 

Tabell 5. Redovisar observerat och förväntat värde av Dokumentation är ett viktigt stöd för 

barns lärande. 

6.1.4 Dokumentationsformer  

En fråga i enkäten behandlade vilka dokumentationsformer som används, vilket alla 63 

pedagoger svarade på. 100 % svarade att de använder sig av fotografier som 

dokumentationsform, 84,1 % för anteckningar eller använder loggbok, 73 % använder sig av 

videoinspelningar, och 52,3 % intervjuar barn eller vårdnadshavare för dokumentation. Det var 

28,6 % som svarade att de använder sig av enkät, 19 % använder sig av ljudupptagningar och 

6,3 % använder sig av andra dokumentationsformer.  

 

Vid de frågor som respondenterna kunde välja fler svar är det inte möjligt att utföra ett Chi2test 

men vi väljer att ändå att visa resultatet i en tabell för att det ska bli överskådligt. Se tabell 6. 
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Dokumentationsformer som används  

Foto 63 
Logg 53 
Video 46 
Intervju 34 
Enkät 18 
Ljud 12 
Annat 4 
Tabell 6. Redovisar för Dokumentationsformer som används. 

6.1.5 Publicerad dokumentation  

För att ta reda på omfattningen av pedagoger som publicerar dokumentation på Internet fanns 

denna fråga med i enkäten. Av de 63 enkätsvar som kom in var det 47,6 % som publicerar 

dokumentation på Internet, 46 % publicerar inte och 6,3 % hade ingen uppfattning eller ville ej 

svara. Se figur 1. 

 

Figur 1. Redovisas i procent. Publicering av dokumentation på Internet av pedagoger i förskolan. 

 

När vi sedan räknade ut detta fick vi ett Chi2
-värde på 20,67 med ett two tailed p-värde mindre 

än 0,0001. Det kritiska Chi2
-värdet på 95 % signifikansnivå med 2 frihetsgrader är ungefär 5,99. 

Som vi kan se är vårt värde högre än detta, 20,67>5,99, vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen om att det inte finns någon statistisk skillnad mellan de två värdena, vilket 

innebär att detta svar inte kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad 

vara statistiskt signifikant. Se tabell 7. 
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Publicerar på Internet Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Ja 30 21 
Nej 29 21 
Ingen uppfattning/Vill ej svara 4 21 
Tabell 7.  Redovisar observerat och förväntat värde av de som publicerar och inte publicerar 

dokumentation på Internet. 

6.1.6 Värde av att synliggöra  

Av dessa 47,6 % som svarat ja på att de publicerar dokumentation på Internet var det 33,3 % 

som instämmer helt, 5,3 % instämmer till stor del, 3 % svarade ingen uppfattning eller vill ej 

svara och 1,6 % instämmer till viss del till att det finns ett pedagogiskt värde att synliggöra 

dokumentation på Internet. Det var inga respondenter som svarat instämmer inte alls på denna 

fråga. 

Till denna fråga fick vi ett Chi2-värde på 30,67 med ett two tailed p-värde mindre än 0,0001. 

Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 4 frihetsgrader är ungefär 9,49. Som vi 

kan se är vårt värde högre än detta, 30,67>9,49, vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om 

att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär att detta svar inte 

kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara statistiskt signifikant. 

Se tabell 8. 

Pedagogiskt värde Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 10 6 

Instämmer till stor del 16 6 

Instämmer till viss del 2 6 

Instämmer inte alls 0 6 

Ingen uppfattning/Vill ej uppge 2 6 

Tabell 8.  Redovisar observerat och förväntat värde av Det finns ett pedagogiskt värde i vårt 

synliggörande av dokumentation på Internet. 

Respondenterna fick även frågan om de kunde se ett annat värde än det pedagogiska att 

synliggöra dokumentation på Internet var det 43,3 % som instämmer till stor del, 23,3 % som 

instämmer helt, 23,3 % som instämmer till viss del. 3,3 % svarade Ingen uppfattning eller vill 

ej svara. 23,3% instämmer helt, 3,3 % instämmer inte alls och frågan gav 3,3 % bortfall. 

Här fick vi ett Chi2-värde på 17,38 med ett two tailed p-värde på 0,0016. Det kritiska Chi2-

värdet på 95 % signifikansnivå med 4 frihetsgrader är ungefär 9,49. Som vi kan se är vårt värde 

högre än detta, 17,38>9,49, vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om att det inte finns 

någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär att detta svar inte kan ha slumpats 

fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara statistiskt signifikant. Vid uträkningen 

använde vi oss inte av bortfallen, det vill säga de som inte svarat på något alternativ. På denna 

fråga bestod det interna bortfallet av en respondent. Se tabell 9. 
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Andra värden än det pedagogiska Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 7 5,8 

Instämmer till stor del 13 5,8 

Instämmer till viss del 7 5,8 

Instämmer inte alls 1 5,8 

Ingen uppfattning/Vill ej svara 1 5,8 

Tabell 9. Redovisar observerat och förväntat värde av Det finns ett annat värden, än det pedagogiska, 

i vårt synliggörande av dokumentation på Internet. 

6.1.7 Öppet synliggörande  

Av de som svarat att de publicerar dokumentation i någon form på Internet var det 36,7 % som 

instämmer helt att öppet synliggörande av dokumentation ställe större krav på förskolan. 26,7 

% instämmer till stor del, 23,3 % instämmer till viss del, 10 % instämmer inte alls och 3,3 % 

svarade ingen uppfattning eller vill ej svara. 

När vi sedan genomförde en uträkning fick vi ett Chi2-värde på 10,67 med ett two tailed p-värde 

på 0,0306. Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 4 frihetsgrader är ungefär 9,49. 

Som vi kan se är vårt värde högre än detta, 10,67>9,49, vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen om att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär 

att detta svar inte kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara 

statistiskt signifikant. Se tabell 10. 

Öppet synliggörande ställer större krav Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 
Instämmer helt 11 6 
Instämmer till stor del 8 6 
Instämmer till viss del 7 6 
Instämmer inte alls 3 6 
Ingen uppfattning/Vill ej uppge 1 6 
Tabell 10. Redovisar observerat och förväntat värde av Öppet synliggörande av dokumentation på 

Internet ställer större krav på vad som dokumenteras jämfört med dokumentation som visas upp i 

förskolans lokaler. 

6.1.8 Barn och vårdnadshavares inställning  

53,3 % svarade ingen uppfattning eller vill ej svara på frågan när det handlade om att barnen på 

avdelningen är positiva till synliggörandet av dokumentation på Internet, 30 % instämmer till 

stor del, 10 % instämmer helt och 6,7 % svarade att de instämmer till viss del.  

När vi sedan räknade ut detta fick vi ett Chi2-värde på 28,33 med ett two tailed p-värde mindre 

än 0,0001. Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 4 frihetsgrader är ungefär 9,49. 

Som vi kan se är vårt värde högre än detta, 28,33>9,49, vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen om att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär 

att detta svar inte kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara 

statistiskt signifikant. På denna fråga fanns det inget internet bortfall. Se tabell 11. 
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Barn positiva till att dokumentation 

synliggörs 

Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 3 6 

Instämmer till stor del 9 6 

Instämmer till viss del 2 6 

Instämmer inte alls 0 6 

Ingen uppfattning/Vill ej svara 16 6 

Tabell 11. Redovisar observerat och förväntat värde av Barnen på avdelningen är positiva till att 

dokumentation synliggörs öppet på Internet. 

