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Sammanfattning 

Denna studie tar avstamp i den förändrade skrivningen om barns integritet i förskolans 

kommande läroplan (Lpfö 18) vilket relateras till tidigare forskning som vittnar om stora 

brister i förskolans arbete med barns integritet i samband med dokumentation. Syftet med 

studien är att, ur både barns och förskollärares perspektiv, undersöka barns integritet i 

samband med dokumentationsformerna fotografi och film. Mer specifikt behandlas barns 

förståelse av dessa dokumentationsformer, barns rätt att säga nej till att bli fotograferade 

och filmade samt förskollärares sätt att arbeta för att göra barnen medvetna om och ge dem 

förutsättningar att värna om sin integritet i samband med fotograferande och filmande i 

förskolan. Studien baseras på intervjuer med fyra förskollärare och fyra barngrupper inom 

en och samma enhet men skilda förskolor. Resultatet analyseras utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna barnperspektiv, barns perspektiv, barns vuxenperspektiv samt Shiers 

delaktighetsmodell. En central skillnad mellan studiens resultat och tidigare forskning är att 

etik och integritet i förskolans dokumentationspraktiker tycks mer uppmärksammat än 

tidigare visat. Utöver detta framkommer att barnens förståelse för dokumentationsformerna 

fotografi och film kan ses som ett resultat av deras egen erfarenhet och utgör endast en del 

av den förståelse de vuxna har. Det barnen ger sitt medgivande till kan därmed inte sägas 

omfatta dokumentationens fullständiga syfte utan endast det som de är medvetna om. 

Ytterligare ett framträdande resultat är barnens tydliga entusiasm inför att bli fotograferade 

och filmade. Rätten att säga ja tycks således viktigare för barnen än rätten att säga nej. 

Utifrån detta konstateras angelägenheten i att problematisera det behov av synliggörande 

som barnen ger uttryck för. 
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1 Inledning 

I juli 2019 träder en ny läroplan för förskolan, Lpfö 18, i kraft. I många avseenden liknar 

den kommande läroplanen den nuvarande men vissa centrala förändringar har skett. En av 

de nya skrivningarna handlar om barns kroppsliga och personliga integritet. I läroplanen 

står det:  

Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den 

dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” (Lpfö 18, 2018, s. 7).  

Vidare står det även att varje barn ska ges förutsättningar att utveckla medvetenhet om 

rätten till den egna kroppsliga och personliga integriteten (Lpfö 18, 2018, s. 13). På 

Skolverkets hemsida (2019) beskrivs denna förändring som direkt kopplad till att 

utbildningen ska utformas med hänsyn till barns bästa och att barnen ska få kännedom om 

sina rättigheter, däribland rätten till delaktighet och inflytande. Att barns integritet nu för 

första gången nämns i samband med dokumentation i läroplanen väcker naturligtvis frågor. 

Hur ser arbetet kring barns integritet och dokumentation ut idag? Vad vet barn om sin rätt 

att säga nej till att bli dokumenterade och hur arbetar förskollärare för att skapa 

medvetenhet kring detta? 

Efter tre år på förskollärarprogrammet upplever vi sambandet mellan dokumentation 

och integritet som självklart. Dokumentation kan enligt oss inte ske utan en diskussion om 

barns integritet. Vissa av våra praktik- och tidigare arbetsplatser vittnar dock om att denna 

diskussion saknas ute i förskolorna. Vi upplever att dokumentation inte sällan sker på rutin 

utan vidare eftertanke. Att dokumentera barn är inte någonting nytt. Däremot har teknikens 

snabba utveckling resulterat i nya former för dokumentation, exempelvis har 

digitalkameror och lärplattor möjliggjort att vi nu enkelt kan fotografera och filma det 

barnen gör i förskolan. Detta har i flera avseenden varit positivt eftersom det underlättat 

dokumentationsarbetet. Kanske har vi levt på nyhetens behag av de gynnsamma effekterna 

och inte hunnit tänka efter. Men vad är det egentligen vi håller på med? Vad är det vi 

utsätter barnen för? Barn som föds idag växer upp i en digitaliserad värld. Därav kan det 

för de allra flesta barn kännas helt naturligt att bli fotograferad och filmad, då detta för 

många är en vardag redan från tidig ålder. Vi anser dock inte att detta berättigar ett 

oreflekterat dokumenterande. I och med den nya skrivningen i läroplanen blir det dessutom 

tydligt att detta är en diskussion som behöver aktualiseras. Med vår studie hoppas vi därför 

framförallt kunna bidra till att belysa vikten av att diskutera frågor som berör barns 

integritet och dokumentation i förskolan. Genom att delvis utgå från barns perspektiv vill 

vi också understryka betydelsen av att göra barnen delaktiga i dessa diskussioner.  

Med undantag för datainsamling och analys av de två delstudierna har detta 

självständiga arbete till stor del genomförts gemensamt. Delstudie 1 med förskollärare som 

respondenter har genomförts av Madeleine Wigertoft och delstudie 2 med barn som 

respondenter har genomförts av Pontus Lindblom. I diskussion och konklusion har dessa 

två delstudier vävts samman.  
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2 Bakgrund 

I följande avsnitt redogörs studiens mest centrala begrepp och områden. Inledningsvis 

definieras begreppet integritet, därefter beskrivs barns rätt att uttrycka sin åsikt med 

utgångspunkt i barnkonventionen och avslutningsvis behandlas innebörden av 

dokumentation, och mer specifikt dokumentationsformerna fotografi och film, i förskolan. 

Med anledning av att Lpfö 18 ännu inte blivit gällande hänvisar vi huvudsakligen till den 

nuvarande läroplanen, Lpfö 98 reviderad 2016, och enbart till den nya när det gäller den 

förändrade skrivelsen om integritet. 

Som en reaktion på avsaknaden av etiska samtal i samband med dokumentation har 

professorn Anne-Li Lindgren gett ut boken Etik, integritet och dokumentation i förskolan 

(2016) och högskolelektorn Bente Svenning skrivit boken Vad berättas om mig? – Barns 

rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation (2011). Lindgren har 

också skrivit flertalet forskningsartiklar inom området och Svennings bok återkommer som 

referens i både forskning och annan litteratur. Detta anser vi berättigar valet att i vår studie 

inspireras av och hänvisa till dessa böcker. 

2.1 Barns rätt till kroppslig och personlig integritet 
 

I nationalencyklopedin definieras personlig integritet som nära kopplad till människans 

värdighet. Fortsatt definieras begreppet enligt följande: ”rätt att få sin personliga egenart 

och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp” 

(Nationalencyklopedin, 2019). Lindgren hänvisar till statens medicinsk-etiska råd som 

menar att integritet handlar om människans absoluta rätt att inte få sin integritet kränkt. 

Vidare menar Lindgren att det medicinsk-etiska rådet definierar integritet som att på egen 

hand bestämma över information om den egna personen samt att ha rätten att behålla vissa 

saker för sig själv. Att värna om integriteten kan enligt Lindgren bland annat kopplas till 

att främja någons egenvärde, det vill säga det mänskliga värdet (2016, s. 25). Begreppet 

egenvärde återfinns även i läroplanen för förskolan där det står att alla som verkar inom 

förskolan ska respektera varje människas egenvärde (Lpfö 98, rev. 2016, s. 4). 

I den nuvarande läroplanen för förskolan används begreppet integritet vid ett tillfälle, 

det står att:  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 

arbetet med barnen” (Lpfö 98, rev. 2016, s. 4).  

Integritet är således en av förskolans grundläggande värderingar och därmed en ytterst 

viktig del i arbetet med barnen. I den kommande läroplanen finns denna skrivelse kvar 

men användandet av begreppet integritet har också utvecklats till att innefatta barns 

kroppsliga och personliga integritet. I läroplanen står det att:  

Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den 

dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation” (Lpfö 18, 2018, s. 7).  
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Användningen av begreppet i läroplanen har utökats från att nämnas en gång till att 

nämnas fyra gånger. Detta innebär att förskolans personal från och med juli 2019 kommer 

att behöva ta större hänsyn till barns integritet än tidigare. 

2.2 Barns rätt att uttrycka sin åsikt 

 

I Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter står följande:  

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad” (12§).  

I skollagen beskrivs barns rätt att uttrycka sin åsikt på liknande sätt som det står skrivet i 

barnkonventionen. Det vill säga att barnets möjlighet att fritt uttrycka sin åsikt ska ske i 

samtliga frågor som rör barnet och att barnets åsikter ska tas i beaktning beroende på ålder 

och mognad (SFS 2010:800, kap 1, 10 §). Att barnen ska ha rätt att göra sin röst hörd i 

frågor som berör dem är därmed tydligt. Däremot framgår inte vad mognad innebär eller 

vilken mognadsgrad som krävs för att få sin åsikt respekterad. Att ta hänsyn till barns ålder 

och mognad kan innebära att uppmärksamma andra sätt som barnen uttrycker sig på än 

genom det verbala språket och se till att även dessa beaktas (Skolverket, 2017, s. 21). 

