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Sammanfattning 

Det har länge funnits en tradition av att dokumentera i svensk förskola. Det förändrade 

undervisningsuppdraget i förskolan har även inneburit att dokumentation fått en större plats 

i verksamheten, men reflektioner kring etiskt hänsynstagande för barn har inte följt med i 

utvecklingen. Syftet med denna undersökning är att studera förskollärares och barns 

förståelse för fenomenet integritet. Genom kvalitativa intervjuer samt en blandad form av 

deltagande observationer och fokusgruppsamtal har vi studerat förskollärares 

förhållningssätt till, och barns upplevelse av, personlig integritet i relation till 

dokumentationspraktiken. Vi har utgått från Merleau-Pontys livsvärldsteori som utgår från 

tanken om en odelbar relation mellan människan och världen. Resultatet visar att det finns 

en etisk aspekt i Skollagen och Läroplanen för förskolan, som säger att barns rätt till 

integritet ska respekteras. Förskollärare är medvetna om detta, men det efterlevs inte alltid i 

praktiken. Barns integritet i dokumentationspraktiken är ett komplext ämne. Vuxna och barn 

i förskolan har en relation till, och ett ömsesidigt beroende av, varandra. Det måste finnas en 

kommunikation mellan förskollärare och barn om vilka regler och förhållningssätt som ska 

råda i dokumentationspraktiken. Vi menar att det måste finnas en muntlig överenskommelse 

om hur förskollärare och förskolebarn ska agera i dokumentationspraktiken för att barns rätt 

till integritet ska kunna respekteras. Vi finner även att barn har utvecklat strategier för att 

påverka dokumentationspraktiken och menar att dessa kan ses som barns uttryck för deras 

rätt till integritet. 

 

Nyckelord: integritet, dokumentationspraktik, livsvärldsteori, förskollärare, förskolebarn  
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1. Inledning 

Under vår utbildning har vi stött på olika former av dokumentering av barn i förskolan. När 

vi haft VFU har det förväntats av oss att vi dokumenterar genomförandet av aktiviteter med 

barnen. Vi har då oreflekterat satt upp barnens alster och annan dokumentation, till exempel 

foton, på förskolans väggar i syfte att synliggöra verksamheten för barn och vårdnadshavare. 

När vi i kursen Bedömning, utvärdering och politisk styrning i förskolan fick fördjupa oss i 

bland annat pedagogisk dokumentation som utvärderingsverktyg, fick vi syn på en etisk 

aspekt av dokumenteringen i förskolan vi inte reflekterat över tidigare. Det blev en 

väckarklocka för oss att vi i arbetet med dokumentation måste börja reflektera över den 

etiska aspekten under hela dokumentationsprocessen, från att bilder tas på barn till att de 

sätts upp på väggen.  

 

Det händer att ett eller flera foton sätts upp på väggen där någon eller några av barnen 

exempelvis blundar, grimaserar eller på annat sätt sticker ut. Dessa saker kan te sig små för 

oss, men stora för barnen. Det behöver inte vara negativt att visa på olikheter mellan barnen, 

men det är problematiskt när det sker oreflekterat. Detta fick vi själva erfara när vi under ett 

seminarium fick prova på att dokumentera varandra genom skrift och foto. Det var en olustig 

känsla att någon antecknade saker som man själv inte fick ta del av. Däremot var det nyttigt 

att erfara tanken på att detta skulle kunna sättas upp utan att man själv fått granska och 

godkänna vad det stod. Det kan också vara relevant att tänka på när det kommer till barns 

alster. Ett barn vars alster, det vill säga teckning eller pyssel, är uppsatt vågrätt när alla andra 

barns sitter lodrätt kan till exempel sticka ut på ett sätt som barnet inte vill, vilket kan 

upplevas som negativt utan att vi vuxna är medvetna om det. 

 

Att etiskt reflektera över dokumentation av barn i förskolan kommer vara en viktig aspekt i 

vårt yrkesliv. Vi finner ämnet integritet kopplat till dokumentationspratkiken spännande och 

vill gärna fördjupa oss i det för att få syn på hur förskollärare och barn agerar kring detta 

idag. 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis presentera studiens centrala begrepp dokumentation, 

integritet, barns rättigheter, etik och kränkande behandling. Under rubriken relationen 

mellan krav på pedagogisk dokumentation och etiska aspekter av dokumentation, kommer 

vi jämföra de två senaste Läroplanerna för förskolan och sätta in dokumentation i ett 

utbildningssammanhang. Vidare kommer vi under rubriken barns integritet i relation till 

förskolans styrdokument, titta närmare på vad Skollagen och Skolverket säger gällande 

barns rättigheter samt diskutera kränkningar i relation till dessa. Avslutningsvis kommer vi 

under rubriken relationens betydelse kopplat till barns integritet presentera vad relationell 

pedagogik innebär i förskolan. Förutom litteratur och ordböcker kommer vi även att luta oss 

mot forskning och använda oss av debattartiklar för att sätta in problematiken i ett större 

sammanhang. 

  

2.1 Definition av centrala begrepp 

Här kommer vi definiera studiens centrala begrepp utifrån ordböcker, sätta in begreppen i 

ett förskolesammanhang och klargöra vår tolkning av dessa. 

 

Dokumentation 

Enligt nationalencyklopedin betyder dokumentation ”sammanställning av skriftligt underlag 

(dokument) i en viss fråga” (NE).  Inom förskolefältet kan begreppet dokumentation 

inbegripa en rad olika insamlingsmetoder och sammanställt material (Vallberg Roth & 

Månsson, 2010, s. 231). Dokumentation används ofta för att synliggöra och utvärdera 

förskolans verksamhet (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016, s 53). Dokumentationen 

kan bestå av exempelvis anteckningar, filmklipp och fotografier av de aktiviteter barn deltar 

i. Med dokumentation avser vi bilder och alster, det vill säga teckningar och pyssel, som 

sitter uppe på väggarna eller står framme i förskolan samt bilder och videoklipp tillgängliga 

via digitala verktyg. Vi urskiljer dokumentation från pedagogisk dokumentation som är ett 

utvärderingsverktyg och en metod för att synliggöra barns lärprocesser (Vallberg Roth & 

Månsson, 2010, s. 233). 

 

Integritet 

Nationalencyklopedin definierar begreppet integritet som ”upplevelse av att ha ett, och bara 

ett jag”. Personlig integritet definieras som ”rätt att få sin personliga egenart och inre sfär 

respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp” (NE). Inom förskolefältet 

anses barns integritet och identitet vara nära sammankopplat. Dessa utvecklas samtidigt och 

i takt med att barnet utvecklar sin identitet förändras också barnets gränser (Skolverket, 

2019B). Enligt Johansson (2005, s. 110) handlar personlig integritet om rätten till osårbarhet. 

Mot den bakgrunden menar vi att begreppet integritet innebär barns rätt till okränkbarhet, 

rätten att agera självständigt och uttrycka sina tankar och åsikter samt möjligheten att 

påverka och vara delaktig i sin vardag. 
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Barns rättigheter 

Skollagen reglerar barns rättigheter när det gäller utbildning på följande vis:  

 

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv 

del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 

Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras 

ålder och mognad. […] Elevernas och deras sammanslutningars arbete med inflytandefrågor 

ska även i övrigt stödjas och underlättas (SFS 2010:800, kap. 4, 9 §).  

 

Barns rättigheter finns även reglerat i FN:s barnkonvention som slår fast att: 

 

konventionensstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att 

fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad (Barnkonventionen, 1989, 12 §).  

 

Ytterligare ett styrdokument i förskolan som skriver fram barns rättigheter är Läroplanen. 

Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö18, 2018, s. 16) har barn ”rätt till delaktighet och 

inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga 

till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen”. Mot bakgrund av 

de här källorna menar vi i denna studie att begreppet barns rättigheter innebär barns 

rättigheter enligt svensk lag, barnkonventionen och Läroplanen. 

 

Etik 

Enligt svenska akademiens ordlista betyder etik ”läran om moraliskt gott och ont, sedlära” 

(SAOL). Etik är ett begrepp som används i många sammanhang. Till exempel ställs det krav 

på etisk hänsyn inom forskning, politik och företag. Begreppet etik används även i 

samhällsdebatten i frågor om missbruk av makt och människosyn (Johansson, 2001, s. 12). 

Eva Johansson har studerat barns etik i förskolan och menar att ”med etik avses de värden 

och normer för hänsyn till sig själv och andra som barn gestaltar i sitt samspel” (ibid). Vidare 

menar Johansson att en etisk situation i förskolan ”kan innefatta uttryck för det barn värderar 

som positivt och negativt, rätt och fel, i fråga om egna och andras ageranden” (2008, s. 17).  

I denna studie lutar vi oss mot Johansson tolkning av begreppet etik.  

 

Kränkande behandling 

Skolverket (2019A) definierar kränkande behandling som att vara: ”ett uppträdande som 

kränker ett barns eller en elevs värdighet utan att det är diskriminering enligt 

diskrimineringslagen”. Vidare slår Skolverket fast att det är barnets egen upplevelse som 

avgör om en situation räknas som kränkande behandling eller ej (2019A). Inom förskolans 

kontext menar Margareta Öhman (2019, s. 76) att kränkande handlingar består av både yttre 

och inre dimensioner. Den yttre dimensionen handlar om tecken som barn själva observerar 

eller vuxna får syn på i barns samspel. Den inre dimensionen handlar om subjektiv 

upplevelse att känna sig kränkt. I denna studie tolkar vi begreppet kränkande behandling 

utifrån Skolverkets definition och Öhmans beskrivning. 
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2.2 Relationen mellan krav på dokumentation och etiska aspekter av 

dokumentation 

Här nedan kommer vi att jämföra de två senaste versioner av Läroplanen för förskolan 

beträffade formuleringar om barns integritet, nämligen Lpfö98 reviderad 2016 och Lpfö18. 

I den svenska förskolan finns en tradition av dokumentering och observationer i 

verksamheten (Lenz Taguchi, 2013, s. 5). Som vi nämnt inledningsvis har vi insett att 

dokumentation kan vara etiskt problematiskt. Nedan kommer vi sätta in dokumentation i ett 

förskolesammanhang genom att referera till forskare och författare inom förskolefältet. 

 

Lpfö98 reviderad 2016 

År 2011 reviderades den 13 år gamla Läroplanen och kraven på dokumentation skärptes 

ytterligare. Denna kom senare att revideras ytterligare en gång 2016 för att lyfta fram 

förskolechefens ansvar. I revideringen 2011 formulerades att förskollärares och arbetslagets 

ansvar nu var att ”varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt 

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med Läroplanens mål och 

intentioner” (Lpfö98, 2016, s. 14). Ett arbetssätt förskollärare använder för att utvärdera 

verksamheten är pedagogisk dokumentation, vilket kan sägas vara den dominerande 

diskursen för utvärdering av verksamheten i förskolan idag (Emilson och Pramling 

Samuelsson, 2012, s. 2). Det blir här viktigt att skilja på dokumentation och pedagogisk 

dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett utvärderingsverktyg som syftar till att 

synliggöra verksamheten och det enskilda barnets meningsskapande och lärprocess. Genom 

att reflektera över dokumentationen kan förskollärare få syn på sin egen barnsyn och 

utvärdera sitt eget arbete. Därmed är det inte ett dokument för att visa upp vad barnen har 

gjort (Elfström, 2015, s. 173). Dokumenteringen av barn har lyfts fram ytterligare i och med 

det förstärkta undervisningsuppdraget förskolan har fått, vilket kan kopplas till förskolans 

förändrade plats i samhället. Från att ansvaret för förskolan låg under socialstyrelsen och 

verksamheten varit föremål för omsorgspolitik flyttades ansvaret över till 

utbildningsdepartementet i slutet av 1990-talet. Idag anses förskolan vara en rättighet för 

barnen och det första steget i barns möte med utbildningsväsendet. Förr var förskolan en 

plats för barnpassning medan föräldrar jobbade. Idag har förskolan ett delat uppdrag som 

består av både omsorg och utbildning. I förskolan ska barn få möjlighet att utvecklas och 

lära inom allt från social kompetens till olika ämneskunskaper (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér. 2015, s. 41 & 46). Det är mot denna bakgrund man ska förstå den pedagogiska 

dokumentationens roll. 

 

Lpfö18 

Det förändrade undervisningsuppdraget har inneburit att dokumentation fått en större plats i 

förskolan, men reflektioner kring etiskt hänsynstagande för barn har inte följt med i 

utvecklingen. Anne-Li Lindgren menar att vuxna inte problematiserar sina observationer och 

dokumentering av barn (2016, s. 27 & 61). Hon menar att den etiska aspekten i Läroplanen 

från 2011 är ”enkelriktad och går från den vuxna till barnet”. Det är de vuxna som är 

förebilder och deras förhållningssätt påverkar hur barn upplever etik. Barnen ses inte som 
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kompetenta här och nu utan de ska utveckla förmågor som de har nytta av i framtiden. I juli 

2019 trädde en ny läroplan för förskolan i kraft. Den nya Läroplanen innehåller en särskild 

framskriven formulering av barns rätt till integritet. ”Alla som arbetar i förskolan ska 

respektera barns kroppsliga och personliga integritet, det gäller bland annat i den dagliga 

omsorgen och frågor om dokumentation” (Lpfö18, 2018, s. 7). Detta kan jämföras mot den 

tidigare Läroplanen där det läggs en betoning på barns inflytande och delaktighet, men 

däremot inte integritet (Lpfö98, 2016, s. 12). Begreppen inflytande, delaktighet och integritet 

ingår i samma ämnessfär, men i den nya Läroplanen har ämnessfären utökats till att även 

inkludera integritet. Det betyder dock inte att Läroplanen trycker mindre på inflytande och 

delaktighet.  

 

Lindgren (2012, s. 329) menar att i Läroplanen från -98 som reviderades 2011 finns det 

skrivningar om dokumentation som fokuserar på förskollärarnas skapande av 

dokumentationen, medan det belyses väldigt lite om hur det ökade intresset att synliggöra 

barnen genom dokumentation påverkar barn och barndomen. Emilson och Pramling 

Samuelsson (2012, s. 14) menar att barn vet vad som förväntas av dem och att bli 

dokumenterad kan därmed tolkas som en slags bekräftelse eller belöning. Det skapas en 

norm om hur ett barn i förskolan bör vara. Sedan år 2011 då Lpfö98 reviderades har 

tillgången till digitala verktyg i förskolan ökat, vilket gör att förskollärare idag använder 

datorer och mobiler för att dela dokumentationen som kan bestå av anteckningar, filmklipp 

och fotografier. De digitala verktygen öppnar upp för nya möjligheter att synliggöra 

verksamheten, men de väcker även frågor rörande barns etik och integritet (Lindgren, 2016, 

s. 13 & 31). Hillevi Lenz Taguchi menar att dokumentationen i förskolan har ökat sedan 

förskolan övergick från omsorgspolitik till utbildningspolitik och att vi nu lever i en tid där 

allt i förskolan och samhället ska dokumenteras (2013, s. 5). Trots att pedagogisk 

dokumentation inte ska vara ett dokument att visa upp vad barnen har gjort, är det vanligt att 

dokumentationen delas med vårdnadshavare genom exempelvis appar eller genom att sättas 

upp på väggar. Bente Svenning (2011, s. 98) menar att de vuxna sitter på makten över hur 

dokumentation presenteras. Därmed har vuxna ett etiskt ansvar att fråga barnen om de vill 

att dokumentationen ska visas upp på förskolans väggar.  

 

2.3 Barns integritet i relation till förskolans styrdokument 

Här kommer vi att problematisera vad det innebär att respektera barns integritet, vid 

dokumentation, i relation till barnkonventionen och Skollagen. Som vi nämnt tidigare har 

barn lagstadgad rätt till personlig och kroppslig integritet. Vidare lyfter vi fram exempel på 

hur kränkningar av barns integritet i förskolan kan bryta mot lagen. 

 

Den nya skrivelsen i Läroplanen om barns integritet har i media lyft fram aspekten av 

kroppslig integritet och förskolans arbete med att lära barnen säga nej till ovälkommen 

beröring (Djurberg, 2018 & Fridman, 2018). En annan aspekt av barns integritet som inte 

får lika stort fokus i media är rätten till den personliga integriteten. Att barn även har rätt att 

säga ifrån när de som person blir kränkta, till exempel genom att foton på dem eller deras 

alster sätts upp på väggarna utan lov. Margareta Öhman (2019, s. 76) menar att vad som är 

kränkande kan bara den som upplever sig kränkt avgöra. I förskolan är det alltid barnet som 
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ges tolkningsföreträde. Det enskilda barnets upplevelse ska stå i fokus och utgöra grunden 

för hur pedagogen möter barnet. I bredare mening kan exempel på att barn känner sig kränkta 

vara om en förskollärare tvingar barnet att ha på sig kläder hen inte vill, eller om 

förskolläraren skapar normer utifrån barnets ålder och antar att barnet inte ska kunna något 

eftersom hen är för ung. I detta arbete är vi intresserade av den kräkning det kan handla om 

när barn blir dokumenterade. Exempel på en kränkning i det sammanhanget kan vara om 

barn blir framställda på ett visst sätt genom dokumentation utan att de har blivit frågade om 

lov. Utöver den nya Läroplanen blir barnkonventionen till svensk lag från den 1 januari 

2020. Detta har medfört diskussioner om barns rättigheter i samhället. Enligt artikel 12 i 

FN:s barnkonvention (1989) har alla barn rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Det handlar om barns rätt till personlig och kroppslig integritet. Birgitta Qvarsell (2003, s. 

111) lyfter i sin artikel om barns perspektiv och barns rättigheter fram Harts slutsats om att 

i såväl förskola som forskning är barn de mest dokumenterade samhällsmedborgarna, men 

de minst lyssnade på. Därför är det intressant att gå till barnen och se hur de upplever 

dokumentation av dem själva på förskolan.  