46,7 % instämmer till stor del att vårdnadshavare är positiva till att dokumentation synliggörs 

öppet på Internet, 23,3% instämmer helt, 23,3 % ingen uppfattning eller vill ej svara, 3,3 % 

instämmer inte alls. Bortfallet på denna fråga ligger på 3,3 %. Ingen svarade instämmer till viss 

del.  

När vi gjorde en uträkning fick vi ett Chi2-värde på 21,67 med ett two tailed p-värde på 0,0002. 

Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 4 frihetsgrader är ungefär 9,49. Som vi 

kan se är vårt värde högre än detta, 21,67>9,49, vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om 

att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär att detta svar inte 

kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara statistiskt signifikant. 

Vid uträkningen använde vi oss inte av bortfallen, det vill säga de som inte svarat på något 

alternativ. På denna fråga fanns det inget internt bortfall. Se tabell 12. 

Vårdnadshavare positiva synliggöra 

dokumentation 

Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 7 6 

Instämmer till stor del 14 6 

Instämmer till viss del 0 6 

Instämmer inte alls 1 6 

Ingen uppfattning 8 6 

Tabell 12. Redovisar observerat och förväntat värde av Barnens vårdnadshavare är positiva till att 

dokumentation synliggörs öppet på Internet. 

6.1.9 Samverkan  

43 % av de som publicerar på Internet instämmer till stor del att deras samverkan påverkas 

positivt av synliggörandet av dokumentation. 30 % instämmer helt, 16,6 % instämmer till viss 

del. 4,7 % svarade ingen uppfattning eller vill inte svara. Det var inga respondenter som svarat 

instämmer inte alls på denna fråga.  

När vi sedan räknade ut detta fick vi ett Chi2-värde på 13 med ett two tailed p-värde på 0,0113. 

Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 4 frihetsgrader är ungefär 9,49. Som vi 

kan se är vårt värde högre än detta, 13>9,49, vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om 

att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär att detta svar inte 

kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara statistiskt signifikant. 

På denna fråga fanns det inget internet bortfall. Se tabell 13. 
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Samverkan vårdnadshavare Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 8 6 

Instämmer till stor del 12 6 

Instämmer till viss del 5 6 

Instämmer inte alls 0 6 

Ingen uppfattning/Vill ej svara 5 6 

Tabell 13. Redovisar observerat och förväntat värde av Vår samverkan med vårdnadshavare påverkas 

positivt av dokumentation som synliggörs på Internet. 

6.1.10 Hur aktiva är barnen i dokumentationsprocessen?  

61 pedagoger besvarade frågan angående barns delaktighet i processen att dokumentera den 

pedagogiska verksamheten, det vill säga att barnen själva är delaktiga i att fotografera och 

reflektera kring aktiviteter i sin vardag, var det 41,2 % som instämmer till viss del, 35,3 % 

instämmer till stor del, 14,7 % instämmer inte alls och 8,8 % instämmer helt. Det blev ett 

bortfall på 3,2 %. Se figur 2. 

Figur 2. Redovisas i procent. Barn är delaktiga i processen att dokumentera den pedagogiska processen. 

 

Av detta fick vi ett Chi2-värde på 29,96 med ett two tailed p-värde mindre än 0,0001. Det 

kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 3 frihetsgrader är ungefär 7,81. Som vi kan 

se är vårt värde högre än detta, 29,96>7,81, vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om att 

det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär att detta svar inte kan 

ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara statistiskt signifikant. På 

denna fråga bestod det interna bortfallet av två respondenter. Se tabell 14. 
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Barn delaktiga att dokumentera i 

verksamhet 

Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 5 15,25 

Instämmer till stor del 17 15,25 

Instämmer till viss del 32 15,25 

Instämmer inte alls 7 15,25 

Tabell 14. Redovisar observerat och förväntat värde av Jag låter barnen själva vara delaktiga i 

processen att dokumentera den pedagogiska verksamheten. 

6.1.11 Barns delaktighet i urval på Internet och i förskola  

Vidare besvarade de 62 respondenterna frågan om barns delaktighet i urval av dokumentation 

som visas upp i förskolan. 55,4 % svarade att de instämmer till viss del, 31 % instämmer till 

stor del, 6,9 % instämmer inte alls, 3,4 % instämmer helt medan 2,9 % svarade ingen 

uppfattning eller vill ej svara. Frågan resulterade i 1,5 % bortfall. Se figur 3. 

Figur 3. Redovisas i procent. Barn är delaktiga i urval av dokumentation som ska visas upp i förskolan. 

 

Här fick vi ett Chi2-värde på 28,5 med ett two tailed p-värde mindre än 0,0001. Det kritiska 

Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 3 frihetsgrader är ungefär 7,81. Som vi kan se är vårt 

värde högre än detta, 28,5>7,81, vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen om att det inte 

finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär att detta svar inte kan ha 

slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara statistiskt signifikant. På 

denna fråga bestod det interna bortfallet av en respondent. Se tabell 15. 
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Barn deltar i urval som visas i förskolan Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 5 15,5 

Instämmer till stor del 21 15,5 

Instämmer till viss del 30 15,5 

Instämmer inte alls 6 15,5 

Tabell 15. Redovisar observerat och förväntat värde av Jag låter barnen själva delta i urvalet av 

dokumentation som ska användas i förskolan. 

Av de 47,6 % respondenter som publicerar dokumentation var det 36,6 % som svarade att de 

instämmer till viss del angående barns delaktighet vid urval. 33,3 % instämmer inte alls. 20 % 

instämmer till stor del, 6,6 % hade ingen uppfattning/vill ej svara. 3,3 % instämmer helt att 

barnen är delaktiga i urval av material som ska publiceras på Internet. Se figur 4. 

Figur 4. Redovisas i procent. Barn är delaktiga i urval av material som ska publiceras på Internet.  

 

När vi sedan räknade ut detta fick vi ett Chi2- värde på 13,67 med ett two tailed p-värde på 

0,0084. Det kritiska Chi2-värdet på 95 % signifikansnivå med 4 frihetsgrader är ungefär 9,49. 

Som vi kan se är vårt värde högre än detta, 13,67>9,49, vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen om att det inte finns någon statistisk skillnad mellan dessa värden, vilket innebär 

att detta svar inte kan ha slumpats fram. Genom formella kriterier anses denna skillnad vara 

statistiskt signifikant. På denna fråga fanns det inget internet bortfall. Se tabell 16. 
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Barn är delaktiga i urval till Internet Observerat värde (O) Förväntat värde (E) 

Instämmer helt 1 6 

Instämmer till stor del 6 6 

Instämmer till viss del 11 6 

Instämmer inte alls 10 6 

Ingen uppfattning/Vill ej svara 2 6 

Tabell 16. Redovisar observerat och förväntat värde av Barnen är delaktiga i urval av dokumentation 

som publiceras på Internet. 

6.1.12 Förskolan på Internet  

De 47,6 % av respondenterna som svarat att de publicerar dokumentation fick en fråga om var 

på Internet förskolan publicerar material där de kunde markera flera alternativ, vilket 

resulterade i 39 svar. 64,1 % publicerar dokumentation på en Hemsida, 25,6 % använder sig av 

ett Internetbaserat verktyg för att redovisa dokumentation, 7,7 % publicerar på en blogg och 

2,6 % publicerar dokumentation på Facebook. I frågan fanns även alternativ att välja Instagram 

och Twitter men det var ingen som markerade dessa alternativ. Se figur 5. 