Svenning betonar i sin bok betydelsen av att tolka barns åsikter utifrån deras sätt att 

uttrycka sig men menar också att det är en stor utmaning för vuxna att lyckas tyda barnens 

alla intentioner (2011, s. 74). 

I läroplanen beskrivs förskolans uppdrag gällande barns rätt att uttrycka sin åsikt enligt 

följande:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 

därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö 98, rev. 2016, s. 12).  

Läroplanen belyser även barns rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen 

som barnen själva ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av verksamheten 

(Lpfö 98, rev. 2016, 12). Likt i dessa utdrag ur läroplanen förknippas barns rätt att ge 

uttryck för sina åsikter ofta med begreppen delaktighet och inflytande. Dessa två begrepp 

används inte sällan som ett begreppspar och med en innebörd som anses synonym inom 

såväl pedagogisk verksamhet som forskning (Dolk, 2013, s. 179). Klara Dolk gör dock 

med hjälp av Moira Von Wright en åtskillnad av begreppen delaktighet och inflytande. 

Inflytande handlar enligt henne om att få göra sin röst hörd eller att få göra ett val under 

ordnade situationer. Delaktighet handlar däremot om mer än att enbart få uttrycka sin åsikt. 

Von Wright menar att delaktighet handlar om att bli erkänd och medräknad i den 

pedagogiska situationen (2013, s. 179-180). Utifrån denna uppdelning av begreppen kan 

det konstateras att barn inte bara bör ställas inför olika val och få sin åsikt lyssnad till utan 

också bör ingå som en självklar och respekterad part i alla diskussioner som rör dem. 

Barns rätt att uttrycka sin åsikt kan med stöd i barnkonventionen, skollagen och 

läroplanen ses som en stor och viktig del i arbetet i förskolan. Svenning refererar till M. 

Elizabeth Graue och Daniel J. Walsh som hävdar att barn ständigt tvingas delta i 

situationer de har väldigt lite kontroll över och att beslut ofta tas av de vuxna (2011, s. 72). 
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Vidare menar Svenning genom att hänvisa till Allison James och Adrian L. James att 

vuxnas sätt att agera mot barn inverkar på deras gensvar och engagemang gentemot 

vuxenvärlden (2011, s. 73). I vilken grad barn vill vara med och bidra kan därmed sägas 

påverkas av vuxnas sätt att handla. 

2.3 Dokumentation i förskolan 
 

Skolverket har utformat ett stödmaterial för förskolans personal angående pedagogisk 

dokumentation. I detta har de valt att dela upp dokumentationsbegreppets innebörd i två 

delar. Den ena delen benämns som insamling av material och den andra som bearbetning 

och analys av materialet. Fortsatt beskrivs analysen av det insamlade materialet som 

avgörande för att en dokumentation ska bli pedagogisk (Skolverket, 2012, s. 45). Även 

Hillevi Lenz Taguchi menar att dokumentation blir pedagogisk först när de vuxna 

tillsammans med barnen reflekterar över vad de ser, hör och läser i 

dokumentationsmaterialet (2013, s. 13). Att dela upp dokumentationsprocessen i två delar 

kan ses som en av flera metoder i arbetet med dokumentation (Svenning, 2011, s. 29). I 

denna studie har vi fokus på den förstnämnda delen, det vill säga insamling av material. 

Dokumentation är en följd av praktiska tillämpningar vilka kan vara att observera, 

fotografera eller filma barns görande, undersökande eller lekar i förskolan. Detta innebär 

att dokumentation i sig är återblickande, den fångar perspektiv av det som har skett (Lenz 

Taguchi, 2013, s. 13). Svenning beskriver dokumentation som ett sätt att synliggöra det 

som sker i förskolan samt att visa olika sidor av de individer som befinner sig där (2011, s. 

25). I förskolans läroplan beskrivs dokumentationsuppdraget på följande vis:  

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas upp, dokumenteras och utvärderas” (Lpfö 98, rev. 2016, s. 14).  

Syftet med dokumentation är därmed att främja barns utveckling och lärande samt att 

säkerställa verksamhetens kvalitet. 

Som redan nämnt kan dokumentation ta sig många olika uttryck, varav fotografi är ett. 

Fotograferande som dokumentationsmetod kan innefatta flera fördelar. Själva handlandet, 

att fotografera, kan ses som ett sätt att bli inblandad i det som sker. Även själva fotografiet 

i sig kan skapa nya samtalsvägar mellan barn och vuxna som annars kanske hade uteblivit. 

Skolverket beskriver dokumenterande via fotografier som skilt från vardagligt 

fotograferande, som exempelvis att fotografera på semestern eller hemma. Digitalkameran 

kan i denna process ses som ett lämpligt verktyg för användning av såväl personal som 

barn. Dokumentation genom fotografi handlar om att synliggöra lärande och utveckling 

samt att kunna återberätta vad som skett vid ett specifikt tillfälle. Ett fotografi kan i och 

med detta ses som ett utklipp av en pedagogisk händelse (Skolverket, 2012, s. 49-50). Ett 

annat sätt att dokumentera är genom film. Film som dokumentationsmetod medför ett 

speciellt seende där rörelser, ljud och kroppsspråk blir möjliga att uppta. Beroende på hur 

kameran placeras kan den som dokumenterar antingen vara delaktig och verksam i det som 

sker eller hamna utanför den pågående situationen. Det som filmats kan utan större 
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problem spelas upp för det eller de barn som blivit dokumenterade vilket gör det möjligt att 

återuppleva det som precis har skett. Skolverket nämner film som ett bra sätt för yngre 

barn som ännu saknar det verbala språket att ges förutsättningar till reflektion genom att 

titta på det inspelade materialet (2012, s. 51).  

Lindgren menar att det finns en motsättning i de statliga riktlinjer som anges i lagar och 

styrdokument för förskolan. Dels ingår det i förskollärarnas arbete att synliggöra det som 

sker i förskolan genom att dokumentera barnen och samtidigt ska de ta hänsyn till etiska 

värden som barns integritet. Arbetet med dokumentation innefattar en förgivettagande 

vuxennorm vilket inte är helt i enlighet med att etiska värden ska omfatta både barn och 

vuxna (Lindgren, 2016, s. 29). Utifrån den problematik som Lindgren beskriver samt den 

förändrade skrivningen om integritet och dokumentation i den kommande läroplanen 

finner vi det intressant att i denna studie undersöka vad barn och förskollärare själva har 

för uppfattningar om arbetet med integritet i samband med dokumentationspraktiker. 

 

 

3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att, ur både barns och förskollärares perspektiv, undersöka 

barns integritet i samband med dokumentationsformerna fotografi och film i förskolan. 

Mer specifikt kommer barns förståelse av dessa dokumentationsformer, deras rätt att säga 

nej till att bli fotograferade och filmade samt förskollärares sätt att arbeta för att göra 

barnen medvetna om och tillgodose deras rätt till integritet att undersökas. 

3.1 Delstudie 1 – Förskollärare som respondenter 

 

Hur upplever förskollärarna barnens förståelse gällande användningen av 

dokumentationsformerna fotografi och film? 

Hur upplever förskollärarna barnens rätt att säga nej till att bli fotograferade och filmade i 

förskolan? 

Hur arbetar förskollärarna för att göra barnen medvetna om och ge dem förutsättningar att 

värna om sin integritet i samband med fotograferande och filmande i förskolan? 

3.2 Delstudie 2 – Barn som respondenter 
 

Vad har barnen för förståelse gällande användningen av dokumentationsformerna fotografi 

och film? 

 

Hur upplever barnen sin rätt att säga nej till att bli fotograferade och filmade i förskolan? 
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Hur upplever barnen att förskollärarna arbetar för att göra dem medvetna om och ge dem 

förutsättningar att värna om sin integritet i samband med fotograferande och filmande i 

förskolan? 

 

 

4 Forskningsöversikt 

Redan år 2003 uppmärksammade Anne-Li Lindgren och Anna Sparrman att en etisk 

diskussion kring dokumentation och dokumentationens effekter på de som blir 

dokumenterade saknades (2003, s. 58). Drygt 15 år senare kan vi konstatera att 

forskningsfältet fortfarande innefattar stora brister. Diskussionen om dokumentation och 

integritet tycks inte ha väckt något större intresse hos varken forskare eller förskollärare. 

Forskning om dokumentation handlar i huvudsak om dess innehåll och användning. Vissa 

forskare nämner etiska aspekter som ett biämne men bara ett fåtal har uppmärksammat 

dess angelägenhet i sig. Därav används Lindgren (2016) och Svenning (2011) som 

komplement till och inramning av den forskning som i detta avsnitt behandlas. Nämnas ska 

också att all forskning som redovisas är framställd innan den nya skrivelsen om integritet i 

läroplanen blev offentlig (Lpfö 18 utfärdades i augusti 2018 och träder i kraft i juli 2019). 