 

Att barn ska ges inflytande över sin utbildning finns reglerat i Skollagen (SFS 2010:800, 

kap. 4, 9 §). Vår tolkning av Skollagen är att barn i förskolan utifrån ålder och mognad ska 

vara informerade om beslut rörande dem och aktivt delta i den fortlöpande planeringen av 

verksamheten. Det innebär att barn ska få sin röst hörda under hela processen, inte enbart i 

början av en aktivitet. Men förstår barn sina rättigheter i dokumentationspraktiken bara för 

att vuxna uppmuntrar barnen till att vara delaktiga? Skolverket (2019B) har tagit fram ett 

stödmaterial för hur förskolor kan arbeta med integritet under dokumentation. De lyfter fram 

att barn kan uttrycka nej på många olika sätt, därför behöver personal i förskolan vara 

lyhörda på vad barnet försöker förmedla. Barn kan säga nej både verbalt och kroppsligt, som 

exempel tar de upp att barn kan svara genom att visa en stopphand eller dölja sitt ansikte när 

de ska fotograferas. De menar även att det är viktigt att få ett godkännande av barnet under 

flera tillfällen i hanteringen av fotografier. Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman 

argumenterar för att framställningen av dokumentationsprojekt som positivt utgår från ett 

vuxenperspektiv och barn som dokumenteras bör ges samma etiska skydd som forskare 

erbjuder de barn de studerar (2003, s. 67). Utifrån ovanstående blir det intressant att 

undersöka om barn får möjlighet att uttrycka sin åsikt om dokumentationen innan den 

används och hur de förstår sina rättigheter i det sammanhanget.  

 

2.4 Relationens betydelse kopplat till barns integritet 

Här lyfter vi fram relationell pedagogik för att förstå betydelsen av relationen mellan vuxna 

och barn i förskolan. 

 

Inom den skolpolitiska debatten idag är lärarens ledarskap ett ämne många vill lyfta i relation 

till komplexiteten i klassrummet. Däremot är betydelsen av relationen mellan läraren och 

elev, alltså det pedagogiska mötet, något som missas (Ljungblad, 2018, s. 17). Vi menar att 

förskolläraren har ett ansvar att upprätthålla en professionell relation till barnet. I den 

pedagogiska debatten inom förskolan idag berör relationell pedagogik detta ämne. Sven 

Persson menar att inom relationell pedagogik anses barn och vuxna ha ett ömsesidigt 
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beroende av varandra. Det handlar om att människor utvecklas i relation till varandra. Barn 

ska ses som starka och aktiva individer. De är kapabla till att hantera även svåra situationer 

och söker aktivt andras sällskap. Barn är samtidigt beroende av vuxna och beroende av det 

samspel som omgivningen erbjuder (2019, s. 25). För vuxna i förskolan kan det vara svårt 

att tänka sig att man är i beroende till barn. Däremot menar Person att eftersom vuxna är i 

en relation till barnen finns det även ett beroende även från de vuxnas sida (2019, s. 26). 

Persson skriver att: ”pedagoger och barn tolkar varandra och ger mening åt mötet genom det 

verbala språket, men också genom kroppsliga uttryck som gester och miner” (2019, s. 29). 

När pedagogen har förmågan att göra sig förstådd av barnet genom att tolka och förstå 

barnens intentioner och känslor, visar pedagogen på professionell kompetens (Persson, 

2019, s. 32). Öhman (2019, s. 35) hävdar att om pedagogen ska kunna förstå barn måste de 

ha viljan att dela barns livsvärld. Det innebär att närma sig barnens individuella erfarenheter 

och deras sätt att förstå världen. Vidare menar Öhman (2019, s. 111) att det är vuxnas ansvar 

att utveckla en relationell pedagogik och goda relationer till varje barn. 

 

I detta avsnitt har vi tagit upp dokumentation i ett förskolesammanhang, vad lagen säger om 

barns rättigheter och integritet samt hur dessa kan tillämpas i relation till dokumentation i 

förskolan. Vidare har vi även lyft fram relationell pedagogik för att förstå betydelsen av 

relationen mellan vuxna och barn i förskolan. Det vi har tagit upp i bakgrunden får oss att 

undra över om det är problematiskt att dokumentation, både fotografier, videofilmer och 

barnens egna alster, görs offentlig för vem som helst att se? Vart går gränsen? Hur ser 

förskollärarna på det här? Hur ser barnen på det här? Det vill vi undersöka närmare. I 

fortsättningen kommer vi benämna dokumentationen både i form av fotografier och 

videofilmer som ”bilder”, och barnens egna teckningar och pyssel som ”alster”. 

 

3. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna undersökning är att studera förskollärares och barns förståelse för 

fenomenet integritet. Vi vill studera förskollärares förhållningssätt till, och barns 

upplevelser, av personlig integritet i relation till dokumentationspraktiken.  

  

3.1 Forskningsfrågor 

• Hur beskriver förskollärare barns rätt till integritet? 

• Hur beskriver förskollärare sitt etiska förhållningssätt till barns integritet i 

dokumentationspraktiken? 

• Hur uttrycker barn i förskolan förståelse för rätten till sin personliga integritet i 

dokumentationspraktiken? 

• Hur beskriver barn sina möjligheter till att påverka dokumentationen i förskolan och 

hur ger barnen i detta sammanhang uttryck för personlig integritet? 
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4. Forskningsöversikt 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning på området barns integritet och avslutar med 

en sammanfattning av dessa. Här har vi enbart använt oss av ”Peer Reviewed” 

forskningsartiklar för att säkerställa att artiklarna blivit granskade av andra forskare. I vår 

sökning efter forskning om barns integritet i förskolan har vi använt oss av databaserna 

”Nordic Base of early Childhood Education” och ”Education Source” för att hitta 

vetenskapliga artiklar på området. Sökorden vi använt oss av är ”integritet”, ”etik”, 

”dokumentation”, ”pedagogisk dokumentation”, ”dokumentering”, ”rättigheter”, ”förskola” 

”integrity”, ”ethics”, ”documentation”, ”pedagogical documentation”, ”rights” och 

”preschool”. I sökningen har vi tittat på de här orden eftersom de svarar mot vår 

syftesbeskrivning. Vi sökte efter forskning om hur ämnet barns integritet i förskolan 

framkommer i interaktionen mellan barn och vuxna samt vid dokumentering. Det finns inte 

särskilt mycket forskning på området, därför valde vi att utöka vårt sökområde till att också 

innefatta internationell forskning. Vi har även tagit med forskning som behandlar ämnet 

barns integritet mer övergripande, forskning som även inkluderar barns delaktighet i 

dokumentationspraktiken och forskning som berör pedagogisk dokumentation. I 

forskningsöversikten använder vi de begrepp forskarna själva har använt sig av i deras 

artiklar, som till exempel ”pedagog” istället för ”förskollärare”. Senare i resultat, analys och 

diskussion kommer vi däremot enbart använda begreppet ”förskollärare”.  

 

4.1 Integritet i förskolan 

Integritet är inte enbart något som kan utgå från en persons perspektiv eftersom det är socialt 

och kulturellt betingat. Integritet upplevs, framträder och förhandlas i interaktion med andra. 

Detta menar Eva Johansson i artikeln ”Children´s integrity – A marginalied right”, 

publicerad i International Journal of Early Childhood. I artikeln diskuterar Johansson frågor 

om yngre barns integritet i relation till svenska skolsystemet. Artikeln bygger på flera studier 

med observationer av den dagliga interaktionen mellan barn och vuxna under 7–12 månader 

(2005, s. 111 & 113). I artikeln analyserar och diskuterar Johansson hur barns rätt till 

integritet respekteras och tillskrivs av lärare samt vilka dilemman som kan uppstå utifrån 

Merleau-Pontys livsvärldsteori (2005, s. 111 & 118). För en presentation av teorin se i 

teoriavsnittet 5.1. Resultatet visar att pedagoger oftast inte ser eller förstår när de kränker 

barnet. Johansson menar att gränserna för personlig integritet är olika för alla. Dessa är lätta 

att missa och upptäcks ofta i efterhand (2005, s. 113). Vidare lyfter Johansson fram två 

maktdimensioner som framkommer i relation till barns integritet. Det första är 

maktförhållandet mellan vuxna och barn där Johansson menar att barn aldrig kan få lika 

mycket integritet som vuxna eftersom de inte sitter på lika mycket makt. Det innebär att 

vuxna bestämmer var gränsen för barns integritet går. Det andra maktförhållandet Johansson 

belyser är mellan förskolan och barnet. Johansson menar att förskolans uppdrag utifrån 

Läroplanen förutsätter att uppdraget går före barns integritet (2005, s. 121).  Johansson drar 

slutsatsen att integritet handlar om barns rättighet som människa och därmed är det inget 

vuxna kan välja att bortse från (2005, s. 122).  
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4.2 Barns rättigheter 

Nordisk forskning bekräftar komplexiteten och maktdimensionen i barns rätt till integritet. I 

artikeln ”Individual and Collective Rights Expressed in Educator and Child Interactions in 

Nordic Preschools”, publicerad i International Journal of Early Childhood, diskuterar Eva 

Johansson, tillsammans med andra forskare från Norden, hur individuella och kollektiva 

rättigheter uttrycks i interaktionen mellan pedagoger och barn (Johansson et al., 2016, s. 

209). Det empiriska materialet består av 25 videoobservationer av konflikter mellan barn 

och pedagoger under mellanmål, samling och rutinsituationer. Dessa ägde rum i 

förskoleverksamheter i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. I studien deltog totalt 

72 pedagoger och cirka 345 barn mellan 1 till 6 år (ibid, s. 213). I resultatet finner forskarna 

ett komplext mönster. Pedagoger lyssnade ofta på barnen, men det var inte självklart att 

pedagogerna i praktiken tog barnen på allvar och efterlevde deras önskemål. Barnens 

preferenser kom ofta i konflikt med institutionella regler och pedagogernas intentioner. 

Utifrån resultatet menar forskarna att barns rätt till att uttrycka sin åsikt är begränsad 

(Johansson et al., 2016, s. 220). Studien visar att pedagogerna strävar efter kollektiva 

rättigheter, medan barnen strävar efter individuella rättigheter. Forskarna menar att lärare tar 

för givet deras rätt att prata för, och bestämma om, barns rättigheter (Johansson et al., 2016, 

s. 221). Studiens resultat bekräftar annan forskning som visar hur barns rätt till delaktighet 

är begränsad av lärares kontroll. Det finns en likhet i resultaten mellan denna studie och 

Johanssons (2005, s. 121) om barns integritet i relation till svenska skolsystemet, där båda 

studierna kommer fram till att det finns en maktdimension som kan påverka relationen 

mellan förskollärarens intentioner och barns möjlighet att vara delaktiga, samt deras 

möjlighet att uttrycka integritet. 

 

Att barns delaktighet är begränsad visar även internationella forskarna Sonja Rutar och Tina 

Štemberger (2018, s. 146) i deras artikel ”How children are manipulated and how they 

participate”, publicerad i Journal of Contemporary Educational Studies. Syftet med denna 

forskning, som utfördes vid förskolor i Slovenien, var att undersöka och problematisera 

förekomsten av olika grader för barns delaktighet och saknaden av delaktighet i praktiken, 

samt utbildningsinnehåll. Forskarna sökte svar på frågor om barns delaktighet utifrån ett 

förskollärar- och lärarassistentperspektiv. Studien baserades på beskrivande och icke-

experimentell data från 151 förskollärare och 48 lärarassistenter anställda vid kommunala 

förskolor i Slovenien (ibid, s. 151). Resultatet visar att delaktighet är mest förekommande 

under planeringen av aktiviteter. Barnen är inte i lika stor utsträckning delaktiga under 

utvärderingen och reflektionen. Det är ovanligt att barnen själva identifierar problem samt 

agerar och uppmärksammar vuxna att hjälpa dem se processen (ibid, s. 158). 

 

Ytterligare en forskare som finner en maktrelation mellan vuxna och barn är Anne-Li 

Lindgren, som menar att vuxna är i kontroll av dokumentationssituationen och barns 

utveckling (2012, s. 336). I artikeln ”Ethical Issues in Pedagogical Documentation” som är 

publicerad i International Journal of Early Childhood, fokuserar Lindgren (2012, s. 327) på 

de etiska aspekterna av, och barns roll i, pedagogisk dokumentation. Det empiriska 

materialet är hämtat från nio svenska förskollärare som bloggade om sina tankar kring 

pedagogisk dokumentation medan de deltog i en kurs om ämnet vid ett universitet. Lindgren 
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sökte svar på vilken etisk hänsyn förskollärarna ansåg viktiga och hur de reflekterade över 

användandet av visuell teknik samt vilken effekt det har på barns vardag i förskolan (ibid, s 

330). Lindgren finner tre teman hos förskollärarna; fascination, uppenbarelse och frustration 

(ibid, s. 332). Resultatet visar att lärarna under kursens gång influerades av etiska aspekter 

av barns roll i pedagogisk dokumentation och tog etisk hänsyn till dessa, men återvände ändå 

till att försvara sin egen rätt att observera barnen. Genom kommunikation med varandra 

online skapade lärarna en form av vi-gemenskap som belyste skillnaden mellan vuxna och 

barn. Det visar att även om lärarna känner starkt för att hänsyn ska tas till de etiska aspekterna 

berörande barn, finns det en dominerande diskurs om de positiva utfallen för lärarna med 

pedagogisk dokumentation och den är svår att motstå. Lindgren drar slutsatsen att utan en 

diskussion om etik och vad det betyder för barn och vuxna att producera pedagogisk 

dokumentation samt använda visuell teknik, kommer pedagogisk dokumentation aldrig 

kunna möjliggöra barns delaktighet (ibid, s. 337). 

 

4.3 Dokumentation i förskolan 

Såväl internationell som nationell forskning visar att barns inflytande i dokumentation beror 

på vilken slags dokumentation som tillämpas och vilket syfte läraren har med 

dokumenteringen (Knauf, 2017, s. 22 & Elfström Pettersson, 2015, s. 245). Helen Knauf har 

forskat kring förskoleutbildning och skriver i artikeln ”Documentation as a tool for 

participation in German early childhood education and care”, om sin studie där hon har 

undersökt om dokumentationspraktiker i tyska förskolor överensstämmer med 

föreställningen om barns delaktighet (2017, s. 19). Artikeln är publicerad i European Early 

Childhood Education Research Journal. Knauf har sökt svar på frågorna om vilken slags 

dokumentationspraktik som tillämpas ute i förskolorna och på vilket sätt barn blir delaktiga 

i dokumentationen. Metod för datainsamling var observation och intervju samt tidigare 

dokumentation och fotografier från 40 förskolor i Tyskland (ibid, s. 21). En liknande 

problematik diskuteras av Katarina Elfström Petterson i artikeln ”Children´s participation in 

preschool documentation practices” som är publicerad i Childhood. I artikeln presenterar 

hon sin studie om barns delaktighet vid olika slags dokumentationstillfällen i en svensk 

förskola (2015, s. 231). Studien genomfördes med observationer och videoinspelning av två 

grupper med barn 3–5 år gamla och resulterade i 4 timmar och 44 minuter av empiriskt 

material (ibid, s. 235). Till skillnad från omfattningen av det empiriska materialet i Knaufs 

studie är Elfström Pettersons empiriska material väldigt begränsat. Trots detta ser vi likheter 

mellan dessa två studier som båda behandlar barns delaktighet i dokumentationspraktiken 

och belyser lärares förhållningssätt i relation till det. 

 

I resultatet finner Knauf (2017, s. 22) tre olika dokumentationspraktiker som är vanligast; 

portfolio, dokumentationspaneler bestående av bilder och alster samt presentation av barns 

arbete. Dessa benämner hon som portfolio, dokumentationspaneler och presentationer av 

barns arbete. Portfolio innebär att barnen skapar innehållet och vuxna sammanställer det 

(ibid, s. 25). Dokumentationspanelerna är en form av dokumentation av gruppen. Den kan 

bestå av bilder, alster eller text (ibid, s. 26). Detta innebär att det är en motsats till portfolio 

som dokumenterar individen. Knauf (ibid, s. 29) menar att barnen mycket sällan deltar i 

skapandet av dokumentationspaneler och att dokumentationen riktar sig främst till föräldrar 
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eftersom de ofta sitter högt upp på väggarna. Presentation av barns arbete, som till exempel 

teckningar, skapelser och alster, handlar mycket sällan om sådant som ingår i undervisningen 

på förskolan trots att de visar vad barnen kan. Även denna form av dokumentation sitter ofta 

högt upp, men det kan förklaras med pedagogernas varsamhet om barnens alster (ibid, s. 30). 

Knauf (ibid, s. 32) drar slutsatsen att även om många förskolor dokumenterar lika används 

dokumentationen sedan på många olika sätt. Delaktighet ses inte som en del av 

dokumentationen, istället blir dokumentationen ett kvitto på utfört arbete.  

 

Elfström Pettersson (2015, s. 237) finner tre former av deltagande i 

dokumentationspraktiken; delaktighet genom närvaro, delaktighet genom involverande och 

delaktighet genom inflytande. Det som skiljer dessa åt är om barnen i förväg fått information 

om alla delar av aktiviteten och om barnen har något inflytande över dokumentationens 

innehåll. Barnens inflytande i dokumentationsprocessen är påverkad av lärares idéer om vad 

som ska dokumenteras och hur det ska göras. Läraren kan ha en föreställning om hur 

dokumentationen bör vara eftersom den ska användas på ett visst sätt, exempelvis sättas upp 

på väggen eller läggas i en portfolio. Detta gör att läraren måste styra barnen för att få fram 

en viss slags dokumentation. Elfström Petterson anser denna styrning är problematisk ur ett 

delaktighetsperspektiv (ibid, s. 245). Därmed kan denna forskning bekräfta att man kan 

räkna med en maktdimension som påverkar relationen mellan vuxna och barn, något som 

även framkommit i tidigare forskning. 