Figur 5. Redovisas i procent. Var på Internet publicerar förskolan material?  

 

Vid de frågor som respondenterna kunde välja fler svar är det inte möjligt att utföra ett Chi2test 

men vi väljer att ändå att visa resultatet i en tabell för att det ska bli överskådligt. Se tabell 17. 
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Respondenterna fick även en fråga om den publicerade dokumentationen är öppen för 

allmänheten eller om den är sluten eller har ett lösenordsskydd. 46,7 % svarade att den är öppen 

för allmänheten, 36,7 % svarade att den var sluten och/eller lösenordsskyddad och 13,3 % 

besvarade frågan med att de publicerar på både öppna och slutna webbplatser.  

Vid de frågor som respondenterna kunde välja fler svar är det inte möjligt att utföra ett Chi2test 

men vi väljer att ändå att visa resultatet i en tabell för att det ska bli överskådligt. Se tabell 18. 

Det publicerade materialets åtkomlighet  

Öppen 13 

Sluten 11 

Båda 4 

Övrig 1 

Tabell 18. Redovisar Det publicerade materialets åtkomlighet. 

Den dokumentation som publiceras på Internet består främst av fotografier som 93,3 % av 

pedagogerna svarat att de publicerar, 80 % publicerar information om dagen eller kommande 

information om verksamheten 36,7 % publicerar barns teckningar och skapelser, 23,3% 

publicerar filmer och 6 % publicerar ljudupptagningar.  

Vid de frågor som respondenterna kunde välja fler svar är det inte möjligt att utföra ett Chi2test 

men vi väljer att ändå att visa resultatet i en tabell för att det ska bli överskådligt. Se tabell 19. 

Vad publiceras?  

Foto 28 

Information 20 

Teckningar och alster 11 

Filmer 7 

Ljud 2 

Tabell 19. Redovisar Vad publicerar ni på Internet? 

6.1.13 Sammanfattning relaterat till frågeställningar  

Resultaten visar att hälften av respondenterna publicerar någon form av dokumentation på 

Internet där även flertalet publicerar på en öppen sida. Till stor del får respondenterna själva 

välja var dokumentationen ska visas upp och de är även fria att välja dokumentationsform 

själva. De mest frekvent förekommande som publiceras på Internet är fotografier och 

information om verksamheten och det är på förskolans hemsida som den största publiceringen 

sker. Resultaten visar även att barnen inte är helt delaktiga i att dokumentera i verksamheten 

och barnen är inte särskilt delaktiga i urval av dokumentation som ska visas upp i förskolan. 

När det kommer till publicering av dokumentation på Internet är barnen än mindre delaktiga.  
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6.2 Enkätresultat - kvalitativ data  

Genom att göra en kvalitativ innehållsanalys av den öppna frågan som bestod av Beskrivning 

av syn på publicering av dokumentation på Internet, dess möjligheter och utmaningar, med en 

induktiv ansats upptäckte vi fyra olika kategorier som de olika svaren kunde placeras in under. 

I den öppna frågan fick vi fram 28 svar som presenteras i en fallande struktur där kategorierna 

presenteras efter hur framträdande svaren var i analysen.  

6.2.1 Etiska aspekter  

Respondenterna tyckte att det är viktigt att tänka etiskt när pedagoger publicerar någon form av 

dokumentation och att som pedagog verkligen vara säker på att både vårdnadshavare och barn 

godkänt att det publiceras. Samtidigt framhåller många att det är av betydelse att förhålla sig 

kritiskt och hålla diskussionen levande tillsammans med barn, vårdnadshavare och arbetslag 

istället för att publicera dokumentationen. En annan synvinkel är att i publicerad dokumentation 

visas inte barnen på bild, utan att det är istället processen som sker i aktiviteten som synliggörs. 

Det kan vara bättre då det inte kan säkerställas vad som händer med bilderna. En annan tanke 

som funnits bland pedagogernas fria svar är att ställa sig frågan om digitala verktyg som 

används gör att pedagoger stör barnen i det som de är sysselsatta med. Då barn kan behöva vara 

i fred ibland bör pedagoger ställa sig frågan om det alltid är bra för barnen att bli dokumenterade 

och därmed är det viktigt att vara försiktig med att ramla i den så kallade fällan gällande att tro 

att om en aktivitet inte har blivit dokumenterad har den inte hänt.  

Ett mönster som synliggjorts utifrån studiens kvantitativa och kvalitativa empiri är att de 

respondenter som inte publicerar dokumentation på Internet även är de som valt att skriva om 

etiska aspekter i den öppna frågan.  

6.2.2 Vårdnadshavare får insyn i verksamheten  

Nästa kategori som framträtt var att många pedagoger såg synliggörandet av dokumentation 

som något bra för vårdnadshavare, då de enkelt kan ta del av verksamheten när det passar dem. 

Svaren från respondenterna ger en bild av att dokumentationen kan ge vårdnadshavare mer 

insyn i verksamheten och det kan ske en reflekterande dialog mellan barn och vårdnadshavare 

i hemmet. Respondenterna upplever att det finns vårdnadshavare som pedagogerna inte alltid 

träffar vid hämtning och lämning av barnen och här kan en publicerad dokumentation ses som 

en kompletterande dialogform. Samtidigt finns det tankar hos pedagogerna att de bör ha i åtanke 

att inte alla vårdnadshavare har tillgång till Internet eller en dator som gör det möjligt att ta del 

av information som är publicerad på Internet. I svaren som har kommit in från respondenterna 

ges även uttryck för att det finns vårdnadshavare som inte vill ha sina barn synliggjorda på 

Internet, vilket anses vara något som ska respekteras. Istället för att ha en publik hemsida finns 

det andra Internetverktyg där dokumentation kan publiceras som enbart är synliga för 

vårdnadshavaren om den loggar in på Internetverktyget.  

6.2.3 Marknadsföring av verksamheten  

I den tredje kategorin såg pedagogerna synliggörandet av dokumentation på Internet som 

marknadsföring för förskolan. Hade de en bra och intressant dokumentation kunde det locka 

nya kunder, det vill säga barn och vårdnadshavare, till förskolan. Synliggörandet av 

dokumentation kan enligt respondenterna ses som ett sätt att locka nya barn och vårdnadshavare 
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att välja just den förskolan, då de genom att publicera dokumentation kan beskriva sin 

verksamhet som då även kan ge möjligheter till reflektion i hemmet.  

6.2.4 Dokumentation är ett redskap för pedagoger  

Den fjärde och sista kategorins svar menade på att dokumentation inte borde synliggöras, då 

det är ett verktyg för pedagoger och barn inom verksamheten för att synliggöra lärande. 