4.1 Etik och integritet i förskolans dokumentationspraktiker 
 

Under 2000-talets början var användningen av dokumentation i förskolans verksamhet 

relativt ny. Lindgren och Sparrman pekade tidigt på behovet av att inta ett etiskt perspektiv 

i samband med det ökade synliggörande som dokumenterandet innebär (Lindgren, 2016, s. 

13). I en artikel från 2003 poängterar de vikten av att etiska aspekter och även mer 

specifikt barns integritet bör tas i beaktande i samband med dokumentation (Lindgren & 

Sparrman, 2003, s. 68). Sedan den artikeln skrevs har formerna för dokumentation 

utvecklats och blivit fler. Den ökade tillgången på exempelvis lärplattor har förenklat 

dokumenterandet och visualiserandet av det som sker i förskolan. Dessutom har 

förskollärarnas ansvar att dokumentera skärpts i läroplanen. Lindgren menar att detta har 

gett upphov till nya frågor om etik och integritet men att dessa frågor inte i någon vidare 

bemärkelse har behandlats. Hon lyfter också fram avsaknaden av frågor om etik och 

integritet i de riktlinjer för genomförande av dokumentation som Skolverket 2012 

författade i och med det ökade kravet på dokumentation (Lindgren, 2016, s. 13-14). Det 

som Lindgren upplever saknas är både barns och vuxnas reflektioner kring 

dokumentationens synliggörande av dem själva och andra. Hon anser att frågor som bör 

ställas är vad dokumentationen gör med dem som synliggörs genom den, de som 

producerar den samt de som tittar på den. Hon betonar också det faktum att det oftast är de 

vuxna i förskolan som producerar dokumentationen och att det är barnen som står i fokus 

för synliggörandet (Lindgren, 2016, s. 18-19). 
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4.1.1 Positiva följder eller maktskapare? – Två skilda synsätt på 

dokumentation 

 

Lindgren hänvisar till Lise-Lotte Bjervås som genom en intervjustudie har kommit fram till 

att de förskollärare som ingick i studien inte upplevde några större risker med 

synliggörandet av barn genom dokumentation (2016, s. 23). Detta skulle kunna kopplas till 

att det bland förskollärare tycks vara vanligt förekommande att se på dokumentation som 

något positivt. Bjervås konstaterar exempelvis utifrån tidigare studier som hon refererar till 

att lärare kopplar användningen av pedagogisk dokumentation till positiva följder (2011, s. 

73). Även Lindgren framhåller att många förskollärare beskriver dokumentation i positiva 

termer (2016, s. 15, 18). I kontrast till detta finns forskarnas syn på dokumentation som 

skapare av en asymmetrisk maktrelation mellan barn och vuxna. Bjervås menar att 

synliggörandet av barn sannolikt innefattar maktrelaterade risker som underskattas av 

förskollärarna (Bjervås, 2011, s. 73). Maktperspektivet handlar dels om vem som betraktar 

och vem som blir betraktad genom dokumentation. Lindgren och Sparrman anser att även 

om dokumentation anses vara till nytta för både barn och vuxna så är det angeläget att 

reflektera kring hur barn positioneras. Barn kan ses som både betraktade och betraktare i 

relation till andra barn men i relation till vuxna är de alltid betraktade. Detta innebär att de 

tilldelas en underordnad position i relation till vuxna (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 59, 

62). Eva Johansson har skrivit en artikel i vilken hon problematiserar innebörden i barns 

perspektiv i både pedagogisk forskning och praxis. Hon ställer sig frågan om det innebär 

ett annat ansvar att inta barns perspektiv i jämförelse med vuxnas och lyfter särskilt fram 

den etiska problematiken. Hon menar att barns möjligheter att själva hävda sin integritet 

och sina egna tolkningar är mycket små. Ansvaret för barns integritet vilar därmed på de 

vuxna. Vuxna måste vara medvetna om barns underordnade position och visa barn respekt 

genom att inte handla på ett sådant sätt att det kan upplevas påträngande eller 

integritetskränkande (Johansson, 2003, s. 42, 45). Karin Alnervik har gjort en studie utifrån 

texter och samtal med personal på fyra förskoleenheter som behandlar pedagogisk 

dokumentation som förändringsverktyg i förskolan. Även hon diskuterar risker med 

dokumentation med fokus på framställningen av barn och den makt förskollärare besitter 

som dokumentationsansvariga. Hon understryker värdet av att göra barnen medvetna om 

varför, hur och när dokumentationer görs och att göra barnen delaktiga i 

dokumentationsprocessen. Att positionera barn som objekt kan undvikas genom att bland 

annat låta barnen själva få fotografera och besluta om vilka bilder som ska sparas och om 

de får visas för andra eller inte. Detta relateras till ett etiskt förhållningssätt som Alnervik 

menar att förskollärare bör utveckla i arbetet med dokumentation (2013, s. 3, 183). 

4.1.2 Att ta hänsyn till etiska frågor kan skapa problem i 
dokumentationsuppdraget 

 

Det tycks bland förskollärare finnas en uppfattning om att hänsynstagandet till etiska 

frågor kan ha negativ inverkan på dokumentation. Bjervås problematiserar i sin studie 

exempelvis etik i relation till dokumentationens innehåll. Vissa av de intervjuade lärarna 
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menar att det är handlingen som ska synliggöras genom dokumentation medan andra anser 

att det är den handlande som ska synas på bild. Bilder som enbart synliggör händelser lever 

upp till krav om anonymitet då inga barn går att identifiera genom dokumentationen. Dock 

menar vissa lärare att när barnen inte kan känna igen sig själva och andra så mister de 

intresse för bilderna och möjligheten att använda dem som stöd för barns utveckling och 

lärande går därmed förlorad (Bjervås, 2011, s. 221). Enligt Lindgren och Svenning finns 

det också förskollärare som ser en motsättning i att både ta hänsyn till etiska frågor och 

insamla tillräckligt med dokumentationsmaterial utifrån de krav som ställs i läroplanen. 

Lindgren hänvisar till en förskollärare som uttrycker misstro om att Skolinspektionen 

skulle godta argumentet att inte kunna uppvisa dokumentation på grund av att barnen inte 

tillåtit hen att dokumentera. Detta trots att förskolläraren då istället visar att hen utgår från 

barns perspektiv och har en god barnsyn. Förskolläraren ställer sig därmed kritisk till 

dokumentation då hen anser att det är en metod som är svår att försvara utifrån ett etiskt 

förhållningssätt (Lindgren, 2016, s. 52-53). Svenning menar istället att barnens inflytande 

kan stärka dokumentationens värde. Hon lyfter också frågan om huruvida en stor mängd 

dokumentation kan väga tyngre än sådan dokumentation där barnens åsikter har tagits i 

beaktande och menar att detta är något som förskollärare måste diskutera och 

problematisera (Svenning, 2011, s. 66). 

4.2 Barns möjligheter att uttrycka medgivande till deltagande i 
dokumentationspraktiker 

 

Lindgren och Sparrman konstaterar i sin artikel att det är anmärkningsvärt att frågan om 

barns upplevelser av att bli filmade inte har uppmärksammats mer med tanke på i vilken 

utsträckning de har utsatts för detta (2003, s. 65). En del i artikeln behandlar just huruvida 

barn vill delta i dokumentationsprojekt och de sätter barns deltagande i dokumentation i 

relation till barns deltagande i forskning. De ställer sig frågan om barns deltagande i 

dokumentation inte bör hanteras utifrån samma etiska regler som används i samband med 

forskning. I sådant fall skulle barn behöva ge samtycke till deltagande i dokumentation, de 

skulle skyddas av anonymitetskrav och i förväg veta vad dokumentationen skulle användas 

till (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 59). Lindgren och Sparrman hänvisar till en 

videoetnografisk studie som Sparrman genomförde på ett fritidshem 2002 (2003, s. 64). I 

studien ingick barn i åldrarna 6-9 år. Vad som bland annat framgick var att barns sätt att 

förhålla sig till att bli filmade ter sig olika för olika barn och beror delvis på vad filmandet 

förknippas med. Barnen gav uttryck som visade att de både kunde agera medvetet med 

kameran och att de kunde glömma bort dess närvaro samt både ge uttryck för att vilja och 

inte vilja bli filmade (Sparrman, 2002, s. 57-59). Lindgren och Sparrman menar att 

faktumet att de barn som ingick i Sparrmans studie var äldre än de barn som går i förskolan 

och därmed hade bättre förutsättningar att verbalt reflektera kring känslan av att bli filmad 

snarare bekräftar än dementerar vikten av att också lyfta frågan i förskolan. I studien på 

fritidshemmet gavs barnen möjlighet att säga nej till att bli filmade men vilken möjlighet 

har barn i förskolan att säga nej till att delta i dokumentationspraktiker (Lindgren & 
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Sparrman, 2003, s. 66)? Denna fråga ställde sig Lindgren och Sparrman för över 15 år 

sedan, det är därför relevant att sätta den i relation till senare forskning och förskollärares 

egna utsagor i frågan. 