 

4.4 Sammanfattning av forskning 

Ovan har vi redovisat tidigare forskning om barns integritet, barns rättigheter och barns 

delaktighet i dokumentationspraktiken. Vi har belyst såväl nationell som internationell 

forskning i urval från Slovenien och Tyskland. Forskningen visar att det råder ett 

maktförhållande mellan barn och vuxna i relation till integritet, men även mellan barn och 

förskolan, som har betydelse för hur barns rätt till integritet efterlevs. Vuxna bestämmer var 

gränsen för barns integritet går och uppdraget enligt Läroplanen går ofta före denna rätt. 

Forskning visar även att lärare är intresserade av etiskt hänsynstagande i 

dokumentationspraktiken, men Läroplanens uppdrag anses vara prioriterat. Det innebär att 

lärarna försvarar sin rätt att observera barnen. 

 

Vidare visar forskning att barns rätt att uttrycka sin åsikt är begränsad. Lärare tar sin rätt för 

given att prata om, och bestämma om, barns rättigheter. Barnens tankar om hur de vill ha 

det kommer ofta i konflikt med institutionens regler eller lärarens intentioner. Det finns 

forskning som visar att barn görs delaktiga i dokumentationspraktiken, men barnen styrs av 

lärarna för att få fram en viss typ av dokumentation. Det finns även forskning som visar att 

barn främst är delaktiga i början av aktiviteter, men att de inte är lika delaktiga under 

utvärdering och reflektion. Det visar sig även i annan forskning att dokumentation blir ett 

kvitto på utfört arbete och barnens görs inte delaktiga.  
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5. Teori 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det teoretiska perspektivet som studien tar sin 

utgångspunkt i, närmare bestämt fenomenologin, samt tolka det i relation till barns integritet. 

Utifrån fenomenologin har vi tagit fasta på Merleau-Pontys livsvärldsteori. Vidare ges en 

förklaring till de begrepp inom teorin som vi kommer använda oss av i analysen av studiens 

resultat. Vid vår presentation av teorin kommer vi luta oss mot några betydande forskares 

förståelse av denna teori. Ingrid Pramling Samuelsson förklarar att fenomenologin handlar 

om hur någon uppfattar något till skillnad från hur något faktiskt är (2015, s 166). Eva 

Johansson är en erfaren forskare inom tidiga barnår och menar att livsvärldsfenomenologin 

syftar till att studera olika fenomen så som de uppstår för människan utifrån dennes 

erfarenheter, synsätt eller perspektiv (2003, s. 43). I avsnittet lutar vi oss även mot Jan 

Bengtsson som intresserade sig för forskning inom livsvärldsfenomenologi. 

 

5.1 Fenomenologi 

Ordet fenomen härstammar från grekiskan och betyder ”läran om det som visar sig för 

medvetandet” (NE). Även Bengtsson (2005, s. 12) menar att ordet fenomen härstammar från 

grekiskan och framhåller att fenomenologin använder ordet utifrån betydelsen ”det som visar 

sig”. Den moderna fenomenologin börjar med Edmund Hussel. Däremot kan inte 

fenomenologin anses vara en sluten helhet. Det finns variationer inom fenomenologin, men 

ändå något som gemenast förenar rörelsen (Bengtsson, 2005, s. 11). Vidare menar Bengtsson 

(2005, s. 12) att det med fenomenologi inte finns något som kan visa sig om det inte finns 

någon att visa sig för. Det vill säga ett ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt. I den 

fenomenologiska forskningen studeras olika fenomen och det är människans erfarenheter av, 

synsätt eller perspektiv på samma fenomen som är i fokus (Johansson, 2003, s. 43). Pramling 

Samuelsson (2015, s. 166) menar att fenomenologin handlar om hur någon uppfattar något 

till skillnad från hur något faktiskt är. Utifrån det tolkar vi att man inom fenomenologin 

aldrig kan beskriva världen med all säkerhet, det finns ingen absolut kunskap eftersom all 

kunskap kommer till oss via erfarenheter. Istället för att beskriva hur världen är beskrivs det 

hur människor upplever den. 

 

5.1.1 Livsvärld 

Begreppet och teorin livsvärldsteori hör hemma inom fenomenologin, som i sin tur utgör en 

teori om människan och världen. Eva Johansson menar att livsvärldsteorin kan tjäna som ett 

stöd för pedagoger i möten med barn (2003, s. 43). Ursprungligen är livsvärldsbegreppet ett 

filosofiskt begrepp och har utvecklats genom tiderna av många filosofer. Edmund Husserl, 

Max Scheler, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Alfred Shütz utgör några av 

de mest centrala bidragen till livsvärldsbegreppet (Bengtsson, 2005, s. 9). Vi har valt att 

fokusera på Merleau-Pontys livsvärldsteori. Merleau-Ponty har utvecklat sin teori baserat på 

både Husselers och Heideggers teori, men inspireras mest av Heidegger. Detta blir tydligt i 

ordvalen där Merleau-Ponty kallar livsvärlden för ”vara-till-värden” och Heidegger kallar 

sin livsvärld för ”vara-i-världen” (Bengtsson, 2005, s. 23). Vi förstår det som att Heidegger 

menar att människan har en kropp medan Merleau-Ponty menar att människan är sin kropp. 

Heidegger utvecklar sin teori i relation till medicin där kroppen anses vara ett objekt medan 
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kroppen i Merleau-Pontys livsvärldsteori ges en vidare betydelse och anses vara ett subjekt. 

I Merleau-Pontys livsvärldsteori separeras inte kropp och själ från varandra utan bildar den 

levda kroppen (ibid, s. 24).   

 

I vår studie har vi utgått från Johansson tillämpning av Merleau-Pontys livsvärldsteori. 

Merleau-Pontys livsvärldsteori handlar om en grundläggande syn på människan. Teorin 

utgår från tanken om en odelbar relation mellan människan och världen. Referenspunkten 

för alla våra erfarenheter är livsvärlden. Livsvärlden är den värld där natur, samhälle, kultur, 

historia och subjekt förenas. Det individuella och kollektiva bildar en helhet genom att 

påverka och påverkas av varandra (Johansson, 2016, s. 124). Enligt Johanssons tolkning 

skriver Merleau-Ponty att ”livsvärlden är referenspunkten för alla våra erfarenheter, det är i 

den värld i vilken vi lever våra liv och som samtidigt föregår all abstrakt kunskap. Det är 

den värld där vi först lärde oss vad en flod, en äng och en skog är”. Livsvärlden är en 

erfarenhetsvärld som är närvarande i upplevelser vi ser, erfar eller gör (ibid). Enligt vår 

tolkning är livsvärlden en erfarenhetsvärld där människan, vuxen som barn, jämför det de är 

med om med tidigare erfarenheter och kunskaper. Det innebär att barn som aldrig erfarit 

eller har kunskap om rätten till sin integritet inte har något att referera det till. Johansson 

(2008, s. 21) menar att livsvärlden är social. Förskolan är en del av barns livsvärld och där 

uppstår och upprätthålls betydelser, normer och värden. Ramarna för dessa utgörs av barns 

egna erfarenheter av värden från livet i sin familj och med andra samt pedagogernas 

personliga och professionella erfarenheter. Utifrån det menar vi att barns erfarenheter av 

integritet kan visa sig olika. Vidare menar Johansson (ibid) att vuxna och barn i förskolan är 

ömsesidigt beroende av varandra. Den sociala världen i förskolan präglas av samhället och 

dem själva. Enligt vår tolkning innebär det att vuxnas erfarenheter av integritet, och även 

barnsyn, påverkar hur de förhåller sig till barns integritet i förskolan. Men barnen i förskolan 

påverkar vuxna också och deras agerande samt reaktioner har effekt för hur vuxna förhåller 

sig till sin referensram. När kroppen lärt sig en färdighet bildas en vana som gör att världen 

förändras. Den som lärt sig en färdighet har oftast inte en tanke på att andra inte klarar av 

den (Carlsson, 2005, s. 112). 

 

5.1.2 Den levda kroppen 

Merleau-Ponty menar att människan upplever världen genom sin ”levda kropp”. Kroppen är 

en helhet av tankar, sinnen, språk, känslor och motorik. Det går inte att skilja det fysiska och 

psykiska åt. Kroppen är närvarande i allt vi gör därför är vi i ständig interaktion med allt vi 

möter. Barn upplever med sin kropp innan de vet att de har en kropp. Mötet med andra är 

avgörande för dessa sinnesupplevelser hos barnet (Johansson, 2008, s. 21). Barn handlar 

med utgångspunkt för vad som är meningsfullt för dem. I mötet med andra uppstår ny 

mening för barnen (Johansson, 2001, s. 24).  Enligt vår tolkning innebär det att barn först i 

interaktion med andra kan erfara var ens egna gräns för integritet går. Vidare hävdar 

Johansson (2001, s. 24) att det är genom kroppen barn ger uttryck för begynnande etiska 

erfarenheter, även om dessa inte alltid är möjliga att uttrycka. Barn uttrycker sina 

erfarenheter av att vara i världen genom gester, ansiktsuttryck, kroppshållning, ord och 

känslouttryck. Vi måste förstå barn i en helhet, men kan inte skilja barn från det sammanhang 
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de ingår i varken i enskilda situationer eller i förskolan som helhet. Detta menar vi är att ha 

en holistisk syn på barn.  

 

Merleau-Ponty menar att människor erfar mening genom kommunikation med andra, 

ifrågasättande, tolkningar och omtolkningar samt överenskommelser om vad som för oss är 

meningsfullt i det dagliga livet (Johansson, 2016, s. 125). Enligt Johansson har barn 

förmågan att uttrycka mening även om de inte har de vuxnas begreppsapparat (ibid). 

Johansson tar utgångspunkt i Merleau-Pontys tankar om kommunikation när hon redogör 

för vuxnas möjligheter att fullt ut förstå barns perspektiv. Merleau-Ponty menar att 

kommunikation är mer än bara de ord som sägs, det är också den andres existens, gester, 

tonfall och ansiktsuttryck. Dessa formar en helhet som berättar något om människans sätt att 

vara och dennes tankar. I kommunikationen kan vi inte kliva ur våra egna kroppar, därför 

finns det alltid något kvar hos den andra som vi inte kan få tillgång till (Johansson, 2003, s. 

44). Även Bengtsson lyfter det perspektivet i relation till Merleau-Pontys begrepp ”den levda 

kroppen”. Han menar att ”utan den egna levda kroppen som utkikspunkt skulle det inte 

finnas perspektiv” och att förändringar som sker runt omkring oss förändrar även den levda 

kroppen och därmed förändras även världen (2005, s. 25). 

 

5.2 Sammanfattning teori 

I analysen av vår studie kommer vi utgå från livsvärldsfenomenologins centrala begrepp 

livsvärld och den levda kroppen. Livsvärld är för oss den erfarenhetsvärld barn och vuxna 

har som referenspunkt och det är med den levda kroppen barn erfar och utökar sin livsvärld.  

Den levda kroppen är i ständig interaktion med allt vi möter. Det innebär att om ett objekt 

finns i relation till kroppen bildar dessa två en enhet. Det blir en förlängning av ens kropp. 

Ett exempel är när du kör bil, då är bilen en del av din kropp och dina rörelser. I ett 

förskolesammanhang kan det ses som att pennan blir en del av barnets kropp när hen ritar 

och därmed kan alster barnet skapat ses som en del av hens levda kropp. 

 

6. Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens metodologiska delar. Inledningsvis presenteras metoder för 

datainsamling med en närmare beskrivning och motivering kring varje vald metod. Där 

förklarar och motiverar vi även vår intervjuguide. Vidare beskrivs urval och genomförandet 

följt av databearbetning och analysmetod samt reflektion kring reliabilitet och validitet. 

Avslutningsvis redovisas etiska ställningstaganden i förhållande till studien. 

 

6.1 Metod för datainsamling  

För att undersöka förskollärares och barns förståelse av fenomenet integritet användes tre 

metoder för datainsamling. Undersökningen gjordes utifrån två delstudier där ena delstudien 

utgick från förskollärarnas perspektiv och andra delstudien utgick från barnens perspektiv. 

Alexandra Kallo ansvarade för delstudien med förskollärare och Mette Hildingsson 

ansvarade för delstudien med barn. Kvalitativ samtalsintervjumetod användes i Alexandras 

delstudie för att genomföra individuella intervjuer med förskollärare. En blandad form av 

deltagande observation och fokusgruppsamtal användes som metod i Mettes delstudie för att 
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samtala med barnen i grupp. I detta avsnitt ges en beskrivning och motivering av kvalitativ 

intervjumetod följt av en beskrivning och motivering av metoderna deltagande observation 

samt fokusgruppsamtal. 

 

6.1.1 Kvalitativ samtalsintervju 

För att undersöka förskollärares beskrivning och förhållningssätt till barns integritet 

användes kvalitativa samtalsintervjuer med förskollärare som insamlingsmetod. Kvalitativa 

intervjuer utmärks av att man genom enkla frågor får komplexa svar och ett rikt material 

som inrymmer bland annat åsikter, mönster, skeenden (Trost, 2010, s. 25).  Denna 

insamlingsmetod valdes eftersom vi ville komma åt förskollärares tankar om barns rätt till 

integritet. Undersökningar gjorda med samtalsintervjuer synliggör hur ett fenomen gestaltar 

sig, till skillnad från hur ofta fenomenet förekommer (Esaiasson et al., 2017, s. 261).   

 

I en samtalsintervju menar Esaiasson et al. (2017, s. 273) att intervjuguiden bör struktureras 

efter olika teman. Innehållet ska knyta an till undersökningens problemställningar och 

formen ska hålla samtalet levande. Intervjufrågorna kan bestå av olika typer av frågor. 

Uppvärmningsfrågor syftar till att skapa kontakt. Tematiska frågor syftar till att 

intervjupersonen ska få tillfälle att utveckla sin upplevelse av det som står i centrum för 

undersökningen, med så lite påverkan som möjligt utifrån intervjuaren. Uppföljningsfrågor 

knyter an till de tematiska frågorna och ställs för att få fram mer innehållsrika svar. Direkta 

frågor ställs om den intervjuade personens svar börjar tunna ut och ännu inte berört det man 

vill att intervjun ska handla om. Vår intervjuguide inför samtalsintervjuerna med 

förskollärarna utgick från Esaiasson et al.s struktur, se bilaga 1. Vi formulerade frågor som 

så att säga inte direkt avslöjade att vi ville undersöka barns rätt till integritet i förskolan. Det 

gjorde vi eftersom vi inte ville styra förskollärarnas svar. Frågorna skulle vara objektiva och 

öppna. Först frågade vi om förskollärarnas tankar kring dokumentationspraktiken i stort, 

sedan gick vi vidare till frågor om roller och svårigheter i dokumentationspraktiken. 

Avslutningsvis ställde vi uttryckligen en fråga om vilka tankar förskollärarna hade om barns 

integritet, om de inte redan hade berört detta ämne. De kvalitativa samtalsintervjuerna med 

förskollärarna hade låg grad av standardisering och var strukturerade med öppna frågor. Vi 

utgick från samma frågor inom ett område, men anpassade ordningsföljden och språkbruket 

efter den intervjuade och hens svar (Trost, 2010, s. 39). Med öppna frågor möjliggjorde vi 

fria och utvecklade svar. Esaiasson et al. (2017, s. 274) menar att de viktigaste frågorna i en 

samtalsintervju ska formuleras i deskriptiv form: ”Vad hände? Hur gick det till? Vad kände 

du då?”. När du ställer en öppen fråga menar Häger (2007, s. 57) att det kräver av 

informanten att hen förklarar eller utvecklar eftersom de öppna frågorna oftast börjar med 

”vad”, ”hur” eller ”varför”. Detta tog vi hänsyn till i utformningen av våra intervjufrågor. 

Till exempel frågade vi förskollärarna vad de tänker är viktigast i dokumentationspraktiken 

och hur de skulle beskriva sin roll. 

 

6.1.2 Deltagande observation 

För att undersöka hur barn förstår fenomenet integritet, vilken rätt de har till integritet i 

dokumentationspraktiken och hur de vill påverka den, användes en blandad form av 

deltagande observation och fokusgruppsamtal som insamlingsmetod. Metoden deltagande 
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observation innebär att se, lyssna, fråga och uppleva användarnas situation, i vårt fall barnens 

situation. Först ska lämpliga deltagare identifieras och informeras om syftet med, och 

genomförandet av, undersökningen. Under tiden deltagarna utför momentet frågar 

intervjuaren vad de gör och för egna anteckningar. Det kan vara svårt för deltagarna att utföra 

momenten med en kamera nära ansiktet, därför är det bra om en annan person kan filma på 

avstånd. Metoden möjliggör för den som undersöker att förstå beroenden, relationer och 

attityder hos deltagarna (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 85).  

 

Deltagande observation som metod för datainsamling valde vi eftersom vår uppfattning är 

att det finns en risk att begreppet integritet blir för abstrakt för barnen om det inte finns något 

konkret för dem att koppla det till. Häger (2007, s. 194) framhåller att barn har svårt för 

abstraktioner och menar att om man vill få barn att prata om exempelvis moral måste man 

hitta en konkret utgångspunkt. Intervjun måste börja med något barnen känner till. Man ska 

försöka få barnen att berätta om något de känner sig trygga och engagerade i samt låta barnen 

veta bäst om just det. I den blandade formen av deltagande observation och 

fokusgruppsamtal vi valt kunde barnen få berätta om vad de gjort under olika aktiviteter och 

andra tillfällen som är dokumenterade. De fick en möjlighet att guida och vara experter på 

området. 