Respondenternas tankar här är att dokumentationen delvis är ett redskap för pedagogerna, för 

att kunna utveckla verksamheten samt utmana sig själva och barnen då pedagoger gemensamt 

och i arbetslag reflekterar kring det som visar sig i dokumentationen. Samtidigt upplevs det som 

att pedagoger på förskolor som har en webbaserad dokumentation upplever att det kan bli ett 

stressmoment med ytterligare en arbetsuppgift utöver att ha hand om barngruppen. En del 

respondenter tycker det är svårt att förlika sig med den nya digitala världen eller att hålla 

plattformen för dokumentation levande. Allt detta tycks ta tid från arbetet i barngruppen och 

dessutom är det lätt att den webbaserade dokumentationen misstolkas eller sprids vidare. 
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7 DISKUSSION  

I vår enkätstudie har vi sett artefakter, vilket Säljö (2000) benämner som redskap, som använts 

för att dokumentera. Dessa artefakter består av kamera, som kan användas både för att 

fotografera och filma, ljudupptagning, anteckningar och loggböcker samt intervjuer och 

enkäter. Andra artefakter som visat sig i vår undersökning är Internet och språk, som ska 

respekteras på sina egna sätt. Det skrivna ordet är en artefakt, ska respekteras då alla lever i 

olika sociokulturella landskap och innebörden kan betyda olika beroende på var i det kulturella 

landskapet man befinner sig då alla ser och använder sig av artefakterna på olika sätt. Språket 

kan ses som en artefakt, både utifrån det sociokulturella perspektivet som livsvärlden i den 

fenomenologiska teorin, då barn som utövar språket kan ses som en delaktig individ i det som 

de ska ta ställning till utifrån egna etiska aspekter.  

Det finns lika många kulturella landskap som personer delaktiga i denna studie. Vi har fått data 

att tolka och bearbeta, och detta kan ha färgats av oss då vi lever i skilda kulturella landskap än 

de våra respondenter gör. Vi använder oss av och ser artefakter på olika sätt. Med den induktiva 

ansatsen och sociokulturella faktorer som berör allas olika tankar om artefakter i åtanke, gick 

vi in med öppna sinnen och försökte att inte tolka data för fort, ha förutbestämda kategorier 

eller att anta saker. Den data vi har kan ändå ha misstolkats då respondenterna menar på ett sätt, 

vilket de har förmedlat till oss via en förutbestämd artefakt. De skrivna orden är något vi har 

tolkat och det finns en möjlighet att vi har missförstått dem, eller att de har missförstått oss och 

det finns ingen möjlighet att fråga dem igen.  

7.1 Metoddiskussion  

7.1.1 Enkät som mätinstrument  

Vi valde att använda oss av webbenkäter för att nå ut till ett stort antal pedagoger på olika 

platser i Sverige. Dessa enkäter skickades via mail med anledning av den rådande 

enkättröttheten som både Håkansson (2013) och Ejlertsson (2014) framhåller. Då de skickades 

via mail behövde respondenterna inte skicka tillbaka enkäten via post, vilket kan vara 

underlättande för respondenterna och innebära att vi fått en högre svarsfrekvens. Efter 

slutdatum för enkäten avaktiverades den så att inga fler respondenter kunde besvara den och 

därefter började data bearbetas. När data sedan skulle bearbetas underlättade det för oss att 

svaren kommit in digitalt. Det gjorde att vi inte behövde dubbelarbeta med att överföra svaren 

från pappersformat till digitalt vilket medförde att vi kunde arbeta direkt med svaren i SPSS 

och Excel. Då enkäten var helt digital underlättade det även för utskick av informationsmail 

samt påminnelsemail eftersom Postens fördröjning uteblev. Respondenterna fick informationen 

och påminnelsen på en gång, vilket även kan ha resulterat i fler svar 

7.1.2 Urval  

Urvalet till vår population var i förhand bestämd där kraven var att de som deltog skulle vara 

verksamma förskollärare eller barnskötare inom förskolan. Vilka respondenter som fick ingå i 

populationen valdes genom ett slumpmässigt urval, vilket är till fördel om det inte finns 

möjlighet undersöka en hel population enligt Patel och Davidson (2003). Av hänsyn till studiens 

tidsram var enkätstudien tvungen att ske under en väldigt kort period vilket innebar att vi fick 

begränsa enkätens storlek och det urval som enkäten skickades till. Det finns både för- och 

nackdelar med att låta en förskolechef ansvara för en del av vårt urval. Fördelen, som även var 
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en aspekt som vägde över och gjorde att vi valde detta alternativ, är att genom att ta kontakt 

med förskolechefen kunde vi nå ut till ett större antal respondenter än vad vi annars hade gjort 

då det inte förekom någon frekvent tillgång till pedagogers e-postadresser. Det hade även tagit 

för mycket tid att ringa runt till alla avdelningar inom de kommuner där undersökningen 

utfördes. En möjlig nackdel med att förskolechefen var med i urvalet som en eventuell beroende 

variabel var att det fanns en risk att denne inte skickade ut enkäten till pedagoger, eller uppgav 

fel antal pedagoger som fått enkäten då vi bad att få detta bekräftat. Detta kan ha påverkat vår 

totala population.  

7.1.3 Bortfall  

Efter halva svarstidens gång skickades ett påminnelsemail ut till de förskolechefer som valt att 

medverka i studien och de skickade ut enkätlänken till sina medarbetare som inte bekräftat 

utskicket. Detta motiverade en del pedagoger att besvara enkäten. När enkäten avaktiverats 

räknades det externa bortfallet ut, vilket bestod av 220 av 283 stycken utskickade enkäter. Detta 

kan ses som ett stort bortfall men Claesson (2007) belyser att studier visar att lärare ogärna 

besvarar enkäter gällande yrkesfrågor. Då vår studie inte är av jämförande karaktär eller är tänkt 

att generalisera något, är det inte av avgörande betydelse. Det är av större vikt att vi fick in ett 

större antal svar som gick att bearbeta än att svarsfrekvensen hade varit väldigt låg. Det externa 

bortfallet kan även bero på enkätens tidsmässiga tillgänglighet samt den tidspress som kan 

finnas i den pedagogiska verksamheten där det ibland kan kännas svårt nog att hinna med det 

dagliga arbetet. Dessa i kombination med den rådande enkättröttheten som Håkansson (2013) 

nämner kan antas vara en stor faktor som spelar roll för vårt bortfall.  

I enkäten har det funnits internt bortfall där någon respondent valt att inte svara på en specifik 

fråga. Detta är svårt att undvika helt, och med tanke på att inga av våra frågor förutom 

kommuntillhörighet, barns ålder och samtycke till deltagande var obligatoriska, kan vårt interna 

bortfall bero på både respondentens ovilja att besvara frågan, men samtidigt kan den bero på att 

respondenten blev avskräckt av frågan eller hade svårigheter med att förstå den. För att utarbeta 

så bra frågor som möjligt till vår enkät har vi i omgångar diskuterat frågornas utformning och 

disponering tillsammans med vår handledare och vår biträdande handledare för att undvika att 

enkäten innehöll svårförstådda, alltför avskräckande eller irrelevanta frågor.  

Då det är lätt att missa sina egna fel, valde vi att genomföra en pilotstudie där tolv personer 

ingick. Deras uppdrag var att med noggrannhet läsa igenom frågorna för att se om de förstod 

dem samt leta andra eventuella fel.  

7.1.4 Konstruktion av enkät  

Enkäten utformades med tre obligatoriska frågor för att vi skulle kunna försäkra oss om att 

kunna se hur spridningen mellan kommunerna blev. Tolv av frågorna var utformade för att låta 

respondenten värdera sin egen uppfattning gentemot ett påstående, passade Likertskalan då den 

är uppbyggd genom att ge respondenten ett antal påståenden som ska besvaras. Likertskalan 

passade väl in då det var uppfattningar som skulle mätas. Kvalitativa frågor hade passat in bra 

här, men med tanke på att det är ett stort antal respondenter och de är utspridda i landet var den 

möjligheten inte stor och därför valde vi det som fungerade bäst för ändamålet. För att ta reda 
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på vad som publiceras, både på Internet och i verksamheten, utformades kryssfrågor som 

handlade om vilka dokumentationsformer som används.  