4.2.1 Förskollärares reflektioner kring barns medgivande 

 

År 2012 skrev Lindgren en artikel vars empiriska underlag innefattade analyser av 

blogginlägg i vilka förskollärare beskrev sina reflektioner i samband med en 

universitetskurs som handlade om etik och dokumentation. Under kursen fick deltagarna 

läsa Svennings bok Vad berättas om mig? – Barns rättigheter och möjligheter till 

inflytande i förskolans dokumentation (2011) vilket gav upphov till helt nya reflektioner. 

Det visade sig att etiska frågor var något som förskollärarna tidigare inte hade 

uppmärksammat i någon större utsträckning (Lindgren, 2012, s. 327, 333). En förskollärare 

väckte frågan i sitt arbetslag om huruvida de tillfrågade barnen om de ville delta i 

dokumentation eller inte. De konstaterade att de varken frågade barnen om de ville bli 

fotograferade och filmade eller vilka bilder som sedan skulle visas för andra. Denna 

diskussion resulterade i att personalen sedan ändrade sitt sätt att agera. En fråga som lyftes 

i bloggen var vems behov som tillgodoses genom dokumentation. Förskolläraren frågade 

sig om barn överhuvudtaget har någon möjlighet att befinna sig i förskolan utan att hela 

tiden observeras av vuxna och om det är de vuxnas behov av att veta allt som står i fokus 

för dokumenterandet (Lindgren, 2012, s. 334). Ytterligare en förskollärare konstaterade i 

sin blogg att hen inte hade reflekterat så mycket kring barns synpunkter gällande vad som 

blev fotograferat och vad som visades upp. Efter att ha läst Svennings bok försökte 

förskolläraren sätta sig in i barnens situation. Hen frågade sig: hur hade jag reagerat om 

någon fotograferat mig och satt upp bilden på min arbetsplats utan min tillåtelse? Dessa 

förskollärare var bara två exempel av flera i studien som uttryckte att de inte hade tillfrågat 

barnen om huruvida de ville bli fotograferade eller inte. En förskollärare likställde 

faktumet att stå framför en kamera med att ha en laddad pistol riktad mot sig, vilket kan 

kopplas till den asymmetriska maktrelation mellan barn och vuxna som nämns ovan. 

Lindgren menar att den litteratur förskollärarna fick läsa i samband med kursen var viktig i 

avseendet att lära sig se på dokumentation ur barnens perspektiv. Däremot lyfter hon fram 

förskollärarnas egna reflektioner som särskilt avgörande för deras förståelse kring etiska 

hänsynstaganden (Lindgren, 2012, s. 335). 

 

4.2.2 Regler kring fotograferande och filmande som kan ge barn möjlighet 

att säga nej 

 

Lindgrens studie (2012) vittnar om att många barn blir fotograferade och filmade i 

förskolan utan möjligheten att ge sitt medgivande. Det finns dock även studier som visar 

exempel på där barn har givits möjligheten att avstå deltagande i dokumentation genom 

användandet av etiska regler. Mellan 2015-2018 genomförde Hillevi Lenz Taguchi och 

Anna Palmer ett forskningsprojekt med syfte att utveckla och pröva ett arbetssätt som 

involverar både barn och vuxna i förskolans dokumentationspraktiker. I projektet gavs 
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barnen tillåtelse att själva fotografera och filma vilket gav utrymme för barnens egna etiska 

ställningstaganden gällande vad som skulle dokumenteras och vilket material som sedan 

skulle sparas eller slängas. Barnen uppmuntrades att fråga varandra om lov innan de 

fotograferade eller filmade och att tala om när de satte på kameran. De fick också lära sig 

att säga nej genom att visa ”stopphanden” när de inte ville bli fotograferade eller filmade. 

När materialet sedan skulle visas för andra uppmanades barnen att först tillfråga alla 

inblandade. Genom detta sätt att arbeta med etiska frågor fick barnen öva på ömsesidig 

respekt och att värna om sin egen och andras integritet. Barn som tidigare inte gärna hade 

talat inför andra utvecklade under detta projekt mod att visa sitt dokumentationsmaterial 

för andra barn (Lenz Taguchi & Palmer, 2017, s. 245, 255-256). Även i 

dokumentationspraktiker där regler för barns medgivande används kan det dock finnas 

hinder för barns möjlighet att avstå att bli fotograferade och filmade. Detta kan illustreras 

med Angela Eckhoffs studie i vilken det framkommer att barnen under dokumenterandet 

hade svårt att följa de bestämda reglerna. I studien ingick 75 barn i åldrarna 3-5 år och det 

var barnen själva som skapade de fotografier och filmer som Eckhoff sedan analyserade. 

En av reglerna som inledningsvis och även under projektets gång diskuterades var att fråga 

varandra om lov innan ett fotografi skulle tas. När barnen såg saker de ville fotografera 

blev de dock så entusiastiska att de glömde bort reglerna till förmån att hinna fånga det 

specifika ögonblicket. Detta resulterade i att barnens sätt att säga nej till att bli 

fotograferade och filmade hamnade på bild. Förutom att verbalt tala om att de inte ville 

vara med uppvisade barnen också detta genom att antingen sätta handen framför ansiktet 

eller vända bort huvudet (Eckhoff, 2015, s. 1619, 1623). Detta vittnar om att i de fall då 

barn tillfrågas av andra barn om de vill bli fotograferade eller filmade kan de inte alltid 

garanteras den integritet de önskar. 

4.2.3 Är ett ja verkligen ett ja? – Svårigheter kopplade till barns medgivande 

 

Ytterligare en aspekt som kan utgöra hinder för barns möjlighet att värna om sin integritet 

är deras faktiska möjlighet att svara på frågan om medgivande. Lindgren hävdar med stöd 

av flertalet andra forskare att barns medgivande är en oerhört viktig men komplicerad fråga 

som det inte finns något enkelt svar på (Lindgren, 2016, s. 83). Suzanne M. Flannery 

Quinn och Johan P. Manning har skrivit en artikel som behandlar användningen av 

fotografi i förskolan utifrån ett etiskt perspektiv. Likt tidigare nämnda forskare betonar 

även de nödvändigheten i att fördjupa diskussionen om de etiska risker som medföljer det 

ökade användandet av fotografi i förskolans verksamhet. De lyfter bland annat frågan om 

vem som är kapabel att fatta beslut om vad som ska fotograferas och ifrågasätter 

vårdnadshavares makt att bestämma huruvida barnet ska bli fotograferat eller inte. De 

diskuterar även hur frågor om medgivande tar sig uttryck i praktiken. Tillfrågas barnen 

varje gång de ska fotograferas, varje gång ett fotografi används eller visas upp? Deras syfte 

med artikeln är dock inte att besvara dessa frågor utan att belysa vikten av att ställa dem. 

De anser att frågorna inte kan besvaras utanför sin kontext, vilket innebär att varje 

förskollärare måste finna sina egna svar med hänsyn till de barn det gäller (Flannery Quinn 

& Manning, 2013, s. 270, 274-275). Det finns flera faktorer som kan påverka barns 
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möjlighet att ta ställning till om de vill bli fotograferade eller filmade som förskollärare 

behöver ta i beaktande. Utifrån maktperspektivet där barn befinner sig i en underordnad 

position i jämförelse med vuxna kan det till exempel ifrågasättas om barn upplever att de 

har något faktiskt val. Om de vuxna uttrycker en förväntan om barns deltagande och 

barnen är vana vid att bli dokumenterade kan de känna sig förpliktigade att göra som de 

vuxna vill (Svenning, 2011, s. 56, 59-60). Ålder är också en aspekt som kan avgöra barns 

möjligheter att ge sitt medgivande (Lindgren, 2016, s. 85). Exempelvis ställer sig Lindgren 

och Sparrman frågande till hur det ska kunna bedömas att en tvååring ger sitt medgivande 

till att delta i dokumentation (2003, s. 67), men som Johansson hävdar är kommunikation 

inte enbart verbal. Kommunikation innefattar också gester, tonfall och ansiktsuttryck. Allt 

detta ger uttryck för en människas tankar. Däremot poängterar hon att trots hänsyn till 

dessa kommunikationsformer så kan vi inte fullt ut förstå barns intentioner och uttryck för 

mening, vilket begränsar vår tillgång till barns perspektiv (Johansson, 2003, s. 44). 

Svenning beskriver också tolkandet av andra kommunikationsformer än det verbala språket 

som krävande men anser att det är vuxnas uppgift att lära sig lyssna till och förstå dessa 

(Svenning, 2011, s. 75). Kopplat till ålder är det dock angeläget att även fråga sig i vilken 

utsträckning barn överhuvudtaget har möjlighet att förstå vad de säger ja eller nej till 

(Lindgren, 2016, s. 85). Hur vana barnen är vid att uttrycka sin åsikt kan också inverka på 

deras möjlighet att ta ställning till om de vill delta eller inte (Svenning, 2011, s. 72-73). 