 

6.1.3 Fokusgruppsamtal 

I delstudien med barn användes som sagt en blandad form av deltagande observation och 

fokusgruppsamtal som insamlingsmetod. Syftet med en fokusgrupp är att rikta in sig på en 

viss frågeställning och det är en metod som är värdefull när man vill inhämta information 

om hur människor tänker eller varför de har en viss uppfattning (Bell, 2016, s. 195). Med 

fokusgruppsamtal som metod intervjuade vi barn i grupp istället för individuellt. Ylva 

Mårtens ifrågasätter varför barn blir intervjuade i grupp när vuxna aldrig blir det (Häger, 

2007, s. 294). Vi menar ändå att det finns en god anledning till att samla barnen i grupp. Ett 

syfte med att använda fokusgruppsamtal är att personerna kan bygga vidare på varandras 

frågor och saker som en del användare inte tänkt på kan dyka upp när de hör varandras 

berättelser (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 85). Därför menar vi att det ändå 

det finns en vinst i att barnen får höra varandras tankar och svar om fenomenet integritet. Vi 

gjorde även avvägningen att intervjua barn i en mindre grupp istället för enskilt. Detta gjorde 

vi för att inge barnen trygghet, eftersom vi båda skulle närvara och barnet i annat fall skulle 

vara ensam med två vuxna. Det hade i sådana fall kunnat bidra till en osäkerhet hos barnet.  

 

Intervjufrågorna till barnen under de deltagande observationerna och fokusgrupperna utgick 

från en anpassad version av förskollärarnas intervjuguide, se bilaga 2. När vi intervjuade 

barnen i fokusgrupperna ville vi undvika att de kände sig granskade, i den betydelsen att vi 

inte ville styra barnen till att det fanns ett rätt och ett fel svar. Barnen skulle ha friheten att 

uttrycka sig hur de ville. Det gjorde vi genom att barnen i den deltagande observationen 

själva fick välja ut den dokumentation vi skulle prata om. Ytterligare ett sätt att undvika en 

känsla av granskning hos barnen var att ställa frågorna så att barnen likaväl kunde svara 

positivt som negativt. Det var särskilt viktigt att vi inte avslöjade att något kunde vara 

problematiskt. I likhet med samtalsintervjuerna ställde vi öppna frågor för att få tag i barnens 
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sätt att resonera. Häger (2007, s. 63) menar att ledande frågor bör undvikas eftersom dessa 

kan göra att hela intervjun bestäms av intervjuarens hypoteser. I fokusgruppsamtalen 

tenderade dock de direkta frågorna ske oftare eftersom barnen på öppna frågor ofta svarade 

”jag vet inte”. 

 

6.1.4 Pilotstudie 

Intervjuguiden testades i en pilotstudie där vi intervjuade en förskollärare och tre barn. Bell 

(2016, s. 192) menar att det i undersökningar bör göras en pilotstudie för att se hur frågorna 

fungerar och vid behov omformulera någon fråga. Resultatet från pilotstudien bekräftade att 

vi genom våra frågor till förskollärare och barn kunde få svar på våra forskningsfrågor. Den 

bekräftade även att antalet barn i fokusgrupperna överensstämde med våra antaganden om 

att tre barn var ett lämpligt antal deltagare i ett fokusgruppssamtal för att intervjua flera barn 

åt gången, men samtidigt möjliggöra för alla att kunna komma till tals. Pilotstudien 

dokumenterades inte och ingår inte i studiens resultat. 

 

6.2 Urval 

Datainsamlingsmetoden bestod av intervjuer med sex verksamma förskollärare samt fyra 

deltagande observation och fokusguppsamtal med tolv barn i åldrarna 4–5 år vid två olika 

förskolor. Under två av fokusgruppssamtalen valde ett av barnen i vardera grupper att 

avbryta sin medverkan. Båda förskolorna är kommunala samt belägna i samma kommun 

norr om Stockholm. I kommunen finns det uttalat att förskolorna ska arbeta med pedagogisk 

dokumentation och använda den digitala plattformen ”Infomentor”. I ett första försök till 

urval kontaktade vi förskolor slumpmässigt i olika kommuner eftersom vi helst inte ville ha 

någon tidigare kontakt med deltagarna. Vi fick inte svar från någon av de kontaktade 

förskolorna. På grund av den begränsade tidsramen tog vi till bekvämlighetsprincipen och 

kontaktade förskollärare Mette kände sedan tidigare. Bell (2016, s. 226) lyfter fram faran 

med att deltagande observatörer kan få svårt att ta ett steg tillbaka och vara objektiva. Detta 

eftersom man vid en längre tids observationer blir bekant med alla medlemmarna gruppen 

eller man kanske själv tillhör organisationen och känner barnen personligen. Att Mette sedan 

tidigare hade haft regelbunden kontakt med de deltagande förskollärarna ansåg vi utifrån 

Bells tankar ovan, kunde vara ett problem för undersökningen. Däremot menar Häger (2007, 

s. 45) att den intervjuade personen bör känna ett förtroende för den som intervjuar. Efter 

intervjuernas genomförande kunde vi konstatera att Mettes tidigare kontakt med 

förskollärarna snarare var något positivt eftersom det bidrog till en mer avslappnad stämning. 

Barnen i fokusgruppsamtalen deltog utan tidigare etablerad kontakt. Grupptryck var en 

aspekt vi tog hänsyn till i urvalet av barn. Vi frågade oss om barn vågar stå för sin åsikt i 

grupp och om det finns något barn med högre status som kan påverka de andra? Därför bad 

vi barnens förskollärare sätta samman grupperna med syftet att inte skapa obalans i gruppen 

och att skapa så trygga förutsättningar som möjligt för barnen. Vi beslutade att båda skulle 

vara med under hela datainsamlingen, men som tidigare nämnts ansvarade Alexandra för 

delstudien med förskollärare och Mette ansvarade för delstudien med barn. En fördel med 

att vara två är att vi kan se olika saker vilket i sin tur kan fördjupa analysen av resultatet. 
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6.3 Genomförande 

Inför intervjuerna hade vi mailkontakt med en förskollärare på respektive förskola som 

ansvarade för att stämma av intresset för att delta i studien hos kollegorna samt informera 

vårdnadshavare och samla in samtyckeslappar. Förskollärarna informerades om syftet med 

studien, de etiska riktlinjerna och studiens innehåll. Intervjuerna med förskollärare 

genomfördes individuellt i ett kontorsrum på respektive förskollärares arbetsplats och 

spelades in med en mobiltelefon. Bell (2016, s. 197) menar att respondenter kan finna det 

obehagligt att bli inspelade. Respondenterna har rätt att få veta om deras röst ska spelas in, 

vad inspelningen ska användas till, hur länge den kommer bevaras och vilka som ska lyssna. 

Detta tog vi hänsyn till genom att förskollärarna i studien blev informerade om att, och hur, 

intervjun skulle dokumenteras samt hade möjlighet att motsäga sig inspelningen. Under 

intervjuerna utgick vi från frågor i intervjuguiden för förskollärarna som de i förväg hade 

fått ta del av via mail. Följdfrågor ställdes under intervjuernas gång. Förskollärarna blev 

informerade om att de inte behövde svara på följdfrågorna om de inte ville. Resultatet blev 

119 minuter inspelat material som sedan transkriberades. 

 

När förskollärarna fått in tillräckligt många samtyckeslappar från barnens vårdnadshavare 

kontaktades vi för att genomföra den blandade formen av deltagande observationerna och 

fokusgruppssamtalen. Dessa genomfördes med tre barn i vardera grupp på respektive grupps 

förskoleavdelning, förutom i en av fokusgrupperna där två av barnen var från en annan 

avdelning. Datainsamlingen för delstudien med barn spelades in med mobiltelefon. Även i 

den studien tog vi hänsyn till det Bell (2016, s. 197) skriver om respondenters rättigheter. 

Barnen blev informerade om att, och hur, observationen och fokusgruppssamtalet skulle 

dokumenteras och hade möjlighet att motsätta sig inspelningen. Under fokusgruppsamtalet 

utgick vi från frågorna i intervjuguiden för barn. Barnen hade inte tagit del av frågorna i 

förväg, men var informerade om att de inte behövde svara på frågorna om de inte ville. 

Vårdnadshavare till deltagande barn hade skrivit under en samtyckesblankett där de intygade 

att de hade förklarat studiens syfte för sitt barn och förstått att barnet ville delta i studien, se 

bilaga 3 och bilaga 4. Barnen blev informerade om att de kunde avbryta sitt deltagande eller 

välja att inte svara på frågorna. För att underlätta detta för barnen kom vi tillsammans 

överens om ett stoppord som barnen kunde använda vid behov. Under de deltagande 

observationerna och fokusgruppssamtalen användes dokumentation bestående av 

porträttbilder och alster vid båda förskolorna. Vid en av förskolorna användes även bilder i 

en iPad. Resultatet blev 24 minuter inspelat material med videoobservation och 50 minuter 

inspelat material med ljudupptagning. 

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Intervjuerna, deltagande observationerna och fokusgruppssamtalen spelades in med 

mobiltelefon och transkriberades för att sedan analyseras tematiskt. Bell (2016, s. 192) 

menar att intervjuer bör spelas in med bandspelare eller smartphone istället för att den som 

intervjuar ska behöva anteckna allt som sägs. Inför intervjuerna såg vi fördelen med inspelat 

material och beslutade oss för den metoden. För oss möjliggjorde det inspelade materialet 

att vi fick med allt förskollärarna och barnen sade samtidigt som vi kunde anteckna med 
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papper och penna om vi uppfattade att de kommunicerade med kroppsspråk. Vidare lyfter 

Bell (2016, s. 197) fram att alla inspelade intervjuer bör transkriberas för att få en god 

överblick av materialet. Transkriberingen av materialet i delstudien med förskollärare 

skedde därför ordagrant. Delstudien med barnen transkriberades med delcitat. Delar av 

materialet där barnen pratar om annat än dokumentation har inte transkriberats eftersom det 

inte ansågs relevant för studien. I resultatet från delstudien med barn redovisas barnens svar 

utifrån ett fokusgruppsperspektiv. I vissa fall kan det framgå vad ett barn i en av 

fokusgrupperna har sagt, men det är inte det enskilda barnet som är i fokus. Som nämnts 

tidigare kommer vi i resultatet och analysen använda begreppet förskollärare. I de fall barnen 

har pratat om fröknar eller pedagoger har vi skrivit förskollärare istället. Eftersom 

könstillhörigheten inte är av relevans i någon av delstudierna har vi valt att använda hen som 

personligt pronomen. Intervjuguiden innehöll tematiska frågor som hör samman med vårt 

område och syftade till att få tag i förskollärares och barns tankar samt beskrivningar 

kopplade till våra forskningsfrågor. Därför analyserades materialet utifrån tematisk analys.  

 

6.5 Validitet och reliabilitet 

Studien baseras på kvalitativa samtalsintervjuer med förskollärare samt den blandad form av 

deltagande observationer och fokusgruppssamtal med barn, där respondenterna haft 

möjlighet att uttrycka sin personliga åsikt om de frågor som ställts. Inom 

respondentundersökning är avsikten att fånga den intervjuades egna tankar och åsikter för 

att sedan analysera dessa tematiskt och finna likheter eller skillnader (Esaiasson et al., 2017, 

s. 236). Detta stämmer överens med vårt syfte att undersöka barns och förskollärares tankar 

och beskrivningar av barns integritet samt valet att analysera resultatet tematiskt. Enligt Bell 

är reliabilitet ett mått på huruvida man genom ett tillvägagångsätt får samma resultat under 

olika omständigheter. Bell menar att olika faktorer kan påverka intervjupersonens svar när 

man ställer frågor för att fånga dennes åsikter. Till exempel kan personen ha påverkats av 

nyligen upplevda händelser i livet (2016, s. 133). Utifrån detta menar vi att reliabiliteten i 

studien kan ha påverkats. Vi har eftersträvat hög reliabilitet så långt det är möjligt, det vill 

säga vi har eftersträvat så lika förutsättningar som möjligt för de olika intervjuerna och 

observationerna. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att resultatet skulle bli desamma 

om våra undersökningar utfördes igen. Det har vi gjort genom att vi har haft en och samma 

intervjuguide som vi utgått ifrån med samtliga respondenter. Men eftersom vi ville få 

utförliga svar och tillåta respondenterna att utveckla sina svar ställde vi öppna frågor samt 

följdfrågor därefter. Detta gäller även för de deltagande observationerna och 

fokusgruppsamtalen. Det tillvägagångsättet har av naturliga skäl lett till att svaren vid senare 

intervjutillfällen skulle kunna bli något annorlunda. 

 

Enligt Bell (2016, s. 134) innebär validitet ett mått på om frågorna i intervjun beskriver eller 

mäter det som intervjuaren vill att de ska mäta. Vi har eftersträvat hög validitet i så stor 

utsträckning som möjligt genom att noga förbereda vår intervjuguide, däremot valde vi att 

ställa öppna frågor för att tillåta respondenterna att utveckla sina svar. Förskollärarna i 

studien fick alla tillgång till samma intervjuguide och alla intervjuer började med samma 

fråga. Däremot påverkade förskollärarnas svar vilka följdfrågor som ställdes. Vi har inte 

kunnat påverka om förskollärare läst frågorna och förberett sig i förväg. Liknande 
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genomförande blev det i delstudien med barn. Grupperna vid de olika förskolorna hade inte 

tillgång till samma dokumentation och frågorna ställdes inte i samma ordning under de olika 

fokusgruppssamtalen. Alla barn fick någon gång möjlighet att svara på frågorna utifrån 

intervjuguiden, men deras svar påverkade följdfrågorna och alla barn svarade inte på alla 

frågor. Svaren kan ha påverkats beroende på om frågan ställdes när vi samtalade om en bild 

eller ett alster. Vi har eftersträvat hög validitet, men de omständigheter som rådde medan vi 

utförde observationerna i delstudien med barnen, det vill säga förskoleverksamheten, har 

naturligtvis påverkat dessa. I förlängningen påverkade detta innehållet i intervjuerna och 

medförde att materialet vi fick fram inte blev samma att arbeta med efter genomförandet. 

Detta innebär att studiens validitet har påverkats. I studiens analys gjordes en tolkning av 

vilka delar som ansågs relevanta och uppfyller inte kraven för att vara en studie med hög 

validitet. Eftersom underlaget i denna studie är för litet kan resultatet inte generaliseras.  

 

6.6 Etiska principer 

Undersökningen har utgått från forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna har i förväg fått ta del av syftet med undersökningen och de frågor vi vill söka 

svar på. Under intervjuer och observationer har deltagarna kunnat avbryta sin medverkan 

när som helst. Resultatet av undersökningen kommer att delges med förskollärarna och 

vårdnadshavarna till de medverkande barnen. Eftersom ena vår delstudie involverade barn 

har vi varit särskilt noga med våra etiska ställningstaganden i utformningen och analysen av 

den. Det är svårt att samla in ett adekvat informerat samtycke från barn eftersom deras 

förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser är begränsade. För att säkerställa 

barnens samtycke har vi skickat ut information- och samtyckesblanketter, se bilaga 3 och 

bilaga 4, till vårdnadshavarna där det uttryckligen står att vårdnadshavarna ska prata om 

studiens syfte och innehåll med barnen. På förskolan har vi försäkrat oss om att personer 

som barnen känner tillit till har pratat om studien med barnen ännu en gång. Därefter när vi 

själva träffade barnen försäkrade vi oss ytterligare en gång om att deras deltagande i studien 

var frivilligt genom att informera om studiens syfte och innehåll samt ge dem möjligheten 

att med ett kodord avbryta studien. Vi har inför undersökningen utgått från Etichal Research 

Involvning Children (ERIC) och frågat oss om syftet är tydligt formulerat och om 

undersökningen kan bidra till ny kunskap. Är barns deltagande nödvändigt utifrån syftet och 

bidrar undersökningen till att uppmuntra barns deltagande och andra rättigheter? Vi anser att 

samtliga av dessa frågor kan besvaras med ett ja. Vidare menar vi att denna undersökning 

lyfter fram barns perspektiv om ett fenomen som det idag finns begränsad forskning om. 

 

7. Resultat 

I detta avsnitt presenteras delstudiernas resultat. Den första delstudien presenterar resultatet 

från samtalsintervjuer med förskollärare och benämns som ”Delstudie med förskollärare”. 

Den andra delstudien presenterar resultatet från den blandade formen av deltagande 

observationer och fokusgruppssamtal med barn. Den delstudien benämns som ”Delstudie 

med barn”. 
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7.1 Delstudie med förskollärare 

Nedan presenteras analys av intervjuer med 6 förskollärare. Förskollärarna benämns i texten 

som FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 samt FL6. De intervjuade kommer från 2 olika kommunala 

förskolor, och arbetar både med barn 1–3, samt 3-5år. Rubrikerna följer ordningen för hur 

intervjufrågorna ställdes. De benämns efter teman som visade sig när materialet bearbetades. 

För att öka trovärdigheten i analysen finns det med delcitat av de intervjuades uttalanden.  

 

7.1.1 Arbetet med dokumentation på de olika förskolorna enligt förskollärarna 

Inom båda förskolorna där intervjuerna sker används pedagogisk dokumentation, de 

tillfrågade förskollärarna ombeds att berätta om dokumentationsprocessen. Fyra av 

förskollärarna betonar att det är själva aktiviteten som dokumenteras, inte det individuella 

barnet och menar att det viktiga i dokumentationen är att visa vad man gjort, inte vem som 

gjort vad (FL2, FL3, FL4 & FL6). FL2 beskriver följande:  

 

Det behöver inte vara en porträttbild på själva barnet, att det är just du eller du som målar, utan 

det är en bild på handen och svampen, och kanske någon doppar den i färgen (FL2).  