Tre frågor var utformade så att respondenten fick besvara ett påstående med ja eller nej. Detta 

för att enkelt kunna slussa respondenten vidare genom enkäten för att de inte skulle behöva 

svara på delar som var irrelevanta för dem. Exempelvis fanns en fråga om de publicerade 

dokumentation på Internet, svarade respondenten nej fick de hoppa över en del av enkäten som 

endast gällde de som svarat att de publicerar dokumentation på Internet.  

7.1.5 Reliabilitet och validitet  

Enkäten som skickades ut till pedagogerna låg ute en vecka, vilket kan ses som kort tid för 

många. Men då vi hade kort tid på oss att skriva och analysera svaren fick det bli så. Svarstiden 

för enkäten blev sedan förlängd två dagar på grund av att svarsfrekvensen var relativt låg, och 

det resulterade i att ytterligare några svar kom in. Om vi hade haft möjlighet att låta enkäten 

ligga ute längre, hade vi säkerligen kunnat få in fler svar och vi hade kunnat få en större generell 

bild av pedagogernas uppfattning kring dokumentation och publicering men risken för 

enkättrötthet hade även kunnat öka som Håkansson (2013) framhåller.  

Reliabilitetens stabilitet förstärks exempelvis genom att en enkät genomför mer än en gång, 

som gör att svaren kan mätas och där ska resultaten inte skilja sig i någon större utsträckning. 

Detta har vi inte kunnat göra eftersom tiden varit knapp och därmed har vi inte haft möjlighet 

att skicka ut samma enkät efter en längre tid för att jämföra svaren. Men eftersom populationen 

bestod av en yrkesgrupp utbildade pedagoger kan vi ändå tänka oss att de svar vi fått är relativt 

rättvisande och hade blivit likartade vid ytterligare en undersökning. Tanken med studiens 

resultat har inte varit att generalisera eller jämföra kommunerna emellan. Vi har istället valt ut 

tre kommuner som har en geografisk spridning för att synliggöra hur det kan se ut. Studiens 

storlek är inte tillfredsställande för att kunna göra en generalisering och det finns en risk för 

metodfel då vi inte har kunnat finna några liknande studier som fungerat som inspiration för att 

försäkra om att validitet och reliabilitet håller för att kunna styrka resultaten.  

När vi tolkade svaren från enkäten hade vi hela tiden en induktiv ansats som vi förhöll oss till. 

Det innebär att vi i förväg inte hade förutbestämda uppfattningar om vilka svar som skulle 

uppkomma, vilka som vägde tyngst eller olika kategorier vi ville placera de öppna svaren i. Vi 

gick in med öppna sinnen och sökte mönster. På det viset kan våra tolkningar ha färgat 

innehållsanalysen men på ett minimalt sätt eftersom det aldrig går att vara helt objektiv.  

Genom den testpilotstudie vi genomförde, samt de diskussioner vi haft tillsammans med vår 

handledare och biträdande handledare, stärktes validiteten i vår studie, då vi hela tiden 

omformade och reviderade enkätformuläret tills att vi ansåg att enkäten var rättvisande och att 

respondenterna inte kunde förstå frågorna på flera olika sätt. Hade respondenterna mot 

förmodan haft svårt att tolka en fråga eller förstå innebörden i undersökningen hade de tillgång 

till bådas våra telefonnummer och e-postadress så att de kunde kontakta oss. Ännu en variabel 

värd att nämna är att respondenterna i sig själva kan innebära ett mätfel då de till exempel kan 

välja att avsiktligt svara fel.  
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Det kan uppstå fel vid kodningsmoment när man överför data. För oss kunde detta uppstå då vi 

för hand konverterande svaren till numerisk form i SPSS eftersom att det krävdes en stor 

noggrannhet. Via Excel användes istället en villkorsstyrd formatering som ändrade svarsformen 

till numeriska värden automatiskt och på det sättet minskade även risken för att vi matade in fel 

värde. Då de manuellt inmatade numeriska värdena i SPSS jämfördes med de maskinellt 

inmatade svaren i Excel kunde vi se att de stämde överens och vi valde då att fortsätta bearbeta 

vårt manuellt inmatade data.  

Genom att ha alla dessa delar beskrivna ovan i beaktande under vår studie har det totala felet i 

enkäten minimerats då vi hela tiden gjort förbättringar i uppläggning och genomförande och 

därmed kunnat ha kontroll över undersökningsprocessen. Efter Chi2-testen på de enskilda 

frågorna från enkäten kan vi säga att vår enkät har en stor validitet då nollhypotesen har fått 

förkastats på alla frågor. Samtidigt kan vi stärka vår tro att generalisering av den data vi fått in 

stämmer. Hade fler respondenter svarat hade validiteten kunnat bli ännu starkare än vad den 

redan är. 

7.2 Kvalitativ innehållsanalys  

Avslutningsvis fanns det en öppen och frivillig fråga som behandlade respondentens syn på 

publicering av dokumentation på Internet, dess möjligheter och hinder. Denna fråga genererade 

kvalitativ data som sedan bearbetades med en induktiv ansats enligt de riktlinjer som Bryman 

(2008) beskriver för att genomföra en kvalitativ innehållsanalys. Att innan ha läst hur Bryman 

anser att man ska gå tillväga underlättade avsevärt för oss då denna fråga genererade en stor 

mängd data. När vi började bearbeta data hade vi klara riktlinjer om vad vi skulle göra, och i 

vilken ordning det skulle ske. Detta har hjälpt oss att genomföra en bra innehållsanalys. När 

svaren hade omkodats ett flertal gånger, utefter de mönster som bildades, var det till stor hjälp 

att vi både individuellt och tillsammans reflekterade kring dessa mönster och jämförde vad vi 

noterat om de olika svaren. Detta gör att kodningen blir så rättvisande som möjligt. Allt 

sammanställdes sedan till en helhet som visade på de olika kategorier som trätt fram.  

7.3 Resultatdiskussion   

7.3.1 I vilken omfattning använder pedagoger Internet för att redovisa dokumentation?  

I enkätundersökningens öppna fråga framkom det att pedagoger såg både möjligheter och risker 

med att publicera dokumentation. Möjligheterna bestod bland annat i att pedagogerna kunde 

synliggöra processerna som sker i de olika aktiviteter som förekommer i verksamheten. Det 

fanns även tankar kring att vårdnadshavare kan ta del av verksamhetens innehåll när det passade 

dem. Utöver detta fanns det även en säljande aspekt där ett flertal pedagoger såg nätpublicerad 

dokumentation som något som kunde locka vårdnadshavare att välja just den förskolan till sina 

barn. Löfdahl och Pérez Prieto (2009) har sett detta fenomen i sin forskning, att man väljer att 

se dokumentation som något som är säljande. Detta beror på vad Löfdahl och Pérez beskriver 

som en ökad konkurrensmarknad, där det i dagsläget ser ut som att förskolor måste kunna 

konkurrera med varandra för att ha råd att behålla sin pedagogiska verksamhet. Risken är att 

förskolorna inte får in tillräckligt många barn vilket kan göra att de inte kan fortsätta bedriva 

verksamhet. På grund av detta såg Löfdahl och Pérez Prieto att det fanns en antydan till en 

eftertanke kring vad som publicerades så att det man visade skulle ge bra publicitet.  
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Vi kan också se dessa möjligheter och risker med att publicera dokumentation på Internet. Det 

blir en kompletterande dialogform för de vårdnadshavare som pedagoger inte träffar dagligen 

men samtidigt är risken att vårdnadshavare inte har den teknik som krävs för att upprätthålla 

denna kontakt. Vi måste därmed vara lyhörda för de socioekonomiska förhållanden som finns 

bland både vårdnadshavare och förskolor.  