I boken som Svenning gav ut 2011 uttrycker hon att det är lång väg kvar tills barn har 

tillräckligt stort inflytande över dokumentation i förskolan, vilket också synliggörs genom 

denna forskningsöversikt. Att göra barnen delaktiga i dokumentationsprocessen bör 

resultera i ökad möjlighet för barnen att vara med och utforma premisserna för sitt 

deltagande, eller icke-deltagande, i förskolans dokumentationspraktiker (Svenning, 2011, 

s. 80). 

 

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis redogörs 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv och det preciseras vilka definitioner vi 

väljer att utgå ifrån. Även barns vuxenperspektiv beskrivs som en reaktion mot normen att 

det är vuxna som gör tolkningar av barns perspektiv och sällan eller aldrig det motsatta. 

Därefter behandlas även Harry Shiers delaktighetsmodell om att öka barns delaktighet med 

utgångspunkt i barnkonventionens artikel 12 angående barns rätt att uttrycka sin åsikt. 

5.1 Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

Svenning betonar vikten av att särskilja begreppen barnperspektiv och barns perspektiv 

genom att tillskriva dem olika definitioner. Detta för att de på ett så bra sätt som möjligt 

ska kunna användas i pedagogiskt arbete (Svenning, 2011, s. 46). Gunilla Halldén menar 
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att skillnaden mellan de två begreppen består i vem som representerar de olika 

perspektiven. Barnperspektivet handlar om de vuxnas perspektiv på barn och barns 

perspektiv utgörs av barnens egna perspektiv. Begreppet barnperspektiv ses ofta i 

vardagliga diskussioner som överordnat barns perspektiv (Halldén, 2007, s. 169-170). Eva 

Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson konkretiserar åtskillnaden genom att påpeka 

begreppens olika betydelser och att dessa inte alltid är tydliga (2003, s. 1). Begreppen 

definieras på skilda sätt av olika forskare och pedagoger vilket kan leda till en problematik 

i både förståelsen och användningen av dem (Qvarsell, 2003, s. 102). Som en följd av 

begreppens tvetydiga innebörder finner vi det nödvändigt att precisera vilka definitioner vi 

väljer att utgå ifrån i denna studie. De definitioner vi finner mest användbara är just 

uppdelningen där det ena perspektivet representeras av vuxnas perspektiv på barn och det 

andra barnens egna perspektiv. 

Barnperspektiv som sammansatt ord kan ses ursprunget från barndomsforskningen och 

används ofta i den politiska retoriken. Ordet sätter fokus på ett perspektiv där syftet är att 

ta hänsyn till barns villkor samt arbeta för barns bästa (Halldén, 2007, s. 169-170; 

Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 1). Karin Aronsson kopplar begreppet 

barnperspektiv till barnkonventionen och gör en liknelse mellan begreppet och 

konventionens artikel 3 om barnets bästa (2012, s. 102). Barnperspektivet kan ses som ett 

bredare begrepp än barns perspektiv då det inkluderar en betraktares tolkningar av barns 

egna perspektiv och barns bästa. I mötet med andra människor har vi med oss allt vi 

tidigare tillskrivit oss i form av kunskaper och erfarenheter. Dessa fungerar som ett filter 

och ger oss en viss syn mot omvärlden och de människor vi möter. På liknande sätt skapas 

även ett barnperspektiv. Det barnperspektiv som vuxna tillskriver sig styr deras sätt att 

bemöta och samspela med barn (Aronsson, 2012, s. 101; Svenning, 2011, s. 46).  

Barns perspektiv använt som två ord handlar, till skillnad från ovanstående begrepp, om 

att ta vara på barnens kultur, egna ord eller uttryck kring sina omständigheter (Halldén, 

2007, s. 170; Aronsson, 2012, s. 101). Begreppet innebär att barnen får delge sina egna 

åsikter via egna yttranden eller ageranden. Perspektivet ses även ha fokus på det som visar 

sig för barnen, barnens egna erfarenheter, avsikter samt formuleringar för vad som är 

meningsfullt (Halldén, 2007, s. 170; Johansson, 2003, s. 42). Att själv kunna skapa sig en 

förståelse för barns perspektiv påverkas i stor utsträckning av hur det egna perspektivet ser 

ut. Antaganden om hur vi kan förstå andra är en viktig del i arbetet med att närma sig barns 

perspektiv (Johansson, 2003, s. 43-44). 

 

 

5.2 Barns vuxenperspektiv 

 

Svenning ställer sig frågande till varför ett vuxenperspektiv utifrån barns synvinkel aldrig 

nämns. Barnperspektivet synliggör vuxnas syn på barn, men vad är barns syn på vuxna? 

Enligt Svenning har alla barn ett vuxenperspektiv på samma sätt som vuxna har ett 

barnperspektiv. Att detta perspektiv aldrig talas om kan tolkas som en del i det ojämna 

maktförhållandet mellan barn och vuxna, “om vem som ska se och vem som ska bli sedd”. 

Användandet av barns vuxenperspektiv, genom vilket barns egna upplevelser av vuxnas 
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agerande kan synliggöras, skulle eventuellt kunna bidra till en mer jämställd relation 

mellan barn och vuxna. Exempelvis skulle begreppet kunna skapa bättre förutsättningar att 

förstå hur barn upplever vuxna i situationer då de tillfrågas om deltagande i 

dokumentation. Svenning menar att det kanske är så att vuxnas sätt att agera påverkar 

huruvida barnen upplever att det finns utrymme för dem att uttrycka sin åsikt eller inte 

(2011, s. 55-56). 

5.3 Shiers modell för ökad delaktighet 

 

Med Storbritanniens ratificering av FN:s konvention om barnets rättigheter år 1991 ökade 

diskussionerna kring barns delaktighet. I den respons som Storbritannien delgavs på sin 

första rapport av FN-kommittén för barnets rättigheter låg fokus främst på att prioritera den 

artikel som handlar om barns rätt att uttrycka sin åsikt. Barns rätt att få uttrycka sin åsikt 

fastställs i artikel 12 i barnkonventionen vilken kom att ges ett tydligare fokus under hela 

90-talet. Som en del i detta valde flera organisationer att innefatta barns delaktighet i sina 

program. Under denna tid fanns en specifik modell som hade stort inflytande då den ansågs 

bidra till att delaktighet kunde uppnås, nämligen Roger Harts delaktighetsstege. Hart har 

haft stort inflytande på Shier kring arbetet med delaktighet. Shiers modell bör dock inte ses 

som ersättare av Harts modell utan snarare fungera som ett komplement, som av 

yrkesmässiga kan användas för att undersöka delaktighetsprocessen (Shier, 2001, s. 107-

109). Shiers modell bygger på fem olika delaktighetsnivåer. Varje nivå kan innefatta olika 

mycket engagemang från individer och organisation. På varje nivå finns tre olika steg av 

engagemang benämnda som öppningar, möjligheter och skyldigheter. Steg ett, öppningar, 

sker när den professionelle konstaterar att hen är villig att arbeta på ett visst sätt. Steg två, 

möjligheter, uppnås när behov, som arbetstid eller kunskap, är tillgodosedda så att den 

professionelle kan arbeta på denna nivå. Steg tre, skyldigheter, blir gällande när en policy 

är överenskommen eller med andra ord, när det i systemet har beslutats ett visst sätt att 

arbeta på som också följs. Varje steg på varje nivå innehåller en bestämd fråga som genom 

att besvaras kan tydliggöra den rådande situationen samt vilket nästa steg bör vara för att 

delaktigheten ska kunna öka (Shier, 2001, s. 110). Nedan följer en mer ingående 

beskrivning av modellens fem respektive nivåer. 

Nivå 1: Barn blir lyssnade till 

Denna nivå innebär att när barnet själv tar initiativ till att uttrycka en synpunkt ska den 

professionelle lyssna på barnets ord med uppmärksamhet och omtanke. Öppningarna 

innebär på denna nivå endast att den professionelle är villig att lyssna. Möjligheterna 

innefattar att arbetet ska möjliggöra för den professionelle att lyssna. Skyldigheterna 

innebär att organisationen i sin policy har yttrat att barn ska bli lyssnade till så att detta 

därmed blir en förpliktelse (Shier, 2001, s. 111-112). 
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Nivå 2: Barn får stöd att uttrycka sina åsikter och synpunkter 

Fokus på engagemanget i arbetet med att på ett positivt sätt få fram barnens åsikter och att 

ge barnen stöd i att uttrycka dem är vad som skiljer denna nivå från den första. 

Öppningarna innebär att de professionella verkar för att hjälpa barnen i att uttrycka sina 

åsikter. Möjligheterna syftar till att barnen ska kunna uttrycka sin åsikt. Här blir de 

professionellas sätt att arbeta avgörande för barnen att få sin åsikt sagd. Skyldigheterna 

ställer krav på att de olika arbetssätten återfinns i organisationens policy för att garantera 

att barnen ges möjlighet samt får stöd i att uttrycka sina åsikter (Shier, 2001, s. 112). 