 

Retoriska tankar kan enligt FL4 vara till god hjälp innan man börjar dokumentera, för att 

fånga det viktiga kan man ställa sig följande frågor innan man fotograferar:  

 

Behöver jag verkligen ta kort på barnens ansikten? Vad är det viktigaste? Vad vill jag få ut av 

den här dokumentationen? (FL4). 

 

Två av förskollärarna har erfarenhet av att det är barnen som söker upp förskollärarna för att 

få hjälp att dokumentera (FL3 & FL6). Det kan vara barn som önskar bli fotograferade i 

olika situationer, men även barn som önskar få sina byggen eller skapelser fotograferade och 

på så vis dokumenterade. FL6 beskriver situationer där barnen vill ha hjälp att dokumentera: 

 

Barnen själva kommer och säger kan du ta ett kort på det här som jag har gjort, eller titta vad 

vi byggt här, skulle du kunna dokumentera det (FL6). 

 

7.1.2 Förskollärarnas reflektioner kring dokumentation med digitala plattformar 

Båda förskolorna där de intervjuade verkar är kommunala. Dessa förskolor har fått i uppdrag 

att använda skolplattformen ”Infomentor” för att nå ut till vårdnadshavarna. I ”Infomentor” 

finns både en öppen sida, där alla vårdnadshavare kan se vad förskolan publicerar, samt 

slutna delar som endast varje enskild barns vårdnadshavare har tillgång till. Vid frågan om 

barns delaktighet kring dokumentationen som visas på ”Infomentor” svarade både FL1 och 

FL3 att barnen inte har någon del i ”Infomentor”, utan det är endast de vuxna som ansvarar 

för den. FL6 menar att det inte varit någon självklarhet att fråga barnen om de bilder som 

publiceras, utan många bilder bara hamnar där. FL4 menar däremot att de bilder som läggs 

upp på ”Infomentor” är samma som används på väggarna i förskolan, och dem har barnen 

godkänt, men ibland kan det komma upp bilder som barnen inte fått ta del av innan, 

exempelvis profilbilden: 
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Främst är det bilderna som vi använder i den pedagogiska dokumentationen och som barnen 

själva också fått vara med och reflekterat kring, och välja (FL4).  

 

Dessa fyra förskollärare (FL1, FL3, FL4 & FL6) understryker att dokumentationen på 

”Infomentor” enbart riktar sig till barnens vårdnadshavare, och att det finns funktioner i 

plattformen som säkerställer att endast berörda vårdnadshavare ser porträttbilder på just sitt 

barn. De mer generella bilderna förskollärarna publicerar visar inte barnens ansikten. 

 

7.1.3 Förskollärarnas tankar om att fråga barnen om lov 

Vid intervjuerna nämnde samtliga tillfrågade förskollärare att de antingen frågar barnen om 

lov innan fotografering, eller tycker att man borde fråga, men att det av olika skäl inte alltid 

blir av (FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 & FL6). FL4 menar att hen alltid frågar barnen, eller på 

annat sätt läser av barnen, innan fotografier sätts upp på förskolans väggar. FL3 menar 

däremot att det handlar om fokus och avstånd, ifall man ber barnen om lov, om det kommer 

med barnens hand eller rygg på bilder så är det ovanligt att tillåtelse efterfrågas. FL3 har 

däremot frågat om lov innan hen fotograferat barnens ansikten på nära håll. FL1 belyser en 

svårighet med stora barngrupper och många viljor: 

 

Med 24 stycken, gör man det på gruppnivå eller frågar man en och en? Ja det kan vara så att 

idag på måndag så vill alla, men på onsdag då vill de inte, men då hade vi kommit överens på 

måndagen att vi vill […] idag vill du inte, och det är okej (FL1). 

 

Tre av förskollärarna beskriver hur de tvingas ta snabba beslut under aktiviteter med barnen 

och att fotografier därför kan tas utan att de frågar om lov (FL1, FL3 & FL6). FL6 berättar 

hur hen blir glad av det barnen gör och blir ivrig på att dokumentera situationen. Även FL1 

menar att det ibland bara går för fort. FL3 förklarar hur barnens lek kan störas, och hur 

situationen man vill dokumentera försvinner: 

 

Det skulle nog bli lite för mycket om man frågade i varje situation […] om man fotar barn i 

grupp, som leker på gården eller har något bygge, eller i skogen, att jag då skulle gå och fråga 

varje åtta, dels så är situationen borta, om man avbryter deras aktivitet (FL3). 

 

Flera av förskollärarna förde på tal hur de vet om barnen vill vara med och bli dokumenterade 

(FL1, FL2 & FL4). Det visade sig att man inte alltid behöver fråga om lov, då man även kan 

se på barnets kroppsspråk om hen vill delta. FL2 tar upp hur viktigt det är att vara lyhörd 

och att man så lär sig att förstå barnet på fler sätt än endast via talet. FL4 menar att det är 

extra viktigt att läsa av hela barnets kroppsspråk när man ska avgöra om någon vill medverka 

i dokumentation, särskilt om det handlar om yngre barn som inte utvecklat talet ordentligt. 

FL1 tar upp att hen ofta vet ungefär vilka barn som vill vara med: 

 

Man vet ungefär vilka barn som tycker om och vill vara med, eller som kanske inte tycker om 

att vara med, men man vet ju det från början, innan man är mitt i verksamheten (FL1). 
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7.1.4 Förskollärarnas erfarenheter av barn som inte vill bli dokumenterade 

Fyra av förskollärarna har varit med om barn som inte vill eller får bli dokumenterade, detta 

har de visat på olika sätt (FL1, FL3, FL5 & FL6). FL5 har erfarenhet av barn som självmant 

sagt att hen inte vill bli fotograferad. FL6 däremot har frågat barn om tillåtelse att 

fotografera, och då fått ett nej som svar. FL1 och FL3 har både varit med om barn som inte 

vill bli fotograferade, och barn som av olika anledningar inte får bli fotograferade. FL1 

menar däremot att man kan få till en väldigt bra dokumentation utan att några barn syns alls, 

och att det är viktigt för barnen att känna sig delaktiga, trots att de inte syns. FL2 har aldrig 

varit med om att barn inte vill bli dokumenterade: 

 

När man plockar fram Ipaden och ska fota […] då flockas de ju, det är ungefär som att de alla 

vill vara med, det blir någonting kul (FL2). 

 

Två av förskollärarna beskriver strategier för hur de gör om ett barn inte vill vara med på 

fotografier (FL4 & FL5). FL4 menar att man kan prata med barnet och försöka skriva ner 

barnets tankar istället, eller fotografera aktiviteten utan att barnet syns på fotot. Även FL5 

menar att man istället för att fota barnets ansikte, kan fota den bakifrån eller på annat sätt 

där barnet inte blir igenkänt. FL4 beskriver även svårigheten med att veta vad barn verkligen 

känner:  

 

Det jag tycker är svårast är ju framför allt med de yngre barnen och veta liksom om det är okej 

för dem att vara med på film och fotografier för att, ja, det är ju jättesvårt att veta hur barnen 

känner egentligen (FL4). 

 

7.1.5 Förskollärarnas tankar om barns integritet 

I intervjuerna fick förskollärarna möjligheten att reflektera kring barns integritet kopplat till 

dokumentation. De fick en direkt fråga om vilka spontana tankar som uppstår kring ämnet, 

och de hade inte fått denna fråga skickad till sig i förväg. FL1 beskriver hur viktigt det är att 

barnen känner att det som de reflekterat över senare syns i verksamheten, barnen behöver 

känna att det som de säger är viktigt. FL5 och FL4 tar upp hur barnen ges tillfälle att 

reflektera över dokumentation innan det sätts upp på förskolans väggar. De båda menar att 

barnen behöver göras delaktiga och få vara med och välja vilka fotografier som skrivs ut och 

sätts upp. FL5 menar att det handlar om en ömsesidig respekt barn och vuxna emellan, samt 

barn och barn emellan. FL4 talar om barns integritet och menar att det utgår från varje barn:  

 

Det är barnens egna känslor som styr helt och hållet, och det kan skilja sig från person till 

person […] det är verkligen barnet själv som avgör när de känner sig kränkt, och det är vi som 

vuxna som får försöka skapa så bra förutsättningar för att inte barnen blir kränkta (FL4). 

 

Vidare beskriver FL4 hur man måste ta ansvar för att barn inte blir kränkta vid 

dokumentering: 

 

Det viktigaste är att, det man filmar och fotograferar, det är situationer där barn inte är utsatta, 

till exempel om de sover, är ledsna, sådana situationer […] också att man frågar barnen […] 
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eller i alla fall gör dem medvetna om att nu filmar jag, eller nu tar jag kort, och märker man 

då att barnet inte vill så får man respektera det (FL4).  

 

FL6 tar upp vikten av att arbeta med barns integritet, att barnens självbild och respekt för 

andra stärks, när förskolan arbetar med integritet: 

 

Det är jätteviktigt att barn lär sig redan på förskolan, det här med integritet, kroppsintegritet 

också, och då lär man sig också respekten för andras integritet […] självbilden blir ju också 

stärkt, jag som person är viktig, så man visar respekt för mig, både för min kropp och vad jag 

tänker och så, att min röst är viktig (FL6).  

 

7.2 Delstudie med barn 

Här redovisas resultatet som framkommit i den blandade form av deltagande observationer 

och fokusgruppssamtal som gjorts med barn. I resultatet av delstudien med barn hittades 

följande fyra teman; barnens beskrivningar av syftet med dokumentation, barnens 

uppfattningar om delaktighet och rättigheter i dokumentationspraktiken, barnens 

beskrivningar av känslor kopplande till dokumentation samt barnens strategier för att 

påverka dokumentationspraktiken. Resultatet redovisas utifrån ett fokusgruppsperspektiv 

med fyra olika fokusgrupper som benämns FG 1, FG 2, FG 3 och FG 4. Jag har valt att inte 

skilja barnen åt utan de faller i mun på varandra och jag betraktar dem som en grupp med en 

kollektiv röst. I vissa fall kan det framgå vad ett barn i en av fokusgrupperna har sagt. I de 

fallen detta görs beror det på att barnets citat är utmärkande för det som sades i gruppen. 

Som nämnts tidigare kommer vi i resultatet använda begreppet förskollärare även i de fall 

barnen har sagt fröken eller pedagog. 

 

7.2.1 Barnens beskrivningar av syftet med dokumentation i förskolan 

Barnen i alla fokusgrupperna formulerar förklaringar till varför bilderna och teckningarna 

sitter uppe på väggarna. I FG 1 uttrycker barnen att porträttbilderna sitter uppe för att visa 

under vilken månad alla barn och förskollärare fyller år. Enligt ett barn sitter gruppbilden på 

alla barnen uppe på väggen för de ska kunna se hur de var klädda efter de har slutat på 

förskolan. Barnen i FG 2 formulerar liknande förklaringar. Porträttbilderna sitter på väggen 

för att där står när alla fyller år. Anledningen till att gruppbilden sitter uppe svarar ett barn 

är för att förskollärarna ville att den skulle sitta där. Ett annat barn uttrycker att ”den är där 

så man alltid kommer ihåg”. I FG 3 menar barnen att deras porträttbilder sitter i hallen för 

de ska kunna veta vart deras plats är. När FG 3 diskuterar en gruppbild tagen under en 

aktivitet när barnen ritar en gemensam teckning, som även den sitter uppe, uttrycker barnen 

att teckningen sitter uppe för att alla ska kunna se den när de kommer. Bilden ovanför sitter 

uppe för att alla ska kunna se vilka som var med. Ett barn menar att bilden är tagen för att 

förskolläraren tyckte de var ”så fina”. FG 4 fördjupar förklaringen till varför det sitter en 

gruppbild på barnen i hallen, där barnen står uppställda som på ett klassiskt klassfoto. De 

menar att barnen fått en varsin sådan bild och på baksidan stod allas namn så man kunde lära 

sig dessa. I alla fokusgrupper berättar barnen vad alla barnen på gruppbilderna heter. Bara i 

en av fokusgrupperna uttrycker barnen att förskollärarna, i förväg berättat om vad bilderna 

på barnen ska användas till.  
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Barnen nämner aktiviteter de utfört som skäl till att teckningarna sitter upp på väggarna. När 

de berättar om dokumentationen bestående av alster berättar de utifrån den aktiviteten de 

gjorde. På en av förskolorna har barnen arbetet med ”Bonis”. Det är tomtenissar som 

kommer fram på natten när barnen inte är på förskolan. Barnen har ritat en teckning 

bestående av ett självporträtt och en teckning på hur ”Bonis” ser ut. Exempel på hur ett barn 

i en av fokusgrupperna från den förskolan uttrycker sig om teckningarna i relation till att ta 

ner dessa: ”För annars kan inte ”Bonis” se bilderna när ”Bonis” kommer ut på natten”. 

Barnen i FG 4 menar att bilder och teckningar sitter uppe för ”Bonis” skull och kommer vara 

kvar på väggarna tills barnen som går där nu slutar och det kommer nya barn till förskolan. 

Här väljer jag att inte tydligt skriva ut vilka fokusgrupper som pratar om Bonis, för att det 

inte ska gå att urskilja vilken av fokusgrupperna som inte tillhör den förskolan. 

 

7.2.2 Barnens uppfattningar om delaktighet och rättigheter i 

dokumentationspraktiken 

Alla fokusgrupper menar att barn inte är med när dokumentationen sätts upp av 

förskollärarna. Barnen ser inte när dokumentationen sätts upp, men de är medvetna om att 

förskollärarna är de som sätter upp bilder och teckningar på väggarna. Ett av barnen i FG 2 

uttrycker att hen har sett en förskollärare kopiera porträttbilderna. Jag förstår det som att 

barnet här menar att hen såg förskolläraren skriva ut alternativt laminera bilden. Här har jag 

valt att lägga in en egen tolkning för att göra respondenten mer rättvisa. Två av barnen 

uttrycker att de vid ett tillfälle sett förskollärarna sätta upp teckningar på väggen, de befann 

sig i samma rum när det hände. Barnen i FG 1 och FG 3 uttrycker att de inte får vara med 

och bestämma när deras teckningar ska sättas upp på väggen, men de får bestämma hur de 

ska se ut. FG 4 uttrycker att de inte har varit med när förskollärarna satte upp gruppbilden 

på barnen, men menar att förskollärarna gjorde detta för de ville ta bild på alla de nya barnen. 

Det framkommer inga svar från någon fokusgrupp om vem som bestämmer vilka bilder som 

ska finnas i iPaden. 

 

I temat om barns tillåtelse till att bli fotograferad framkommer det delade meningar mellan 

fokusgrupperna, men även inom dem. Barnen i FG 4 är överens om att förskollärarna inte 

ber om tillåtelse att fotografera dem eller sätta upp bilder och teckningar. På en av 

förskolorna finns ett utrymme på väggen med årstiderna och månaderna uppsatta. Barnens 

och förskollärarnas porträttbilder sitter uppe på den månaden de fyller år. När vi diskuterar 

frågan om förskollärarna frågat om lov att sätta upp bilder associerar ett förskolebarn till 

frågan om hur förskollärarna kan veta vart bilden ska sitta med tanke på när hen fyller år. 

Hen nämner då att förskolläraren har ringt till ”föräldrarna”, därför kan de veta när man 

fyller år och vart bilden ska sitta. Ett annat barn uttrycker: ”Nej de bara tar bild och vi vill 

för att vi måste göra det”. FG 1 uttrycker varken att lärarna har bett om tillåtelse eller inte 

bett om tillåtelse att fotografera dem. När vi samtalar om tillåtelse för förskollärarna att ta 

porträttbilderna som sitter uppe på väggen med årstider och månader, uttrycker ett 

förskolebarn att ”man fick faktiskt säga bajskorv när man skulle ta bilden”. När samma tema 

diskuterades kring teckningar på väggarna berättade barnen om aktiviteten kopplad till 

teckningen. FG 2 menar att förskollärare inte frågar om lov att sätta upp teckningar. FG 2 
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uttrycker däremot delade meningar om förskolläraren i förväg bett om tillåtelse att ta 

porträttbild på barnen och sedan sätta upp bilden på väggen. Ett av barnen menar att 

förskolläraren gjort det medan två menar att förskolläraren inte gjort det. Däremot är de alla 

överens om att de inte har fått vara med och godkänna bilden som ska sättas upp. Ett barn i 

FG 2 uttrycker på följande sätt under ett samtalsämne om barns tillåtelse att bli fotograferad 

”De bara tar kort på mig”. Ett annat barn i FG 2 menar att på avdelningen hen gick på tidigare 

frågade förskollärarna om lov innan de tog kort, men det gör även en av förskollärarna på 

nuvarande avdelning. I FG 3 framkommer en skillnad mellan tillåtelse att ta porträttbilder 

och gruppbilder, men även när en enskild bild på barnet tagits under en aktivitet. Ett barn 

menar att förskollärare inte uttryckligen frågar om lov när de ska ta en porträttbild, men när 

en förskollärare tog en bild på hen för att sätta upp på hyllan visste förskolläraren att barnet 

ville ha en bild på sig där. När gruppbilder på barnen tas under en aktivitet menar barnen att 

förskollärarna inte frågar om lov, de uttrycker att förskolläraren ”bara tog bilden”. Ett av 

barnen uttrycker att hen inte kunde utföra aktiviteten och kolla på förskolläraren samtidigt, 

därför såg hen inte när förskolläraren tog kort. De enskilda bilder som finns i iPaden är tagna 

under aktiviteter. Där menar ett av barnen att förskolläraren inte frågade om lov.  