7.3.2 Vad är pedagogers rådande uppfattning kring att publicera dokumentation på Internet?  

De uppfattningar som visades i vår undersökning gällande att inte publicera dokumentation 

utgick från den etiska aspekten. Många ville inte publicera barn på bild då de inte riktigt har 

någonting att säga till om och kring detta fanns tankar om att själv bli publicerad med bild på 

Internet. Utifrån detta kan vi tänka att det förekommer att pedagoger frågar barnen hur de ställer 

sig inför att bli publicerade på Internet. Samtidigt måste pedagogerna ha i åtanke att barn inte 

alltid förstår vad det innebär med en publicerad dokumentation, att många andra kan se bilderna 

eller att de alltid kommer att finnas kvar och kan användas i annat syfte. Ett sätt här är enligt 

oss att pedagoger försöker att lägga frågan nära barnets proximala utvecklingszon, som även är 

ett sätt som Strandberg (2006) förespråkar, så att pedagoger på ett begripligt sätt för barnet 

förklarar innebörden. Är den proximala utvecklingszonen inte nära nog för att kunna förstå 

innebörden av detta kan vi tycka att pedagoger ska vara lite mer restriktiv med vad som 

publiceras så att det inte är integritetskränkande.  

På förskolor visas många gånger pedagogers dokumentation, som kan innehålla bilder och 

videofilmer, för arbetslag, föräldrar, politiker och kamrater. Lindgren och Sparrman (2003) 

belyser att de barn som medverkar i filmerna eller fotografierna ofta är lätta att identifiera. De 

erbjuds därmed ingen anonymitet och har små möjligheter att tacka nej till deltagande. Frågan 

kan ställas, som Lindgren och Sparrman gör, om barn får samma möjlighet till etiska bemötande 

i förskolan som de får om de skulle medverka vid forskning? Får barnen en information som de 

förstår syftet med dokumentation och hur den ska användas? Vi kan även tänka att det kan 

uppstå en annan svårighet med barn som ännu inte kan uttrycka sig verbalt än, då man aldrig 

kan vara säker på att de förstår innebörden även om de gör sig förstådda på andra sätt än just 

verbalt. Vi tycker därmed att det är viktigt att pedagoger tar dessa funderingar ett steg längre 

kring vad de dokumenterar, och för vem de gör det. Både de svar som ställer sig positiva till att 

publicera dokumentation, men även de som är negativa till fenomenet, verkar alla ha påverkats 

av det som Gillberg (2014) benämner som uppmärksamhetssamhället. Gillberg beskriver 

människan som en produkt i samhället som ska marknadsföra sig genom media. Frågan är om 

det är detta tankesätt som sker i förskolan, att förskolan bidrar till att barnen är en del av ett så 

kallat uppmärksamhetssamhälle, som ska visas för allmänheten. Sedan kan pedagoger ställa sig 

frågan om vad som dokumenteras, varför, för vem och var det hamnar någonstans. I detta fall 

på Internet. Detta kan ses som ett jämförande med vad Gillberg beskriver om en värdeskapande 

princip som utgår från ett offentligt görande, att personer, upplevelser och saker får ett värde 

när de görs offentliga. Med tanke på de åsikter som varit positiva till att publicera 

dokumentation för att det är ett bra lockbete för att få vårdnadshavare att välja just deras 

förskolor. Det kanske ses som en del av detta uppmärksamhetssamhälle, där det rådande verkar 

vara syns jag inte, finns jag inte.  
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Det framkommer även i vår undersökning att vårdnadshavare och pedagog har inloggning till 

ett användarkonto som visar avdelningens dokumentation och dokumentation om enskilda barn. 

Dokumentationen om barn som visas är enbart tillgänglig för respektive vårdnadshavare och 

berörda pedagoger. Användandet av sådana verktyg för dokumentationer upplever vi som 

positiva och risken för att dokumentationen hamnar i fel händer, där oberörda människor får 

tillgång till information som inte är av egentlig betydelse för dem minimeras. Samtidigt som 

dessa verktyg är ett bra alternativ för att information inte ska spridas till obehöriga, måste 

pedagoger ta i beaktande att det fortfarande finns vårdnadshavare som inte vill synliggöra sina 

barn på Internet och dessa måste då synliggöras på annat sätt. Precis som Sheridan et al (2012) 

betonar att pedagoger ska förhålla sig kritisk till dokumentation och hur den används, bör de 

förhålla sig kritisk till verktyg, som trots allt är lösenordsskyddade och enbart öppna för 

behöriga personer. Då allting som hamnar på Internet troligtvis arkiveras någonstans och alltid 

finns tillgängligt.  

Ett etiskt dilemma vi ser som kan uppstå är att om en vårdnadshavare säger strikt nej till att 

deras barn synliggörs på Internet. Hur kompenseras dessa barn så att de synliggörs lika mycket 

som de barn vars vårdnadshavare sagt ja till publicering? Förutom de socioekonomiska 

förhållanden som kan råda bland förskolor och vårdnadshavare gällande ägande av teknik som 

krävs, kan vi också se att det är av betydelse om de inblandade har läs- och skrivkunnighet. 

Detta belyses även av Hernwall (2003).  

Ett intressant mönster som uppkommit i de svar vi fått utifrån pedagogers rådande uppfattning 

kring publicerad dokumentation, är att de som svarat nej till publicerad dokumentation är även 

de enda som nämnt socioekonomiska aspekter i sina svar. Vi tror att detta kan vara slumpen att 

de svarat på detta sätt, men samtidigt kan det vara så att marknadsföringsaspekten har 

undanträngt den etiska aspekten hos den grupp som svarat ja till att de publicerar dokumentation 

på Internet. Kan man här tänka att i den fysiska förskolan vet vi var staketen ska stå, men att på 

Internet är dessa riktlinjer inte lika skarpa? 

7.3.3 Hur delaktiga är barn i processen av dokumentation som publiceras på Internet?    

Utifrån de svar som vi fått från vår undersökning kan vi tänka oss att tolka svaren som att barnen 

ibland är delaktiga i processen. Med detta i tanken kan det finnas risker att bilder på barn som 

de själva inte vill ska figurera på Internet eller på förskolans väggar hamnar där ändå. En faktor 

till detta kan vara tidsbrist. Dels omnämns detta i de öppna svaren; att det tar tid att hela tiden 

fråga barnen vad de själva vill. Samtidigt redogörs Lpfö 98 (Skolverket, 2011) att förskollärare 

utifrån riktlinjerna på s.12 ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och 

verksamhetens innehåll och att arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter 

respekteras. På detta sätt förbereds barnen för delaktighet och ansvar samt för rättigheter och 

skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Pedagoger tar även till vara på varje barns 

förmåga och deras vilja att ta ett större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen som 

Lpfö 98 förespråkar.  