Nivå 3: Barns åsikter och synpunkter beaktas 

Barnkonventionens artikel 12 anger barns rätt att få uttrycka sina åsikter i samtliga frågor 

som rör dem samt att dessa åsikter ska tillskrivas betydelse. Likt denna artikel handlar även 

nivå tre om att ta de åsikter som barnen uttrycker i beaktning. Öppningarna infaller när den 

professionelle eller organisationen är redo att ta hänsyn till barns åsikter. Möjligheterna 

sker när en process kring beslutsfattande inom organisationen har upprättats där barnens 

åsikter tas hänsyn till. Skyldigheterna äger rum när artikel 12 i barnkonventionen 

integreras i organisationens policy (Shier, 2001, s. 113). 

Nivå 4: Barn involveras i beslutsfattande processer 

På fjärde nivån förstärks barnens möjlighet att, till skillnad från de tidigare nivåerna, vara 

direkt engagerade i den del av arbetet där besluten tas. Detta skulle kunna skildras genom 

att barnen aktivt tillåts att vara med i planeringen av olika aktiviteter. Öppningarna i denna 

nivå inträffar när den professionelle eller organisationen är redo att tillåta barns närvarande 

i beslutsprocessen. Möjligheterna sker när ett tillvägagångssätt som gör det möjligt för 

barns närvarande i beslutsprocessen har inrättats. Skyldigheterna uppnås när det i policyn 

för organisationen skrivs in ett krav på att barn ska göras delaktiga i beslutsfattanden 

(Shier, 2001, s. 114). 

Nivå 5: Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande 

Den sista nivån angränsar till den ovanstående. I denna handlar arbetet om att de 

professionella delar med sig av makten. Öppningarna sker när den professionella eller 

organisationen delar makten med barnen. Möjligheterna inträffar då ett tillvägagångssätt 

för delning av makten upprättas. Skyldigheterna uppstår när organisationens policy 

innefattar kravet på att en fördelning av makten mellan vuxna och barn ska ske (Shier, 

2001, s. 115). 
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6 Metod och material 

I följande avsnitt presenteras och kritiskt granskas val av metod och material för studien. 

Inledningsvis redogörs och motiveras valet av intervju som datainsamlingsmetod, därefter 

beskrivs det urval som gjorts och hur genomförandet av intervjuerna har gått till. Även 

efterarbete som databearbetning och analysmetod beskrivs. Därefter diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet i relation till de val som gjorts och avslutningsvis redovisas de 

etiska hänsynstaganden som beaktats i studien. 

6.1 Metod för datainsamling 

 

Enligt Jan Trost ska valet av metod för en studie styras av dess syfte (2010, s. 31). 

Sammanfattningsvis är syftet med denna studie att ta reda på vad både förskollärare och 

barn har för uppfattningar om barns integritet i samband med dokumentationsformerna 

fotografi och film i förskolan. Därmed är ändamålet för studien att försöka få fatt i olika 

människors sätt att resonera kring barns integritet och även urskilja olika sätt att handla i 

fall som berör barns integritet. Dessa aspekter motiverar valet att göra en kvalitativ studie 

(Trost, 2010, s. 32). En kvalitativ studie innebär inte samma tillförlitlighet som en 

kvantitativ studie och resultatet kan därmed anses mer spekulativt (Trost, 2010, s. 26). 

Däremot är vi inte ute efter att presentera ett resultat som utgörs av mätningar vilket 

berättigar valet att göra en kvalitativ studie trots dess brister vad gäller att generera 

specifika resultat. 

Redan vid studiens första planeringstillfälle var vi eniga om viljan att lyfta fram barnens 

egna röster. Den nuvarande barnsynen består i att barn är kompetenta och har åsikter och 

tankar som ska lyssnas på och respekteras. Att låta barn komma till tals i forskning som 

handlar om barn kan tyckas självklart men så är inte fallet. Sara Folkman menar att av de 

39 doktors- och licentiatavhandlingar som skrevs om förskolans verksamhet i Sverige 

under åren 2006-2016 var det endast tre som innefattade barns egna röster (2017, s. 42). 

Med tanke på vårt val av ämne genom vilket vi belyser vikten av att låta barn själva få 

bestämma huruvida de ska bli fotograferade eller filmade i förskolan såg vi det som en 

självklarhet att också låta barnens röster få ta plats i vår studie. 

Med anledning av att vi inte bara ville undersöka vårt ämne utifrån förskollärares 

perspektiv, utan också barns, föll det sig naturligt att välja intervju som metod för 

insamling av material. En intervju utmärks av att den utgår från enkla och raka frågor vilka 

de intervjuade har möjlighet att ge varierade och innehållsrika svar på (Trost, 2010, s. 25). 

Intervju som metod är också flexibel i avseendet att den möjliggör följdfrågor vilket kan 

bidra till mer utvecklade och fördjupade svar (Bell & Waters, 2016, s. 189). Gunvor 

Løkken och Frode Søbstad anser att observation som metod inte är tillräcklig för att kunna 

ta del av barns tankar, de menar att just intervju skapar bättre förutsättningar att få inblick i 

barns värld (1995, s. 94). Trost hävdar att intervjuer med barn i huvudsak inte skiljer sig 

från intervjuer med vuxna i någon större utsträckning. Olikheter kan uppträda både inom 
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och mellan de två kategorierna. Däremot finns det vissa aspekter som utmärker barn som 

kategori. Exempelvis har barn i regel svårare än vuxna att koncentrera sig en längre stund 

vilket innebär att längden på intervjun kan behöva anpassas därefter. Även i utformningen 

av intervjuguiden behöver barnens förutsättningar tas i beaktande (Trost, 2010, s. 59-61). 

På grund av detta utformade vi två separata intervjuguider där den ena riktade sig till 

förskollärare och den andra till barn (se bilaga 1 och 2). Vi ansåg det viktigt att de två 

intervjuguiderna innehållsmässigt matchade varandra för att svaren sedan skulle kunna 

jämföras. Det var dock väsentligt att intervjuguiden för barn blev mer konkret och 

vardagsnära eftersom barn överlag har svårt att föreställa sig och minnas skeenden i dåtid 

(Trost, 2010, s. 61). Båda intervjuguiderna innefattar därmed samma teman men däremot 

skiljer sig intervjufrågorna med hänsyn till barnens förmodade kompetens. Mycket tid 

ägnades åt att diskutera och prova olika ordval och formuleringar som varken skulle vara 

ledande eller värderande och fick frågorna att motsvara studiens syfte (Bell & Waters, 

2016, s. 191). I regel ska frågor som kan besvaras med ja eller nej undvikas (Løkken & 

Søbstad, 1995, s. 104). Med utgångspunkten att barns integritet tycks vara ett tämligen icke 

diskuterat ämne i förskolorna ansåg vi dock att vissa ja- och nej-frågor var nödvändiga för 

att inte uttrycka några förgivettaganden. Alla frågor av denna typ följdes dock av öppna 

hur-frågor som gav respondenterna utrymme att utveckla sina svar. Innan intervjuerna 

genomfördes fastställdes de två intervjuguiderna i samråd med studiens handledare. 

6.2 Urval och genomförande 

 

De förskollärare som har intervjuats inom ramen för denna studie arbetar alla på skilda 

förskolor men inom samma enhet och har således samma chef. Dessa valdes ut via en 

redan etablerad kontakt och söktes upp via mail. Vilka barn som har intervjuats har vi inte 

haft någon större makt att påverka. Via mail gav vi de förskollärare som tackat ja till 

deltagande i uppgift att välja ut två-fyra barn på sin avdelning för intervju. Valet av vilka 

som skulle intervjuas kan kopplas till vad som kallas för bekvämlighetsurval. Detta innebär 

att urvalet består av de som är enklast att få tag i. Enligt Peter Esaiasson m.fl. är detta sätt 

att välja sina respondenter inte att föredra eftersom det ger ett resultat som inte går att 

generalisera (2017, s. 189). Även Trost anser att kvalitativa studier bör innefatta ett så 

varierat urval som möjligt (2010, s. 137). Risken att resultatet blir likriktat när alla 

förskollärare och barn ingår i samma enhet är uppenbar. Att vi trots detta valde denna typ 

av urvalsmetod kan förklaras med studiens ringa tidsåtgång. Vi vill också hävda att även 

om vi haft ett mer heterogent urval hade vi ändå inte kunnat se resultatet som representativt 

för en större population eftersom antalet intervjuade är för få och svaren på frågorna till 

stor del utgörs av personliga uppfattningar. Däremot är vi medvetna om att resultatet hade 

kunnat visa en större variation om urvalet hade innefattat mer spridda förskolor. Även 

antalet intervjuer bestämdes utifrån den tid vi hade i anspråk. Enligt Trost finns det inget 

bestämt svar på vad som är ett rimligt antal intervjuer för en kvalitativ studie, utan detta 

måste beslutas utifrån aspekter som just tidsåtgång. Vidare påstår han dock att ett litet antal 

är att föredra eftersom allt för många intervjuer kan resultera i ett ohanterligt stort material 

som blir svårt att överblicka (Trost, 2010, s. 143). Antalet intervjuer kom till slut att 
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innefatta fyra förskollärare och fyra grupper med barn, totalt 12 barn. Den ålder på barnen 

vi bad förskollärarna att välja ut var 4-6 år. En av de kontaktade förskollärarna visade sig 

dock arbeta på en avdelning med yngre barn och föreslog därför att vi kunde få intervjua 

barn i treårsåldern. Vår första tanke var att dessa skulle vara för unga för att både förstå oss 

och själva kunna uttrycka sig så att vi skulle förstå dem. Trost poängterar med stöd av 

Agnes Andenæs att till och med fyraåringar kan vara omöjliga att intervjua (2010, s. 59). 