 

7.2.3 Barnens beskrivningar av känslor kopplade till dokumentation 

Ett tema som var gemensamt för alla fokusgrupperna var de positiva känslor som uttrycktes 

kopplandes till dokumentation. I FG 1 och FG 3 menar barnen att de tycker det känns bra att 

bilderna och teckningarna sitter uppe på väggarna, men de kan inte svara på vilket sätt det 

känns bra. Ett av barnen i FG 1 uttrycker en gång att hen gillar att bilder sitter uppe på 

väggen. I FG 3 uttrycker ett av barnen att det är bra att hens robot står där (på fönsterbrädet) 

så ingen förstör den. FG 2 uttrycker också positiva känslor som ”fint” och ”roligt” kopplat 

till dokumentation på väggarna. Under ett samtal om vad som känns bra med porträttbilder 

på väggen ger ett barn följande förklaring till sin känsla: ”För att det är glitter och man kan 

se alla kompisarna”. Ett barn i FG 4 uttrycker att det känns bra med bilderna på väggen och 

menar att det även känns bra när teckningarna sitter uppe för då kan ”Bonis” se dessa. I FG 

2 och FG 3 uttrycker ett barn i vardera grupp vid ett tillfälle att det känns konstigt att bilden 

på hen sitter uppe på väggen eftersom förskolläraren inte bett om lov. Jag förstår det som att 

barnet reflekterade över detta i den stunden eftersom vi pratat om tillåtelse precis innan. 

Annars uttrycktes enbart positiva känslor. Här har jag valt att lägga in en egen tolkning för 

att göra respondenten mer rättvisa. 

 

7.2.4 Barnens strategier för att påverka dokumentationspraktiken 

Det framkommer att inget av barnen i någon av fokusgrupperna har bett en förskollärare om 

att få ta ner sin teckning förut. FG 1 uttrycker att de inte tror förskollärarna skulle tillåta det 

om man vill ta ner en bild på sig själv. Barnen i FG 3 menar att de inte heller får ta bort 

bilder från iPaden. I FG 2 uttrycker barnen en strategi för om man inte vill vara med på bild. 

Då kan man säga ”Nej jag vill inte” och vuxna lyssnar på det. Ett av barnen i FG 2 tror dock 

inte förskollärare skulle lyssna om hon sa nej till dem. I FG 2 berättar ett av barnen om sin 

syster som inte tycker om att bli fotograferad och menar att när systern inte det använder hen 

strategin att säga ”nej”. 
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I FG 1 menar barnen att om de vill ta hem en teckning kan en strategi vara att säga det till 

förskollärarna. Denna strategi lyfter även barnen i FG 3 fram. Ett barn uttrycker: ”För om vi 

tar ner den utan att fråga då blir de vuxna arga. Om vi frågar dem så blir de inte arga”. 

Däremot uttrycker barnen i FG 1 att de inte tror förskollärarna skulle tillåta det om man ville 

ta ner sin teckning. FG 2 uttrycker också strategin att prata med förskolläraren om man vill 

ta ner en teckning. Två av barnen tror att lärarna skulle tillåta det medan ett av barnen menar 

att det ”kanske, kanske inte” skulle tillåta det. Ett av barnen menar att hen på sin tidigare 

avdelning sett en förskollärare ta ner en teckning när ett barn velat det. Om förskollärarna 

inte skulle tillåta barn att ta ner sin teckning uttrycker ett barn i FG 1 strategin att smyga och 

”tjuva” den. I FG 2 menar ett barn att hen skulle ta ner teckningen och göra ett 

pappersflygplan av den som sedan kunde kastas i papperskorgen. ”Papperskorgen får man 

bara slänga papper i”. FG 4 menar att de inte skulle få ta ner teckningar eller bilder för 

förskollärarna. Den enda strategi ett barn i FG 4 uttrycker för att påverka i detta sammanhang 

är att göra det när förskollärarna inte skulle se. Barnet uttrycker sig på följande sätt: ”Vi 

smyger in på skolan i natten och vi klättrar upp på staketet och sen tar vi bort den och vi 

säger inte att vi tog bort den”.  

 

8. Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen utifrån tolkningar av de två delstudiernas resultat. 

Analysen presenteras med forskningsfrågorna som utgångspunkt i relation till studiens syfte, 

bakgrund, tidigare forskning och teorin livsvärldsfenomenologi. Delstudierna benämns 

likhet med resultatet som ”Delstudie med förskollärare” och ”Delstudie med barn”.  

 

8.1 Delstudie med förskollärare 

I detta avsnitt presenteras analysen av de intervjuer som gjordes med förskollärarna. Här 

tolkar jag hur förskollärarna beskriver barnens rätt till integritet, samt hur de förhåller sig till 

barns rätt till integritet i dokumentationspraktiken. Analysen knyter an till bakgrund, teori, 

samt tidigare forskning. Rubrikerna är de två forskningsfrågorna som gäller för delstudie 1 

och med denna analys försöker jag finna svar på dem. 

 

8.1.1 Hur beskriver förskollärare sitt etiska förhållningssätt till barns integritet i 

dokumentationspraktiken? 

Här beskriver jag den första delen av intervjuerna med förskollärarna. Analysen följer 

samma ordning som resultatet men skiljer sig något i rubrikerna. Analysen kopplar 

intervjuerna till teorin och forskningsöversikten i första hand, men även till bakgrunden. 

 

Förskollärarnas tankar om dokumentation och att fråga barnen om lov 

Vikten av att fråga barnen om lov inför fotografering vid dokumentation, var något som 

samtliga förskollärare betonade under intervjuerna (FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 & FL6). Det 

visade sig att majoriteten av förskollärarna ofta tänker att de borde fråga barnen om lov, men 

att det inte alltid går att förverkliga till exempel på grund av stora barngrupper, tidspress 

eller personalbrist (FL1, FL2, FL3, FL5 & FL6). Samtliga förskollärare hade dock tagit 

tydlig ställning till hur de fotograferar, och menar att ansikten inte behöver vara en del av 
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dokumentationen. Förskollärarna dokumenterar aktiviteten, inte det individuella barnet. Det 

gjordes även skillnad på avstånd, där närbilder ansågs vara mer känsliga, än gruppbilder på 

långt avstånd (FL3). Jag tolkar dessa ställningstagande som ett sätt att respektera barns 

integritet vid dokumentationspraktiken, trots att yttre faktorer kan försvåra för förskollärarna 

att ta hänsyn till varje enskild individ. Om förskollärarna för stunden inte har möjlighet att 

ta reda på om barnet vill bli fotograferat, men de ändå behöver dokumentera, så undviker de 

kränkningar genom att endast fotografera aktiviteten utan att barnen syns. Lindgren (2016, 

s. 337) såg i sin studie om etiska aspekter i pedagogisk dokumentation, hur lärare känner att 

det är viktigt att visa hänsyn till barnen vid dokumentation, men att det är svårt att stå emot 

de fördelar som pedagogisk dokumentation medför, därför försvarar förskollärarna sin rätt 

att använda sig av pedagogisk dokumentation. Lindgren menar även att barns delaktighet 

vid dokumentation inte är möjlig utan en diskussion om vad etik är, samt vad det innebär i 

relation till dokumentation. Skolverket (2019B) har tagit fram stödmaterial till alla 

verksamma inom förskolan, om hur de kan arbeta med barns personliga integritet under 

dokumentationen, de understryker vikten av att få ett godkännande av barnen i arbetet med 

fotografier. Det blev tydligt för mig att frågan, om att be barn om tillåtelse, varit uppe till 

diskussion och att förskollärarna har ett arbetssätt som stämmer överens med de riktlinjer 

Skolverket givit ut. Förskollärarna var även medvetna om den etiska aspekten, varför 

delaktighet enligt Lindgren kan vara möjligt. Det framkom även i intervjuerna att det ibland 

är barnen som tar initiativ till dokumentation, och ber förskollärarna att fotografera byggen 

eller dem själva (FL3 & FL6). Johanssons tolkning av Merleau-Pontys livsvärldsteori 

förklarar hur barn erfar mening genom kommunikation med andra. Barnen tolkar och 

omtolkar det som är meningsfullt i det dagliga livet (2016, s. 125). Min tolkning är att barnen 

uppfattat dokumentation som något meningsfullt inom förskolan, och finner på detta sätt 

egna vägar för att vara delaktiga i den på sina egna villkor. 

 

Förskollärarnas reflektioner kring dokumentation i digitala plattformar 

Samtliga förskollärare arbetar även med skolplattformen ”Infomentor” (FL1, FL2, FL3, 

FL4, FL5 & FL6). Vid frågan om vilken roll barnen har i dokumentationen via ”Infomentor”, 

visar det sig att de flesta förskollärarna sköter dokumentationen där helt utan barnens 

inflytande (FL1, FL2, FL3, FL5 & FL6). ”Infomentor” används som en 

kommunikationskanal till vårdnadshavarna och de bilder som publiceras där kan begränsas 

så att enbart behöriga kan se dem. Med det menar man att endast ett visst barns 

vårdnadshavare kan se bilder på sitt barn, och samtliga barn har en egen portfolio där 

bilderna samlas genom åren. Som förklaring till varför det reflekteras mindre över bilderna 

som läggs upp på ”Infomentor”, jämfört med de inne på förskolan, anger förskollärarna att 

det troligtvis är för att dokumentationen riktar sig enbart till barnens vårdnadshavare (FL1, 

FL2, FL3, FL4 & FL6). Förskollärarna har möjlighet att välja exakt vem som ser bilderna 

och min tolkning är att eftersom ingen obehörig ser bilderna, så efterfrågas inte barnens 

godkännande på samma sätt som med dokumentation på förskolans väggar där alla 

förbipasserande ser dem. Elfström Pettersson (2015, s. 237) menar att lärarnas föreställning 

om hur dokumentation används, begränsar barnens inflytande och Knauf (2017, s. 29) menar 

att barn sällan deltar i dokumentation som riktar sig till vårdnadshavarna. Min tolkning är 

att då dokumentationen på ”Infomentor” riktar sig direkt till vårdnadshavarna, och inte 
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används på annat sätt i verksamheten, ges barnen inte lika stort inflytande. Denna tolkning 

stämmer överens med de slutsatser Knauf och Elfström Petterson kom fram till i sina 

respektive studier. 

 

Förskollärarnas etiska erfarenheter av att dokumentera barn 

Hur vet förskollärarna vilka barn som vill medverka i dokumentationen? Om de inte alltid 

har möjlighet att fråga varje barn, eller om det finns barn som ännu inte utvecklat den verbala 

kommunikationen, behöver förskollärarna ändå veta vilka barn som vill bli fotograferade 

eller filmade. Flera förskollärare berättade under intervjuerna hur de läser av hela barnet 

innan de dokumenterar. Kroppsspråk och mimik är minst lika viktigt som det verbala 

språket, betonar förskollärarna under intervjun (FL1, FL2, FL4 & FL6). Johansson förklarar 

Merleau-Pontys tankar om kommunikation inom livsvärldsteorin och menar att 

kommunikation är mycket mer än de ord som sägs. Kommunikation är gester, tonfall, 

ansiktsuttryck och hela den andras existens, allt detta formar en helhet som berättar om en 

människas tankar (Johnsson, 2003, s. 44). Persson förklarar att inom relationell pedagogik 

tolkar barn och förskollärare varandra genom verbala språket, men även genom kroppen i 

from av miner och gester (2019, s. 29). Jag tolkar förskollärarnas uttalanden som att de, i 

linje med Merleau-Ponty och Persson, ser hur barnet kommunicerar med hela kroppen. 

Vidare berättar några förskollärare hur man konkret kan se ifall barnen vill delta när det ska 

tas bilder (FL1, FL2 & FL4). Att barnen samlas kring kameran, ser glada och förväntansfulla 

ut, är tecken på att de vill medverka (FL2). Om förskolläraren märker att barnet backar, eller 

visar en missnöjd min kan det däremot vara tecken på att hen inte vill bli fotograferad (FL4). 

En förskollärare menade att hen redan innan dokumentationen vet ungefär vilka som vill 

vara med och vilka som inte tycker om att medverka (FL1). Persson talar om relationell 

pedagogik när han betonar att pedagoger besitter professionell kompetens när de kan tolka 

och förstå barnens intentioner och känslor (2019, s. 32). Genom att förskollärarna ser och 

förstår barnens ickeverbala kommunikation, tolkar jag det som att förskollärarna besitter 

relationell kompetens och en förståelse för att barnet är hela sin levda kropp.  

 

Under intervjuns gång väcktes nya tankar och frågeställningar gällande barns medverkan i 

dokumentation. En förskollärare poängterade att det kan vara svårt att veta om alla i en grupp 

vill vara med på bild, om man inte frågar dem en och en. Men med stora grupper kan det ta 

lång tid att fråga alla, och innan man frågat alla så kan några redan ha bytt åsikt (FL1). En 

annan förskollärare (FL4) frågade sig hur man vet vad barnen känner innerst inne? Johansson 

menar att människor, enligt Merleau-Pontys livsvärldsteori, inte kan kliva ur sina kroppar i 

kommunikationen med andra. Detta innebär att det alltid finns något kvar hos den andra som 

vi inte kan få tillgång till (2003, s. 44). Enligt min tolkning är det således omöjligt att med 

all säkerhet veta vad barnen vill, och varför de eventuellt ändrar sig. Förskollärarna gör enligt 

min tolkning helt rätt i att ställa sig frågan, då trots att man aldrig helt säkert kan veta vad 

barnen vill, så innebär frågan att det finns ett etiskt ställningstagande och en medvetenhet 

om barnens integritet. 

 

En annan aspekt gällande barnens medverkan i dokumentationen är den om att störa barnen. 

En förskollärare tog upp att hen ogärna vill störa den viktiga leken, eller barnens utforskande 
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och upptäckande, med frågor om dokumentation. Risken för att avbryta och störa barnens 

aktivitet är för stor, och då är det bättre att fråga om lov efteråt, när bilden redan är tagen 

(FL3). Johansson talar om etiska situationer i förskolan och menar att det barnen värderar 

som positivt eller negativt samt rätt eller fel, i fråga om egna och andras ageranden, är etiska 

situationer (2008, s. 17). Enligt min tolkning värnar förskolläraren barnens lek och 

utforskande, därför får dokumentationen en sekundär plats. Etiska aspekten utgår från 

barnens perspektiv och deras rätt till lek och att förbli ostörda.  

 

8.1.2 Hur beskriver förskollärare barns rätt till integritet? 

Då jag ville komma åt förskollärarnas tankar kring ämnet barns integritet kopplat till 

dokumentationspraktiken, fick samtliga förskollärare en rak fråga under intervjuernas gång. 

Frågan var vilka tankar förskollärarna har kring den nya skrivningen i Läroplanen Lpfö18 

som gäller barnens rätt till kroppslig integritet vid dokumentation (Lpfö18, s. 7), se bilaga 1. 

Förskollärarna hade inte fått ta del av denna fråga i förväg, utan endast fått se frågorna som 

berörde den tidigare rubriken om de generella etiska aspekterna kring dokumentationen. 

Anledningen till detta var att jag ville undvika att ställa direkta frågor, utan försökte genom 

intervjun få förskollärarna att själva spontant komma in på ämnet barns integritet. Esaiasson 

et al. (2017, s. 273) menar att direkta frågor ställs om den intervjuade personen ännu inte 

berört det man vill att intervjun ska handla om, och intervjun börjar lida mot sitt slut.  

 

Det var viktigt att ha ett öppet samtalsklimat då ämnet om barns integritet i förskolan kan 

vara mycket känsligt. Jag var intresserad av att höra vad dessa förskollärare tänker, och inte 

ute efter att visa på vad som är rätt eller fel. Johansson belyser i sin forskning hur förskolans 

uppdrag i Läroplanen, går före barns rätt till integritet, hon menar att förskolan som struktur 

redan kränker barnets rätt till integritet (2005, s. 121). Barnens rätt till personlig integritet är 

således ett mycket svårt, men viktigt ämne att undersöka.  

 

Förskollärarnas tankar om barns integritet 

Flera av förskollärare tar upp vikten av att respektera när ett barn säger nej, oavsett om det 

kommer spontant från barnet, eller om barnet svarar nej när förskolläraren ber om tillåtelse 

att fotografera (FL1, FL3, FL4, FL5 & FL6). Vidare betonade flera förskollärare vikten av 

att barnen ska ges tillfälle att reflektera över dokumentationen efteråt (FL1, FL2, FL4, FL5 

& FL6). Barnen behöver få vara delaktiga i att välja vilka bilder som sätts upp, och barnen 

måste få känna att deras röst är viktig. Min tolkning är att barnens delaktighet ses som ett 

steg i att respektera barns integritet. Barnen får uttrycka sin integritet genom att antingen 

säga nej redan innan de fotas, alternativt aktivt kan välja bort bilder av sig själva, när de 

väljer bilder som sätts upp. De får även berätta om sina tankar till en förskollärare som aktivt 

lyssnar till vad barnen säger. Lindgren menar att det är viktigt att få barns godkännande 

under flera led när man hanterar fotografier av dem (2016, s. 68) Lindgren och Sparrman 

(2003, s. 67) menar att barn bör ges samma etiska skydd vid dokumentation som forskare 

ger när de studerar barn, bland annat informerat samtycke och möjligheten att avbryta sitt 

deltagande. Genom att förskollärarna menar att barn ska tillfrågas innan de fotograferas, och 

deras svar ska respekteras, samt att de ska ges tillfälle även efteråt att välja ut vilken 
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dokumentation som ska användas, så tolkar jag det som ett etiskt hänsynstagande där 

förskollärarna erbjuder ett visst etiskt skydd till barnen. 

Några förskollärare tog även upp att integritet handlar om en ömsesidig respekt (FL4 & 

FL6). Om de vuxna respekterar barnen så respekterar barnen de vuxna och andra barn. 