Här kan vi även dra en jämförande slutsats till Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) § 1 kapitel 23 som vi beskrev i bakgrunden, där det framgår att sekretess gäller i 

högst 70 år i allmänna handlingar. I förskolan skriver verksamma pedagoger på ett 
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sekretessavtal som behandlar frågan om att verksamma pedagoger inte får föra vidare uppgifter 

om barnen i verksamheten, men samtidigt anses det som okej att publicera bilder på dem på 

Internet? I relation till detta kan frågan ställas om vårdnadshavare och förskola har godkänt 

publicerad dokumentation på Internet? Bryter pedagoger sekretessen som finns inom förskolan 

och framförallt, sviker pedagogerna då barnen när/om de inte tillgodoser deras åsikter genom 

att inte fråga dem om att publicera deras bilder på Internet?  

Vi undrar vem det är som äger dokumentationen, egentligen? 
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8 SLUTSATS  

Som vi nämnde i inledningen har barns delaktighet genomsyrat hela utbildningen. När det 

kommer i relation till Internet har det hamnat i skymundan för oss. Detta har skapat en 

tveksamhet om hur verksamma pedagoger bör agera utifrån tidigare forskning, som förvisso 

inte är särskilt omfattande. Samtidigt kunde vi utifrån de svar vi fått från pedagogerna som 

deltog i enkäten se en variation i hur de uppfattar och agerar när det kommer till Internet och i 

vilken omfattning det sker. Det framkom framförallt att det handlar om erfarenhet, intresse och 

kunskap om användandet av Internet.  

Vår undersökning visar att barn inte alltid är helt delaktiga i de olika processerna som tillhör 

dokumentation och urval av material som såväl publiceras på Internet som inom förskolans fyra 

väggar, trots att Lpfö 98 (Skolverket, 2011) förespråkar detta. Istället har vår studie visat att det 

finns ett marknadsföringsperspektiv där det finns risk för slentrianmässiga exponeringar. När 

barnen är en del av detta kan vuxna fundera på om de utgår från ett barnperspektiv eller barnens 

perspektiv, det vill säga utgår vuxna från ett tolkande eller ett frågande perspektiv?  

Vi undrar om förskolan är en del av uppmärksamhetssamhället? Är detta i så fall bra eller 

dåligt? I det rådande uppmärksamhetssamhället kan det tänkas att de förskolor som har en 

marknadsföringssyn kan dra nytta av detta, men de förskolor som inte tänker i dessa 

marknadsföringsbanor inte syns på samma sätt? Kan det påverka antalet vårdnadshavare som 

väljer just den förskolan? De förskolor som publicerar dokumentation i marknadsföringssyfte 

kan anta formen av en opak verksamhet eftersom det antagligen bara är de positiva delarna som 

lyfts fram. En förskola som inte publicerar i syfte att marknadsföra sig har inte samma press på 

sig att publicera bra saker som lockar, vilket kan leda till att de kan publicera ett mer 

reflekterande innehåll och på detta sätt kan de bli mer transparenta.  

För oss känns nätpublicerad dokumentation både bra och samtidigt oroväckande. Det som 

känns oroväckande är att fokus kan försvinna från det som verkligen ska göras samtidigt som 

det publicerade materialet kan hamna i fel händer, beroende på vad som visas. Vem är den 

nätpublicerade dokumentationen för? Är den till för barn och vårdnadshavare? Är det säkerställt 

att det gynnar dem? Beroende på var pedagoger publicerar finns det olika användaravtal. 

Publiceras material på en kommersiell webbsida bör pedagoger, enligt vår mening, vara 

försiktig med vad de publicerar eftersom den som publicerar ofta ger äganderätten till företaget 

som står bakom webbsidan.  

Vi känner att Internetverktygen som nämnts i vår studie kan vara ett bra alternativ när 

verksamma pedagoger ska visa dokumentation, om de har en krypterad inloggning och 

användarvillkoren gynnar barnen. Beroende vilka uppgifter som läggs ut krävs det olika former 

av inloggningar, vilket man måste se över. Det byggs idag staket runt den fysiska förskolan för 

att skydda barnen, samtidigt lever vi i en tid där Internet är centralt, där det inte finns fasta 

riktlinjer om var staketet ska sättas upp på Internet. När ska barnen skyddas? 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING  

Ett förslag som vi har till fortsatt forskning är att undersöka hur en publicerad dokumentation 

kan påverka barn och hur pedagoger gör gällande olika socioekonomiska förhållanden. 

Bryts sekretessavtalet som finns i förskolan när de publicerar dokumentation på Internet? Detta 

oberoende om anledningen är främja vårdnadshavare, synas på marknaden eller för att barnet 

ska kunna reflektera hemma. Svikes barnet om dess åsikt inte tillgodoses genom att inte fråga 

dem om att publicera dokumentation på Internet? Vem äger dokumentationen? 
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BILAGA 1  

Pilotstudie  

 

Hej.  

Jag och min kurskamrat xxx sitter nu med vår C-uppsats som handlar om dokumentation och 

Internet.  

Vi har gjort en enkät och hoppas du skulle kunna svara på den. Vi kommer inte använda oss av 

några personuppgifter, enbart vilken kommun du tillhör och barnens åldrar på avdelningen du 

är verksam i. 

Enkäten består av 21 kryss- och flervalsfrågor, en djupare beskrivning av enkäten samt vad 

medverkan innebär finns i länken.  

Här kommer länken till Internetenkäten: http://goo.gl/forms/ZmGd1vMCmz  

Hoppas du vill, har lust och kan ta dig tid att svara på den, vi hade verkligen uppskattat det! 

Hälsningar,  

Camilla och Johanna 
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BILAGA 2  

 

Mail till förskolechefer  

 

Hej xxx.  

Vi talades vid i telefon för ett tag sedan angående en enkätstudie som ni ville delta i.  

Var god att vidarebefordra länken som medföljer i detta mail till alla barnskötare och 

förskollärare som finns på dina förskolor. Enkäten ifylles individuellt.  

Skicka sedan tillbaka ett mail till oss med information om hur många som fick enkäten, då det 

är viktigt för oss att få veta totalt antal personer som kunde ha ställt upp i undersökningen sen 

då vi ska räkna bort bortfallet i studien. 

Enkäten består av 21 kryss- och flervalsfrågor, en djupare beskrivning av enkäten samt vad 

medverkan innebär finns i länken.  

Skicka gärna ut enkäten så fort som möjligt då sista dagen att besvara den är måndagen den 

1/12 00.00.  

Med vänlig hälsning,  

Camilla Nyström och Johanna Yrvenstam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 3 

Enkätfrågor  

 

Hej.  

Vi är två studenter från Luleå Tekniska Universitet (LTU) i Luleå. Vi heter Camilla Nyström 

och Johanna Yrvenstam och studerar till förskollärare. Vi går nu vår sista termin på 

utbildningen och håller på att skriva vårt examensarbete där vårt syfte är att ta reda på i vilken 

omfattning pedagoger använder Internet och uppfattningar kring att publicera dokumentation 

och pedagogisk dokumentation i verksamheten och hur delaktiga barn är i processen. 