Med tanke på att förskolebarns förmågor kan variera kraftigt beslutade vi emellertid att 

inte förringa barnens kompetens i förväg och genomförde därför intervjun, vilken också 

kom att inräknas i studiens resultat. De barn som ingår i studien är således 3-6 år. De 

intervjuade förskollärarnas ålder, kön, utbildning och erfarenhet skiljer sig men detta är 

information som vi utelämnat ur studiens resultat då vi inte ansåg att det hade betydelse för 

vår analys. 

De intervjuade förskollärarna kontaktades som nämns via mail. Detta efter att chefen för 

enheten gett sitt godkännande. I det inledande mailet informerade vi om studiens syfte och 

respondenternas rättigheter. Vi bifogade även två olika medgivandeblanketter till 

förskollärarna respektive barnen och deras vårdnadshavare (se bilaga 3 och 4). Efter att de 

tillfrågade förskollärarna tackat ja till deltagande bestämdes dag och tid för intervjuerna 

genom vidare mailkontakt. Intervjuerna ägde rum på de olika respondenternas 

arbetsplatser/förskolor med hänsyn till att skapa trygghet för både förskollärare och barn 

(Trost, 2010, s. 65). Vid tillfället för intervjuerna informerades respondenterna återigen om 

sina rättigheter angående frivilligt deltagande och anonymitet. Eftersom vi själva inte hade 

varit i kontakt med barnen innan intervjuerna visste vi inte vilken information de fått om 

studien. Därför kändes det framförallt viktigt att informera dem om varför intervjun skulle 

genomföras och vad den skulle användas till samt återigen fråga om deras medgivande att 

delta. Att vara två intervjuare kan ha sina fördelar men det kan också leda till att den 

intervjuade känner att hen befinner sig i underläge (Trost, 2010, s. 67). Därmed beslutade 

vi oss för att den ena fick intervjua förskollärare och den andra barn. Denna uppdelning 

föll sig också naturlig med tanke på de två delstudierna som utgörs av varsin fokusgrupp. 

Under barnintervjuerna tilläts, i de fall det bedömdes som nödvändigt, en pedagog närvara 

för att skapa en trygg situation för barnen. Trost menar att det är mer fördelaktigt att 

intervjua en person i taget då det annars kan uppstå ojämlikhet vad gäller talutrymme 

(2010, s. 67). Detta gäller naturligtvis även barn. Däremot kan barn enligt Elisabet 

Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson också påverka varandra positivt i en 

gruppintervju. Barnen kan genom sina svar frambringa nya reflektioner hos varandra 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 29). Utifrån denna vetskap kom vi att 

intervjua förskollärarna enskilt och barnen i grupper om 2-4 barn. Alla intervjuer spelades 

in med ljudupptagning. Fördelarna med detta är dels att vi under intervjuerna kunde 

koncentrera oss på att enbart ställa frågorna och lyssna till svaren och att vi i efterhand 

hade möjlighet att återge exakt vad som sagts (Trost, 2010, s. 74). För att få en naturlig 

inledning i intervjuerna med barnen och för att de enklare skulle kunna relatera till ämnet 

inkorporerades material i form av digitala verktyg som lärplatta och mobiltelefon. Barnen 

fick också själva testa att spela in och lyssna på ljud genom ljudupptagningsapplikationen. 
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6.3 Databearbetning och analysmetod 

 

Efter intervjuerna stämde vi av med varandra för att få en övergripande bild av resultatet 

innan det skulle bearbetas. Som står skrivet i inledningen bearbetades materialet enskilt, 

men utifrån samma principer. Judith Bell och Stephen Waters betonar, med stöd av 

flertalet andra forskare, att intervjuer bör transkriberas men att detta är mycket 

tidskrävande (2016, s. 197). Vi valde därför att i huvudsak transkribera de delar som var 

aktuella att lyfta fram i studiens resultat och analys. Med syfte att finna likheter och 

skillnader och skönja mönster i respondenternas svar (Bell & Waters, 2016, s. 243) 

bearbetades och analyserades materialet utifrån de teman som intervjuguiderna omfattas 

av. Dessa är barns förståelse för dokumentationsformerna fotografi och film samt barns 

rätt att säga nej till att bli fotograferade och filmade. Vi ansvarade för varsin resultat- och 

analysdel men har båda använt oss av studiens forskningsfrågor som rubriker för att göra 

texten enkel att orientera sig i. I analysen kontextualiseras resultatet utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna barnperspektiv och barns perspektiv, barns vuxenperspektiv, samt Shiers 

delaktighetsmodell. Därefter gjordes en jämförelse av de två delstudiernas respektive 

resultat, vilken presenteras och jämförs med tidigare forskning i diskussionsavsnittet. 

6.4 Reliabilitet och validitet 

 

För att en studie ska anses tillförlitlig ska undersökningen vara stabil och inte omfattas av 

några så kallade slumpinflytelser. Detta innebär bland annat att intervjusituationen ska vara 

exakt lika för alla respondenter och att undersökningen ska generera ett likartat resultat om 

den genomförs igen. Trost hävdar dock att idéerna med reliabilitet och validitet uppkom i 

samband med kvantitativa studier, det vill säga mätningar, vilket skiljer sig från kvalitativa 

studier. Att genom intervju söka förstå hur respondenterna tänker och agerar inom ett 

specifikt område kan inte på samma sätt som statistik bedömas utifrån reliabilitet och 

validitet (Trost, 2010, s. 131-133). Även Bell och Waters poängterar risken att intervjuer 

kan generera ett ovisst resultat. Eftersom intervjuerna utförs av människor och inte 

maskiner kan respondenterna utsättas för viss olikartad påverkan (Bell & Waters, 2016, s. 

199). Trots denna risk är det naturligtvis ändå viktigt att intervjuer genomförs på ett sådant 

sätt att de uppfyller trovärdighet och relevans. Exempelvis är det viktigt att 

intervjumaterialet motsvarar studiens syfte och att genomförandet har reflekterats utifrån 

etiska perspektiv (Trost, 2010, s. 134), vilket är två aspekter vi anser att vi har uppnått i 

arbetet med studien. Vi har dessutom i möjligaste mån försökt agera på likartat sätt under 

de olika intervjuerna men vi är medvetna om att verkligheten kan vara en annan än vi 

uppfattat den. Vi diskuterade studiens tillförlitlighet i relation till huruvida intervjuguiden 

skulle skickas till respondenterna i förväg eller inte. En fördel med detta kan vara att låta 

respondenterna förbereda sig så att de kan ge utförligare svar på frågorna. Däremot kan 

detta också innefatta risken att hinna formulera svar med lägre sanningshalt. Därför 

beslutades att respondenterna inte fick ta del av intervjuguiden i förväg. 
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Løkken och Søbstad frågar sig om vi kan lita på sådant som framkommer av 

barnintervjuer. Med risk att låta dömande är det inte helt enkelt att veta om det som barn 

säger är tillförlitligt. Därför bör resultat av barnintervjuer kompletteras med annan 

information om de barn som ingår i studien (Løkken & Søbstad, 1995, s. 111-112). 

Intervjuerna med förskollärarna kan till viss del ses som komplement till barnintervjuerna 

men för att uppnå ett mer tillförlitligt resultat borde även observationer ha genomförts. 

Detta för att kunna påvisa att båda respondentgruppernas yttranden stämmer överens med 

verkligheten. Med hänvisning till studiens omfattning var detta dock tidsmässigt inte 

möjligt att genomföra. 

Avslutningsvis vill vi understryka att de resultat som presenteras i denna studie inte kan 

ses som generella eller representativa för alla förskollärare och barn. Vårt resultat ger 

enbart en indikation på hur förskollärare och barn kan uppfatta barns integritet i samband 

med dokumentationsformerna fotografi och film. 