Integriteten ses som en del av barnets självbild. Att bli lyssnad på och respekterad gör att 

barnet växer upp och lyssnar till och respekterar andra (FL6). Både Persson och Johansson 

menar att barn och vuxna har ett ömsesidigt beroende av varandra eftersom människor 

utvecklas i relation till varandra (Persson, 2019, s. 25 & Johansson, 2008, s. 21). Jag tolkar 

den ömsesidiga respekten utifrån Persson och Johansson när jag menar att förskollärarna, 

genom att de respekterar barnen, även blir respekterade av barnen. Om barnens självbild 

förstärks, händer det samma med förskollärarna. Öhman belyser hur förskollärarna har ett 

ansvar för att utveckla goda relationer till varje barn (2019, s. 111). Jag tolkar en ömsesidig 

respekt som en stor del i att lyckas få goda relationer till barnen. 

 

Vidare betonade en förskollärare hur integritet utgår från varje individ. Varje enskilt barn 

bestämmer själv var gränsen för hens integritet går och när hen känner sig kränkt (FL4). 

Öhman (2019, s. 76) tar upp vad som kan vara kränkande, och menar att det endast är den 

som känner sig kränkt som kan avgöra det. Hon menar att det alltid är det enskilda barnets 

upplevelser som ska stå i fokus och att det är barnet som ska ges tolkningsföreträde om hen 

blivit kränkt eller inte. Dock belyser Johansson att integritet är socialt och kulturellt betingat, 

och kan därför förhandlas i interaktion med andra (2005, s. 113). Jag tolkar detta som att 

vuxna inte kan avgöra när ett barn blivit kränkt, utan det utgår från barnets känsla. Men det 

som var kränkande för barnet en gång, behöver inte nödvändigtvis vara det en annan gång, 

då gränsen för integritet är dynamisk. Vidare menar Johansson att livsvärlden enligt 

Merleau-Ponty är social. Förskolan är en del av livsvärlden och det är där normer och värden 

uppstår, får sin betydelse och upprätthålls. Ramarna för barns livsvärld formas av de 

erfarenheter barnet har med sig från sin familj, förskolan och samhället (2008, s. 21). Detta 

innebär att barnens erfarenheter av integritet kan visa sig olika, och olika barn kan ha olika 

uppfattningar om vad integritet är.  

 

Till sists belyser en förskollärare hur man kan säkerställa att man inte kränker ett barns 

integritet. Förutom att ha klart för sig varför man dokumenterar, och ifall fotografier 

överhuvudtaget är nödvändigt, så menar förskolläraren att man aldrig ska fotografera barn i 

utsatta situationer. Som utsatta situationer beskriver hen barn som sover eller är ledsna. 

Vidare menar förskolläraren även att man behöver göra barnen medvetna om att man ska 

filma eller fotografera, och inte göra sådant i smyg (FL4). Min tolkning är att ifall barnen 

görs medvetna om att det ska fotograferas eller videofilmas, så har de möjlighet att nyttja sin 

rätt till personlig integritet genom att meddela att de inte vill vara med. Ifall fotografier eller 

videofilmer tas i smyg, eller utan att uppmärksamma barnen om detta, så har de gått miste 

om att få nyttja sin rättighet till att avstå att bli dokumenterade. 

 

Samtliga förskollärarna menar ändå att dokumentationen är viktig, och förklarar hur 

dokumentation kan vara mer än bara en bild (FL1, FL2, FL3, FL4, FL5 & FL6). Om barn 

inte vill medverka i bilder kan man istället skriva ner barnens tankar om ett projekt, eller 
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endast fotografera själva aktiviteten utan att barnen kommer med på bilden (FL1, FL4 & 

FL6). I likhet med Lindgren (2016, s. 332) som i sin studie såg lärare influeras av etiska 

aspekter, men ändå återvända till att försvara sin rätt till att observera och dokumentera 

barnen, ser jag samma utveckling under intervjuernas gång. Min tolkning är att 

förskollärarna anser att barnens integritet är mycket viktig, men lika viktig är 

dokumentationen på förskolan. 

 

8.1.3 Sammanfattning 

Integritet i förskolans dokumentationspraktik är ett mycket komplext ämne. Förskollärare är 

ofta beroende av dokumentationen för att kvalitetssäkra undervisningen, och för att uppnå 

de hårt ställda kraven från Skollagen och Läroplanen. Samtidigt finns det som tidigare nämnt 

en hel del rättigheter för barnen i dokumentationspraktiken. Läroplanen lyfter fram att alla 

som medverkar i förskolan ska respektera barnens personliga integritet vid dokumentation 

(Lpfö18, s. 7). Skollagen och Läroplanen bygger på FN:s barnrättskonvention som fastställer 

att barnen har rätt att göra sin röst hörd och få den respekterad (1989, 12 §). 

 

Det har visat sig i intervjuerna att de stora barngrupperna i kombination med tidsbrist har 

gjort att förskollärarnas arbete med integritet har svårt att överensstämma i såväl teori som 

praktik, detta innebär att förskollärarna har en tydlig bild om hur de skulle vilja arbeta med 

barns integritet i dokumentationspraktiken, men upplever att det i praktiska arbetet är svårt 

att förverkliga. Samtliga förskollärare jag intervjuat var överens om att barnens integritet är 

viktigt och ska respekteras och de hade olika idéer om hur detta ska gå till. Men i praktiken 

visar det sig alltså att detta är svårt att uppnå. Flera faktorer påverkar och frågan är hur olika 

rättigheter ska prioriteras. Är det viktigare att fråga barnen om lov, eller är det viktigare att 

låta dem leka ostört? Ska barnen frågas i grupp eller enskilt och hur mycket av förskolans 

tid ska gå åt till att säkerställa om ett fotografi ska få tas? Är det viktigaste att alla är överens 

om att medverka på en bild, eller är det av större vikt att alla barn ska få sätta igång med en 

aktivitet eller undervisningssituation? Johansson et al. belyser ett komplext mönster i frågan 

om barns delaktighet. De menar att förskollärarna ofta lyssnar på barnen, men att barnens 

önskan kan komma i konflikt med regler eller förskollärarnas intentioner, och blir således 

svåra att verkställa (2016, s. 220). Min tolkning är att integritet i förskolans 

dokumentationspraktik är mycket komplext. Förskollärarna har etiskt reflekterat över ämnet, 

och har goda intentioner, men i praktiken blir dessa etiska ställningstaganden svåra att 

förverkliga. Det framstår tydligt i analysen att förskollärarnas relationella kompetens spelar 

stor roll. Med professionella relationer till varje barn, kan förskollärarna fatta kloka beslut 

utifrån varje enskild situation. Det finns ingen färdig mall att följa, utan integritet vid 

dokumentationspraktiken är situationsbundet. 

 

8.2 Delstudie med barn 

I detta avsnitt görs en analys av resultatet från delstudien med barn. Analysen görs kopplat 

till delstudiens två forskningsfrågor, som även utgör avsnittets rubriker. Inledningsvis tolkar 

jag hur barn i förskolan uttrycker sin förståelse för rätten till sin personliga integritet. Vidare 

gör jag en tolkning av hur barn i förskolan uttrycker sina möjligheter till att påverka 
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dokumentationen i förskolan och hur barnen i detta sammanhang ger uttryck för personlig 

integritet. Analysen kopplas till bakgrund, teori och tidigare forskning.  

 

8.2.1 Hur uttrycker barn i förskolan förståelse för rätten till sin personliga integritet 

i dokumentationspraktiken? 

Enligt Skollagen har barn utifrån ålder och mognad rätt att ges inflytande över sin utbildning 

och bli informerade om frågor som rör dem (SFS 2010:800, kap. 4, 9 §). I min tolkning av 

resultatet framkommer inget som indikerar att barnen skulle vara medvetna om deras rätt att 

i förväg bli informerade om syftet med dokumentationen, eller deras rätt att vara delaktiga i 

beslut om dokumentationen. Enligt barnen i alla fokusgrupper berättar inte förskollärarna i 

förväg vad de ska använda dokumentationen till, men trots detta uttrycker barnen en 

förståelse för varför bilder på dem och teckningar de gjort sitter uppe på väggarna. I svenska 

förskolor finns en tradition av att dokumentera verksamheten (Lenz Taguchi, 2013, s. 5). 

Man kan därför utgå från att barnen har tidigare erfarenheter av dokumentation i förskolan 

och att barnen därmed har fått erfara att bilder på dem ska sitta uppe på väggarna. Trots att 

förskollärarna inte har förklarat vad bilden eller teckningen ska användas till kan barnen ha 

förstått det utifrån sina tidigare erfarenheter av detta. Utifrån Merleau-Pontys teori om 

livsvärlden, där referenspunkten för alla våra erfarenheter är livsvärlden, kan dessa 

erfarenheter av dokumentationspraktiken ses som att de blir barns referenspunkt i deras 

livsvärld (Johansson, 2016, s. 124). Dessa erfarenheter kan förklara att barnen, trots 

förskollärarnas uteblivande information, vet vad bilder och teckningar kommer användas 

till. I resultatet urskiljs två spår för hur barn förstår syftet med dokumentation; hur barn 

förstår syftet med bilder som dokumentation och hur barn förstår syftet med teckningar som 

dokumentation. Bilderna är kopplade till förskolan som institution och ska visa hur barnens 

person finns i relation till denna, medan teckningarna är kopplade till det egna skapandet i 

aktiviteter barnen har utfört. 

 

Hur barn förstår syftet med bilder som dokumentation 

När fokusgrupperna samtalar om dokumentation bestående av porträttbilder och gruppbilder 

berättar alla förskolebarnen om sig själva, men även om de andra barnen i gruppen 

exempelvis genom att berätta vad de andra barnen heter. Min tolkning är att förskolebarnen 

ser sin plats i förskolan genom att bilder på dem sitter uppe på väggarna. Tidigare forskning 

har visat att man kan räkna med en maktdimension som påverkar relationen mellan barnen 

och förskolan som institution samt förskollärarnas intentioner (Johansson, 2005, s. 121; 

Johansson et al., 2016, s. 220; Elfström Pettersson, 2015, s. 245 & Lindgren, 2016, s. 337). 

Denna maktdimension kan påverka barns förståelse för rätten till sin personliga integritet. I 

Johansson tolkning av Merleau-Pontys livsvärldsteori menar hon att förskolan är en del av 

barns livsvärld, där uppstår och upprätthålls betydelser, normer och värden (2008, s. 21). 

Den rådande normen kan vara att bilder och teckningar ska sitta uppe på väggarna, vilket 

innebär att det är den normen barn refererar till i sin livsvärld. Vidare ger det konsekvenser 

för hur barn agerar i dokumentationspraktiken och hur barn förstår rätten till sin personliga 

integritet. 
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Om man utgår från att förskolebarnen har erfarit att bilder på dem sätts upp på väggarna och 

att den rådande normen är att dessa bilder på barnen ska sitta uppe på väggen, kan det tolkas 

som att detta skapar en form av vi-känsla hos barnen på samma sätt som tidigare forskning 

visat att förskollärare skapar en vi-känsla genom dokumentationspraktiken (Lindgren 2016, 

s. 337). Genom att ens bild sitter där tillsammans med alla andra barnens och förskollärarnas, 

stärks förhållandet mellan barnet och institutionen. Tidigare forskning visar att barns 

önskemål ofta kommer i konflikt med institutionella regler och förskollärares intentioner och 

att barns rätt till att uttrycka sin åsikt är begränsad (Johansson et al., 2016, s. 220). Här skulle 

det kunna uppstå en konflikt där barnet hade velat gå emot förskollärarnas intentioner och 

bryta mot normen på institutionen, men inget i resultatet tyder på att något av barnen skulle 

vilja det. Om en sådan konflikt ändå skulle uppstå kan en tolkning vara att barnen skulle få 

försvara sin integritet och sin rätt till självbestämmande på bekostnad av vi-känslan. 

 

Hur barn förstår syftet med teckningar som dokumentation 

Till skillnad från hur barnen kopplar dokumentation bestående av bilder till deras 

samhörighet med förskolan, så kopplar de ofta dokumentationen bestående av teckningar till 

deras egna skapande i aktiviteten när den framställdes. I samtal om dokumentationen 

refererar förskolebarnen i tre av fokusgrupperna ofta till ”Bonis” som är en karaktär barnen 

stött på under aktiviteten. Merleau-Ponty menar att människor erfar mening genom 

kommunikation med andra, ifrågasättande, tolkningar och omtolkningar samt 

överenskommelser om vad som för oss är meningsfullt i det dagliga livet (Johansson, 2016, 

s. 125). Utifrån Merleau-Pontys teori kan detta förstås som att barnet i 

dokumentationspraktiken erfar mening på ett annat sätt med teckningar skapade av dem än 

med bilder på dem. Förskolebarnen kopplar teckningarna bestående av självporträtt till 

aktiviteten och karaktären ”Bonis” de mötte där, inte till sig själva och hur de ser ut. Detta 

kan vara ett uttryck för att när barnen är med i skapandet av innehållet i dokumentationen, 

blir den till något mer än att visa upp sin egen person. Min tolkning är att barnen förstår att 

dokumentation bestående av teckningar syftar till att berätta något om aktiviteten de utfört, 

inte något om dem själva som person i relation till förskolan. 

 

Förskolebarnen visar en förståelse för syftet med dokumentation, men det är svårt att veta 

om barnen har förståelse för rätten till sin integritet i dokumentationspraktiken. En tolkning 

av barns förståelse för rätt till sin integritet kan vara att de inte har någon förståelse för 

fenomenet integritet eftersom de inte uttrycker någon erfarenhet av att ha blivit kränkta. 

Däremot är det skillnad mellan erfarenheter av att uppleva sig kränkt och veta om sina 

rättigheter. Barnen kanske inte vet var deras egen gräns för integritet går, men det betyder 

inte nödvändigtvis att de inte besitter kunskaper och har en förståelse för rätten till sin 

personliga integritet. Bengtsson (2005, s. 25) menar att förändringar som sker runt omkring 

oss förändrar även den levda kroppen och därmed förändras även världen. Genom att erfara 

mening med sin levda kropp utökas barnets livsvärld och det barnet refererar till. Det kan 

exempelvis vara när ett förskolebarn lär sig reglerna kring det sociala samspelet på förskolan. 

Genom att i interaktion med andra uppleva konflikter med fysiska inslag får barnet 

erfarenhet av att förskolläraren säger ifrån när man slåss. När barnet vid ett annat tillfälle 

hamnar i en liknande situation kan barnet referera tills tidigare upplevelser i sin livsvärld. 
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En annan tolkning kan därför vara att barnet i förskolan tagit del av andra barns livsvärldar 

och erfarit denna tysta kunskap om integritet genom verbal och icke-verbal kommunikation 

mellan varandra och med förskollärarna. Ett av förskolebarnen i studien refererar till en 

erfarenhet i hens livsvärld när hen berättar om systern som inte ville bli fotograferad. Det 

var inte det förskolebarnets integritetsgräns som överskreds, men hen visade förståelse för 

att barn får säga ifrån om de inte vill blir fotograferade. Detta resonemang stämmer överens 

med tidigare forskning där Johansson menar att integritet är något som upplevs, framträder 

och förhandlas i interaktion med andra. Gränserna för integritet ändras, vilket gör att de kan 

vara svåra att upptäcka (2005, s.  113). 

 

Ytterligare en faktor som gör det svårt att tolka hur barn uttrycker sin förståelse för rätten 

till sin personliga integritet är att de inte uttrycker sig på samma sätt som vuxna gör när det 

kommer till integritet. Däremot menar Johansson att barn har förmågan att uttrycka mening 

även de inte har vuxnas begreppsapparat (2016, s. 125). Min tolkning är att barns förståelse 

för deras rätt till integritet inte blev synligt genom att ha fokusgruppssamtal. Det finns 

erfarenheter och förståelser hos barnen som mest troligt inte kom fram genom den verbala 

kommunikationen. Detta resonemang stöds även av Merleau-Pontys tankar om att vi i 

kommunikation med varandra inte kan kliva ur våra kroppar och därför finns det alltid något 

kvar hos den andre som vi inte kan få tillgång till (Johansson, 2003, s. 44). För att bättre 

kunna tolka barns förståelse för deras rätt till integritet i dokumentationspraktiken behöver 

samtal kombineras med observationer. I samspelet mellan vuxna och barn finns mycket mer 

att se än det som kom fram i denna studie. Det finns alltid något kvar i den egna kroppen 

som man inte kan förmedla till den andra personen. Enlig min tolkning innebär detta att om 

en person försöker förmedla något till en an annan kan den personen inte förklara exakt hur 

hen känner, eftersom känslan står i relation till de erfarenheter och det hen lägger in i 

begreppet. Det kommer således alltid finnas något kvar i den personen som andra inte 

kommer åt. 

 

8.2.2 Hur beskriver barn sina möjligheter till att påverka dokumentationen i 

förskolan och hur ger barnen i detta sammanhang uttryck för personlig integritet? 