Vi är intresserade av att samla in enkäter från pedagoger till vår studie och därför kontaktar vi 

er.  

Deltagandet är frivilligt och enkäten besvaras anonymt, det vill säga utan att namn och 

personuppgifter noteras, med undantag från barnen på avdelningens ålder och vilken kommun 

ni tillhör, och detta sker i forskningssyfte. Detta innebär att ingen kommer att få veta vad just 

du har svarat på de olika frågorna och materialet kommer att förstöras direkt efter att 

undersökningen är utförd.  

Vi följer Vetenskapsrådets föreskrifter om forskningsetiska principer som går att fördjupa sig i 

på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf för vidare information. 

Enkäten består av totalt 20 frågor och är uppdelade i delarna A-D i form av kryss- och 

flervalsfrågor, beroende på svar skickas du förbi särskilda avsnitt. 

Om ni har några frågor eller invändningar tveka inte att kontakta oss  

Tack på förhand, vi ser fram emot era svar!  

 

Med vänlig hälsning,  

Camilla Nyström och Johanna Yrvenstam  

 

Camilla Nyström, xxxx xxx xxx  

mail: xxxxxx-x@student.ltu.se   

Johanna Yrvenstam, xxxx xxx xxx  

mail: xxxxxx-x@student.ltu.se 
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Samtycke för deltagande Jag godtar att medverka i studien och att mina svar används i 

forskningssyfte.  
o Ja  

o Nej  

 

Del A  
Kommuntillhörighet  

Vilken kommun är du verksam i?  

o X  

o X  

o X  

 

Barnens ålder på avdelningen  
o 1-3  

o 3-5  

o 1-5  

o Övrigt  

 

Del B Dokumentationsprocess och barnens delaktighet  

 

Har er förskola delat ut ett samtycke till fotografering till vårdnadshavare? Där 

vårdnadshavare ger tillstånd (eller inte tillstånd) för fotografering av barn som används för 

dokumentation  

o Ja  

o Nej  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Har er förskola delat ut ett samtycke till publicering på Internet till vårdnadshavare? Där 

vårdnadshavare ger tillstånd (eller inte tillstånd) för fotografering av barn som används för 

publicering på Internet.  

o Ja  

o Nej  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Jag och mina kollegor på avdelningen är fria att själva välja dokumentationsformer som 

ska användas.  

o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

 

Jag och mina kollegor på avdelningen är fria att själva välja hur dokumentationen ska 

visas upp.  

o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

 

  



 

 

Dokumentationen är ett viktigt stöd för barnets lärande.  

o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Jag låter barnen själva delta i urvalet av dokumentation som ska användas i förskolan.  

o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

 

Jag låter barnen själva vara delaktiga i processen att dokumentera den pedagogiska 

verksamheten. Att barnen själva dokumenterar.  

o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

 

Vilka dokumentationsformer använder ni?  
Du kan kryssa för flera alternativ. Använder ni en annan dokumentationsform, vänligen skriv 

det i ”Övrigt”.  

□ □ Fotografier  

□ □ Videoinspelningar  

□ □ Ljudupptagningar (diktafon)  

□ □ Anteckningar, loggböcker  

□ □ Intervjuer  

□ □ Enkäter  

□ □ Övrigt: __________  

 

Publicerar ni dokumentation på Internet? Frågan gäller publicering på Internet oavsett om 

den sker på slutna och lösenordsskyddade sidor eller på offentliga sidor som är åtkomliga för 

utomstående.  

o Ja  

o Nej  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Del C Nätpublicering – detta gäller såväl dokumentation av aktiviteter som pedagogisk 

dokumentation.  

Var på Internet publicerar din förskola dokumentation?  
Du kan kryssa för flera alternativ.  

□ □ Hemsida  

□ □ Blogg  

□ □ Facebook  

□ □ Instagram  

□ □ Twitter  

□ □ Övrigt: __________  



 

 

Vad publicerar ni på Internet?  

Du kan kryssa för flera alternativ.  

□ □ Foton  

□ □ Filmer  

□ □ Ljudupptagningar  

□ □ Information om dagen / kommande information om verksamheten  

□ □ Barnets teckningar och skapelser  

□ □ Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

□ □ Övrigt: __________  

 

Det publicerade materialets åtkomlighet. I vilken grad är din förskolas Internetpublicerade 

dokumentation öppen för allmänheten/utomstående?  

o Vårt material, som publiceras på Internet, är åtkomligt för allmänheten/utomstående.  

o Vårt material, som publiceras på Internet, är inte åtkomligt för allmänheten/utomstående.  

o Vi publicerar material på såväl öppna som slutna webbplatser.  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

o Övrigt: ________  

 

Det finns ett pedagogiskt värde i vårt synliggörande av dokumentation på Internet.  
o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Det finns andra värden, än det pedagogiska, i vårt synliggörande av dokumentation på 

Internet.  
o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Öppet synliggörande av dokumentation på Internet ställer större krav på vad som 

dokumenteras jämfört med dokumentation som visas upp i förskolans lokaler.  
o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Barnen på avdelningen är positiva till att dokumentation synliggörs öppet på Internet.  
o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

  



 

 

Barnens vårdnadshavare är positiva till att dokumentation synliggörs öppet på Internet.  

o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Vår samverkan med vårdnadshavare påverkas positivt av dokumentation som synliggörs på 

Internet.  

o Instämmer helt  

o Instämmer till stor del  

o Instämmer till viss del  

o Instämmer inte alls  

o Ingen uppfattning / Vill ej uppge  

 

Avslutningsvis skulle vi vara tacksamma om ni beskriver er syn på publicering av 

dokumentation på Internet, dess möjligheter och utmaningar.  
__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 4  

Påminnelsemail  

 

Hej xxx. 

 

  

Skickar en liten påminnelse då vi inte vet om du vidarebefordrat länken till din personal. På 

måndag är sista dagen att svara, vi uppskattar er hjälp! Om du vidarebefordrat redan, skulle vi 

gärna vilja veta till hur många.  

 

 

Tack!  

 

 

Vänliga hälsningar,  

 

Camilla och Johanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 5  

Mail till förskolechefer 2  
 

Hej xxx.  

Jag heter xxx och läser till förskollärare vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) och skriver nu 

C-uppsats tillsammans med min kurskamrat xxx.  

Vi har försökt nå dig via telefon angående en enkätundersökning som handlar om 

dokumentation där ni blivit slumpmässigt utvalda att delta.  

Tanken är att förskollärare och barnskötare ska svara på enkäten individuellt. Deltagandet är 

anonymt och det enda som registreras är kommuntillhörighet och vad för slags åldersindelning 

avdelningen som den aktuella pedagogen jobbar på har.  

Bifogar ett dokument med ett informationsbrev där ni kan läsa vidare om studien. 

Låter detta intressant, så kommer du att få ett mail skickat med en länk till enkäten, som du 

sedan distribuerar till alla förskollärare och barnskötare, när de svarar på enkäten kommer 

svaren automatiskt in till oss.  

 

Med vänlig hälsning,  

Camilla Nyström och Johanna Yrvenstam  

 

Camilla Nyström, xxxx xx xx xx  

mail: xxxxxx-x@student.ltu.se  

Johanna Yrvenstam, xxxx xx xx xx  

mail: xxxxxx-x@student.ltu.se  

mailto:xxxxxx-x@student.ltu.se
mailto:xxxxxx-x@student.ltu.se