I resultatet framkommer att barnen inte är med när förskollärarna sätter upp bilder på dem 

eller teckningar de har skapat. Två fokusgrupper uttrycker att de inte får bestämma något när 

deras teckningar sätts upp på väggen (FG 1 & FG 3). Bara i en av fokusgruppernas utrycks 

det att förskolebarnen varit närvarande när förskollärarna satt upp teckningarna, men de har 

inte varit delaktiga i processen (FG 2). Detta bekräftar tidigare forskning som visar att barns 

rätt till delaktighet begränsas av förskollärares kontroll (Johansson et al., 2016, s. 220 & 

Elfström Pettersson, 2015, s. 245). Däremot uttrycker barnen positiva känslor kopplat till 

dokumentationen. Min tolkning är att barnen inte känner sig kränkta på grund av att 

förskollärarna sätter upp dokumentationen utan att fråga om tillåtelse. Det är möjligt att 

barnen i fokusgruppssamtalen inte vågade eller ville berätta om negativa känslor kopplat till 

dokumentation på grund av att de inte känner mig eller för att det fanns andra barn 

närvarande. Om den rådande normen är att barnen ska vilja bli dokumenterade kan ett barn 

även ha undvikit att berätta om negativa känslor eftersom kompisarna hörde. 
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Till skillnad från fokusgruppernas relativt samstämmiga uppfattning om att förskollärarna 

inte frågar om lov att sätta upp bilder och teckningar, råder det delade meningar mellan 

barnen ifall förskollärarna frågar om tillåtelse att fotografera dem eller inte. Utifrån några av 

barnens mer utförliga utsagor om detta gör jag tolkningen att förskollärarna oftast tar kort 

när barnen är uppmärksamma på det, men i vissa fall även när barnen inte är det (FG 3). I 

empirin ingår fokusgruppssamtal om dokumentation bestående av både porträttbilder och 

gruppbilder. Gruppbilderna är tagna som ett klassiskt ”klassfoto” och under en aktivitet 

barnen genomförde. Min förståelse är att förskollärarna inte frågar om tillåtelse att 

fotografera barnen när de ska dokumentera aktiviteter. Därmed kan denna dokumentation 

anses vara den som är i största riskzonen när de kommer till att kränka barns integritet. 

Elfström Petterssons (2015, s. 237) forskning visar att vilken form av deltagande barn får i 

dokumentationspraktiken är beroende av om barnen i förväg fått information om alla delar 

av aktiviteten och om de har något inflytande över dokumentationens innehåll. Kan därmed 

tillgången till information om aktivitetens och dokumentationens syfte förklara varför barn 

ibland menar att förskollärarna bett om tillåtelse och ibland inte gjort det? Det skulle kunna 

förklaras utifrån teorin om att barns livsvärldar ser olika ut eftersom de har olika erfarenheter 

att referera till (Johansson, 2016, s. 124). Enligt Merleau-Pontys livsvärldsteori bildar det 

individuella och det kollektiva en helhet genom att alltid påverka och påverkas av varandra. 

Livsvärlden blir referenspunkten för alla våra erfarenheter (Johansson, 2016, s. 124). I vår 

tolkning av Merleau-Pontys livsvärldsteori menar vi att barn genom att erfara mening med 

sin levda kropp utökar sin livsvärld och det hen refererar till. Dokumentationspraktiken, och 

deras erfarenheter av rätten till sin integritet i den, blir därmed en av barnens referenspunkter 

i deras livsvärld. Det innebär att barn i andra sammanhang där de blir fotograferade eller 

framställda på något sätt refererar till hur de är vana vid att vara delaktiga i 

dokumentationspraktiken. 

 

Min förståelse är att barnen inte anser sig vara delaktiga i annat än under utformandet av 

dokumentationen. Barnen i alla fokusgrupper menar att förskollärarna sätter upp 

dokumentationen på väggarna när barnen inte är med. Det framkommer inget om barnens 

tankar kring vem som bestämmer över bilderna i iPaden. Barnen är med i framställandet av 

dokumentationen, men inte i beslut rörande hur den ska användas. Detta bekräftar Knaufs 

(2017, s. 32) forskning om barns delaktighet i dokumentationspraktiken där hon menar att 

barn inte är delaktiga i dokumentationen utan den är ett kvitto på deras arbete. Det bekräftar 

även Sonja Rutar och Tina Štembergers (2018, s. 158) forskning som visar att barn oftare är 

delaktiga i början av processen än efteråt. Förskolebarnen i studien gjorde ytterst få utsagor 

om deras möjligheter att påverka i detta skede av dokumentationspraktiken. Det kan 

förklaras genom att barnen inte har varit delaktiga i denna del av dokumentationspraktiken 

och därför inte har någon erfarenhet av denna. Kopplat till Merleau-Pontys livsvärldsteori, 

där referenspunkten för alla våra erfarenheter är livsvärlden, kan det ses som att barnen inte 

har någon erfarenhet av detta att referera till i deras livsvärld (Johansson, 2016, s. 124). Detta 

blir även synligt i resultatet där det framkommer att inget av förskolebarnen någonsin har 

bett en förskollärare om att få ta ner sin teckning eller ta ner en bild på sig själv som sitter 

uppe på väggen och uttrycker heller inte att de någon gång velat göra det. Ett av 
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förskolebarnen har däremot erfarenhet av när ett annat barn bett om att få ta ner sin teckning 

när de gick på en annan avdelning (FG 2).  

 

Överlag tolkar jag det som att barnen anser att förskollärarna är de som besitter makten att 

dokumentera. Om barnen inte vill vara med på bild kan de säga att de inte vill det, men det 

råder delade meningar om ifall förskollärarna skulle lyssna på detta. Om barnen vill påverka 

genom att ta ner en teckning från väggen är strategin att man frågar förskollärarna om lov, 

men de tror inte att förskollärarna skulle tillåta det (FG 1, FG 2 & FG 3). Däremot har de 

strategier för att möta detta. Oftast går dessa ut på att göra det när förskollärarna inte ser dem 

(FG 4). Ett barn uttrycker att hen skulle göra ett pappersflygplan av dokumentationen och 

kasta den i papperskorgen, där får ju bara papper ligga (FG 2). Det förstår jag som en mer 

argumenterande strategi för att påverka. Johansson (2005, s. 121) menar att hennes forskning 

visar att vuxna sitter på mer makt än barn och barn därmed inte kan få lika mycket integritet 

som vuxna. Jag tolkar det som att dessa strategier visar att trots detta blir inte barn passiva 

aktörer i dokumentationspraktiken. Om de skulle vilja påverka dokumentationspraktiken 

finner de sätt att göra det på.  Genom dessa strategier menar jag att barnen ger uttryck för 

sin personliga integritet i dokumentationspraktiken. Vidare är min förståelse att barnen inte 

tänker så mycket på tillåtelse i dokumentationspraktiken. Det visar sig till exempel när vi 

samtalar om tillåtelse och det då är det andra frågor som rör sig hos barnen. Istället funderade 

de över hur förskollärarna kunde veta under vilken månad deras bild skulle sitta och att man 

fick säga ord som ”bajskorv” när förskollärarna vill ta kort på en (FG 1 & FG 4). Det här är 

ett exempel på att barnens tankar kretsar kring andra saker än vad mina frågor rör, det skulle 

kunna tolkas som att frågan om att kunna påverka dokumentationen inte är högt prioriterat 

av barnen. 

 

9. Diskussion och konklusion 

I detta avsnitt diskuteras de två delstudiernas resultat och analys gemensamt i förhållande 

till studiens syfte och frågeställningar. I diskussionen utgår vi från tidigare forskning och 

teorin livsvärldsfenomenologi. Avslutningsvis följer en konklusion innehållande en 

sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat och förslag till fortsatt forskning. 

 

9.1 Diskussion 

I resultatet framkommer det att förskollärarna beskriver en medvetenhet kring rätten till 

barns integritet. Det finns en ambition om att ha ett levande arbetssätt där barns rätt till 

integritet i dokumentationspraktiken respekteras. Ett levande arbetssätt innebär att 

förskollärarna kontinuerligt för samtal inom arbetslaget om ämnet och försöker förverkliga 

det i praktiken. Detta arbete försvåras dock av strukturen i förskolan. Till exempel påverkar 

barngruppernas storlek och dokumentationskravet i Läroplanen. Detta bekräftar tidigare 

forskning som har visat att man kan räkna med en maktdimension som påverkar relationen 

mellan barnen och förskolan som institution samt förskollärarnas intentioner. Tidigare 

forskning från Johansson et al. (2016, s. 220) visar att förskollärare lyssnar på barn, men 

barnens önskemål ofta hamnar i konflikt med institutionella regler och förskollärarnas 

intentioner. Vidare visar tidigare forskning att förskolans uppdrag utifrån Läroplanen 
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förutsätter att uppdraget går före barns integritet (Johansson, 2005, s. 121). Därmed kan 

barns integritet i dokumentationspraktiken anses vara komplext. Denna komplexitet ser vi 

att barnen i viss mån är medvetna om. I resultatet framkommer en förståelse hos barnen för 

att de har rättigheter, men att dessa rättigheter kan vara svåra att få uppfyllda. Barnen har 

olika strategier för att påverka dokumentationspraktiken. Dessa strategier och det faktum att 

de överhuvudtaget har sådana strategier är prov på deras personliga integritet. Barnen har 

förståelse för att förskollärarna är de som fattar de slutgiltiga besluten om dokumentationen. 

Därmed menar vi att barnen vet att de inte alltid har möjlighet att påverka denna komplexa 

dokumentationspraktik. Tidigare forskning visar att förskollärares tankar om vad 

dokumentationen ska användas till påverkar barnens inflytande (Elfström Pettersson, 2015, 

s. 245). Vårt resultat bekräftar denna forskning. 

 

Förskolan är en del av barns och vuxnas livsvärld och det finns ett ömsesidigt beroende dem 

emellan. I förskolan skapas och upprätthålls betydelser, normer och värden (Johansson, 

2008, s. 21). Om förskollärarna inte lyssnar på barnens åsikter i dokumentationspraktiken 

kan det skapas en norm där barn förväntas vilja bli dokumenterade. Denna norm kan i sin 

tur leda till att barnen inte kommer säga ifrån när de inte vill bli dokumenterade. Därmed 

finns risken att det blir en negativ spiral. Det här innebär att vuxna är beroende av att barn 

uttrycker sina åsikter och barnen är beroende av att vuxna lyssnar samt respekterar de åsikter 

som barnen uttrycker. Barnen är även beroende av att vuxna uttrycker sina åsikter och 

intentioner för att barnen ska kunna göra medvetna val. Vi ser att de tankar förskollärare har 

kring barns rätt till integritet, inte alltid kommuniceras till barnen. Även Bengtsson (2019, s. 

25) lyfter fram det ömsesidiga beroendet mellan vuxna och barn inom relationell pedagogik. 

Däremot betonar han den svårigheten som finns för vuxna att se den beroendeställning de 

har till barnen (ibid, s. 26). Detta kopplar vi till varför vuxna inte kommunicerar sina tankar. 

De förlitar sig på att barn ska kommunicera om de inte vill bli dokumenterade. När 

förskollärare och barn inte kommunicerar med varandra ökar risken för att förskolläraren 

missar var barns gräns för integritet går och därmed först i efterhand upptäcker att barnet 

blivit kränkt, i likhet med det resultat Johansson kommer fram till i sin studie om integritet 

i förskolan (2005, s. 113). 

 

I vår studie framkommer det inte hur förskollärarna tänker om bilder som inte är kopplande 

till pedagogisk dokumentation. Däremot visar det sig att de tagit vissa etiska 

ställningstaganden för att säkra barns rätt till integritet vid pedagogisk dokumentation, trots 

att det inte alltid är möjligt att efterfråga barnens åsikt. Ett exempel på detta är att 

förskollärarna inte fotograferar ansikten utan fokuserar på aktiviteten barnen utför. Vårat 

resultat bekräftar tidigare forskning som visat att förskollärare tar etisk hänsyn, men att det 

i slutändan blir förskollärarnas behov som sätts först i dokumentationspraktiken (Lindgren, 

2016, s. 337). Vidare visar resultatet att vuxna och barn inte har samma syn på vad 

dokumentation i förskolan är. Förskollärarna refererar till pedagogisk dokumentation 

samtidigt som barnen ser att dokumentation består av samtliga bilder och alster som finns 

på förskolan, inklusive födelsedagskalender och bilder på hyllan i hallen. Kopplat till 

Johansson tillämpning av livsvärldsteorin (2016, s. 124), där ”livsvärlden är referenspunkten 

för alla våra erfarenheter”, kan det ses som att förskollärarna och förskolebarnen har två 
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olika referenspunkter att referera till i deras livsvärldar. Även det menar vi blir viktigt att 

reda ut om man ska diskutera dokumentation och barns rätt till integritet. Det finns ett behov 

av att förskollärarna och barnen har samma utgångsläge. 

 

9.2 Konklusion 

Det finns en etisk aspekt i Skollagen och Läroplanen för förskolan som säger att barns rätt 

till integritet ska respekteras. Förskollärarna är medvetna om detta, dock efterlevs inte alltid 

dessa i praktiken. Samtidigt menar vi att förskollärarna inte alltid behöver be barnen om lov 

för att dokumentera dem. Barns integritet i dokumentationspraktiken är ett komplext ämne. 

Vuxna och barn i förskolan har en relation till, och ett ömsesidigt beroende av, varandra. Det 

måste finnas en kommunikation mellan förskollärare och barn om vilka regler och 

förhållningssätt som ska råda i dokumentationspraktiken. Vi menar att det måste finnas en 

muntlig överenskommelse om hur förskollärare och förskolebarn ska agera i 

dokumentationspraktiken för att barns rätt till integritet ska kunna respekteras. Genom att 

denna överenskommelse finns behöver inte förskollärare avbryta aktiviteten för att få ett 

godkännande av barnen. 

 

Vidare kom vi fram till att förskollärare anser att de frågar barnen om lov, alternativt läser 

av kroppsspråk och mimik för att se om barnen vill delta i dokumentation. Förskollärarna är 

beroende av att barnen uttrycker verbalt eller kroppsligt sitt missnöje över sitt deltagande i 

dokumentationspraktiken. Barnen uttrycker däremot att förskollärarna oftast inte frågar 

barnen om lov att bli dokumenterade. Det menar vi innebär att förskollärarna inte öppnar 

upp för en dialog om detta med barnen. Istället har barnen utvecklat strategier för hur de kan 

påverka dokumentationspraktiken utan att behöva kommunicera med förskollärarna. Vi har 

inte hittat någon tidigare forskning som berör varför barns och förskollärarens uppfattningar 

skiljer sig åt när det kommer till barns integritet i dokumentationspraktiken. Vi har inte heller 

hittat någon tidigare forskning som har berört hur rådande normer påverkar barns integritet 

i relation till dokumentationspraktiken. Det vore därför intressant att undersöka vidare hur 

det kommer sig att barnens och förskollarnas tolkning av samma fenomen skiljer sig åt och 

hur rådande normer påverkar dokumentationspraktiken. I vår studie har vi frågat efter barns 

och förskollärares tankar och förståelser, men vi har inte undersökt varför det blir så.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1. Intervjuguide förskollärare 

 

Frågorna om dokumentation ska utgå från arbetet runtomkring, inte vad förskollärarna 

dokumenterar för tema. 

 

• Vad tänker du är det viktigaste med arbetet kring dokumentation? 

• Hur skulle du beskriva din roll i dokumentationsprocessen? 

• Vilka svårigheter ser du i arbetet? Vilka svårigheter ser du i ditt förhållningssätt till 

barnen? 

• Vad anser du är barnens roll i dokumentationsprocessen? 

 

Den intervjuade ska få möjlighet att vidareutveckla och ge exempel. 

 

 

Om den intervjuade säger något om begreppet barns intrigerat ställs följande fråga: 

• Hur menar du då? 

Om den intervjuade inte säger något om begreppet barns intrigerat ställs följande fråga: 

• Det finns en ny skrivning i Läroplanen om barns integritet i dokumentation. Vilka 

tankar har du kring det? 
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11.2 Bilaga 2. Intervjuguide barn 

 

Frågor under den deltagande observationen: 

Tanken är att gå med barnen och låta dem berätta om sina tankar kring befintlig 

dokumentation på väggarna.  

• Vill någon berätta om denna (teckning, bild osv)? 

• Vad händer på den här bilden? 

• Jag skulle vilja veta mer om de här bilderna/teckningarna. Vad händer här? 

Finns det något mer ni gjort som ni vill visa? 

 

 

Frågor under fokusgruppsammatal: 

Jag pratar om dokumentation vi sett tidigare 

 

Frågor om fotografier 

• Hur gick det till när den här bilden togs på er?  

• Hur känns det att se det på bild? 

• Fanns det fler bilder att välja mellan för att sätta upp? 

• Fick du vara och bestämma? 

• Har någon frågat om du vill ha den uppe? 

 

Frågor om alster 

• Hur gick det till när de här teckningarna sattes upp?  

• Hur känns det att din teckning upp på väggen nu? Om bra; vad är det som känns 

bra? 

• Fick du vara och bestämma? 

• Har någon frågat om du vill ha den uppe? 

 

 

• Finns det något med bilderna och teckningarna ni vill ändra på? 

• Hur tänker ni att man kan göra om man vill ändra på något? (Vad skulle man kunna 

säga, hur skulle man kunna visa det till en vuxen?) 
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11.3 Bilaga 3. Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om barns integritet i förskolan, kommer att utföras inom ramen för 

ett självständigt arbete. Studien utförs av Mette Hildingsson och Alexandra Kallo som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att filmas, 

observeras och intervjuas i sin skolmiljö, samt att det som mitt barn säger/visar kommer att 

analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har 

förstått detta och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 
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11.4 Bilaga 4. Information om en studie av barns integritet i förskolan 

 

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Det vi vill undersöka är barns integritet på förskolan. Eftersom det i nya Läroplanen för 

förskolan finns är särskild framskriven formulering av barns rätt till integritet vill vi söka 

förstå hur förskollärare tänker kring sitt förhållningssätt gentemot barns integritet idag och 

samtidigt få fram det allt så viktiga barnets perspektiv. För att undersöka detta vill vi 

genomföra intervjuer med förskollärare och observationer samt fokusgrupper med äldre barn 

på förskolor.  

 

Deltagande i studien innebär att barnen i grupp kommer få visa upp och diskutera 

dokumentation som sitter uppe på förskolans väggar eller har delats i digitala plattformar. 

Vi kommer samla in data genom att observera och intervjua. Vi kommer att använda en 

filmkamera för att kunna dokumentera. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under vecka 44 och 45. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Maria Wennerström-Wohrne 

 

Uppsala den 22 oktober 2019 

 

Mette Hildingsson 

 

Alexandra Kallo 

 

 

 