6.5 Etiska hänsynstaganden 

 

Som ansvariga för denna studie erhåller vi skyldigheten att tillgodose etiska 

hänsynstaganden gentemot studiens respondenter. Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer innefattar fyra huvudkrav som bör beaktas i utförandet av en undersökning. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Innebörden i kraven handlar om att respondenterna ska ges information om studiens syfte, 

att deras medverkan är frivillig och att de därför behöver ge sitt samtycke, att 

respondenterna ska garanteras konfidentialitet och att deras personuppgifter ska hanteras så 

att ingen obehörig kan ta del av dem samt att materialet endast ska användas för 

forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7, 9, 12, 14). Som nämns i 

genomförandet informerades respondenterna om studiens syfte och sina rättigheter redan 

vid den första kontakten och återigen då intervjuerna utfördes. De etiska principerna 

beaktades särskilt i intervjuerna med barnen då vi inte i förväg visste vilken information de 

fått från sina förskollärare och vårdnadshavare. För att uppfylla kravet om samtycke fick 

samtliga respondenter samt barnens vårdnadshavare fylla i en medgivandeblankett. Trost 

menar att det är viktigt att inte enbart vårdnadshavarna ger sitt samtycke då barn ska 

intervjuas, utan också barnen själva (2010, s.126). En av oss har ansvarat för hanteringen 

av medgivandeblanketterna vilka har förvarats åtskilt från de inspelade ljudfilerna för att 

garantera respondenterna fullständig anonymitet, med undantag inför oss som intervjuat 

dem. 
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7 Resultat och analys 

I följande avsnitt redogörs resultat och analys av undersökningens två delstudier. 

Inledningsvis presenteras delstudie 1 med förskollärare som respondenter. Denna 

urvalsgrupp består av fyra förskollärare vilka i texten benämns som F1, F2 osv. Därefter 

redovisas delstudie 2 med 12 barn fördelade på fyra grupper. Dessa benämns med samma 

typ av beteckning, BGR1, BGR2 osv. för att tydliggöra vilken barngrupp som hör samman 

med vilken förskollärare. Varje enskilt barn inom respektive grupp har dessutom tilldelats 

varsin numrering från B1-B4 beroende på antal barn i gruppen. F2 och BGR2 skiljer sig 

från övriga respondenter då de utgörs av en avdelning med yngre barn till skillnad från de 

andra som innefattar barn i åldrarna 4-6. F2 arbetar med barn i åldrarna 1-3 men de barn 

som deltog i studien är 3 år. Studiens forskningsfrågor används som utgångspunkt vilket 

skapar en tematisk indelning som kopplar resultat och analys till undersökningens syfte. 

Resultaten analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna: barnperspektiv, barns 

perspektiv, barns vuxenperspektiv samt Shiers delaktighetsmodell. Både förskollärarnas 

och barnens egna utsagor citeras löpande för att förstärka de resultat som framkommer. 

Återigen ska dock understrykas att vårt resultat inte kan ses som representativt för 

förskolor överlag, utan utgör endast ett exempel på hur det kan se ut. 

7.1 Delstudie 1 – Förskollärare som respondenter 

 

I intervjuerna med förskollärarna ställdes inledningsvis ett antal frågor som syftade till att 

kartlägga deras användande av dokumentationsformerna fotografi och film. Även om det 

är vanligt att dessa former för dokumentation förekommer i förskolan är det inte något som 

kan antas. Det kändes därför nödvändigt att ta reda på i vilken utsträckning och i vilka 

sammanhang det fotograferas och filmas samt huruvida barnen upplevs vana vid att bli 

fotograferade och filmade. Det framkom att fotografi och/eller film används dagligen på 

samtliga förskolor, främst i samband med pedagogiska aktiviteter och projekt men också 

vid utflykt och i lek. Alla respondenter betonade att barnen är mycket vana vid att bli 

fotograferade och filmade, vilket kan hänvisas till den omfattande användningen. 

Förskollärarna fick även besvara vilka regler de har att förhålla sig till då de fotograferar 

och filmar. Dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) som 

enligt Datainspektionen (2019) handlar om varje människas rätt till skydd av 

personuppgifter nämndes vid två intervjuer. F2 berättade att det finns gemensamma regler, 

bestämda ”uppifrån”, vilka också nämndes av övriga tre respondenter: 

När vi fotar inne på förskolan, för det har ju med GDPR att göra, får barnen vara med, ansikten vara 

med. Så fort det lämnar förskolan så är det händer som gäller. Är det någon som har neongul jacka 

och alla vet att det här barnet har den här jackan då får det inte heller synas. Det ska inte vara 

identifierbart. 

Denna information bidrar till en ökad förståelse av de restriktioner både vuxna och barn 

har att förhålla sig till då de fotograferar och filmar i förskolan.  
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7.1.1 Hur upplever förskollärarna barnens förståelse gällande användningen 
av dokumentationsformerna fotografi och film? 

 

För att barnen ska kunna ta ställning behöver de kunskap om det de ska ta ställning till, 

utifrån denna uppfattning formulerades ovanstående forskningsfråga. Förskollärarna 

tillfrågades om de upplever att barnen vet varför de fotograferas och filmas och vad 

materialet används till. Svaren visar att barnen enligt förskollärarna har en viss förståelse 

men att denna endast utgör en del av den förståelse vuxna har, att barnens förståelse kan 

förklaras utifrån det som de själva har erfarenhet av och att deras förståelse därmed kan 

öka när de görs delaktiga i dokumentationsprocessen. 

Barnen har enligt förskollärarna en viss förståelse för dokumentationsformerna fotografi 

och film men denna förståelse verkar delvis skilja sig från den förståelse vuxna har, eller 

kanske snarare motsvara en del av den förståelse vuxna har. F1 beskrev sin uppfattning av 

barnens förståelse på följande sätt: 

Det vet de, på ett, hur ska man säga, inte på ett sätt som jag och mina kollegor vet […] de vet att efter 

att vi har filmat och tagit bilder vi kommer att gå igenom de här filmerna och bilderna tillsammans 

med alla barn när vi har vår samling […] så de vet att de ska visa till sina kompisar som har haft andra 

grupper […] det är inte så att de vet att vi kommer reflektera sen tillsammans med kollegorna och ge 

någon slags bedömning om hur deras utveckling går […] de vet att de här bilderna och det som de 

också har skapat kommer att hamna i deras pärmar och i deras mappar. 

Fortsatt berättade hen att barnen uttrycker stor entusiasm över att få visa fotografier och 

filmer för varandra och menade att det eventuellt finns en risk att denna glädje skulle 

försvinna om barnen fick berättat för sig att detta också har med deras utveckling och 

lärande att göra. Jag upplevde att förskolläraren menade att den typen av samtal är för 

”seriösa” för barnen. Hen uttryckte även en ovisshet angående om detta överhuvudtaget är 

något som barn skulle bry sig om. Förskollärarens sätt att resonera i detta sammanhang kan 

tolkas som ett resultat av hens barnperspektiv, det vill säga det hen utifrån sin samlade 

erfarenhet av barn tolkar vara det bästa för barnen (Halldén, 2007, s. 169-170). Med 

hänsyn till vad förskolläraren vet om barns villkor har hen valt att inte berätta för barnen 

att fotografi och film delvis används som reflektionsunderlag när de vuxna utvärderar deras 

utveckling och lärande. Istället vill hen att barnen fortsatt ska få behålla den glädje de 

utstrålar när de får visa sina fotografier och filmer för varandra. Precis innan F3 blev 

intervjuad hade hen närvarat vid barnens intervju och var förvånad över den förståelse 

barnen själva gav uttryck för att ha, hen berättade: 

Ja efter deras intervju idag som jag satt med på så blev jag väldigt chockad över, för det är egentligen 

inget vi, väldigt dåligt av oss, vi har egentligen inte […] sagt det fullt ut […] vi har inte gått så djupt 

in på det, men de visste om det ändå. De visste att det var för att de skulle kunna kolla på det, sätta 

upp det på väggen, så man kan se vad vi har gjort, imponerande. 

Både F1 och F3 beskrev barnens förståelse för varför de fotograferas och filmas och vad 

materialet används till utifrån faktorer som kan tolkas vara synliga för dem. Barnen ser att 

bilderna sätts upp och de är själva delaktiga i att visa fotografier och filmer för varandra. 

Den förståelse förskollärarna gav uttryck för att barnen har kan därmed ses som ett resultat 

av barnens egen erfarenhet, det vill säga att förståelsen baseras på barnens egna perspektiv 

av dokumentation (Halldén, 2007, s. 170; Johansson, 2003, s. 42). 
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Uppfattningen att barns egna erfarenheter har betydelse för deras förståelse kan 

förstärkas av följande citat från F2 som, till skillnad från övriga respondenter, arbetar på en 

avdelning med yngre barn (1-3 år): 

Aa… alltså… vi fotar ju eller filmar, barnen kan titta på det men jag vet inte, nu är ju de här så små 

också så det är svårt att veta om de förstår att vi väljer ut foton som vi sen sätter upp. För vi har 

väldigt mycket A4-foton på våra väggar och det finns ju en tanke med det. Det är ju för att barnen ska 

kunna reflektera med varandra. Se sig själva i sitt görande. Men jag vet ju inte om de kopplar det till 

en lärplatta liksom […] sen ibland är de med, vi kan sitta här inne också, så kan de vara med och välja 

ut ett foto. Men från att jag då skriver ut fotot också hämtar vi det där (pekar på skrivaren), jag vet 

fortfarande inte. Det är lite abstrakt alltså… när man är ett. Eller två. Börjar komma någonstans när 

man är kanske tre som de äldsta är nu. Jag tror att det är lite svårt att förstå även om man visar […] 

men de vet ju att de kan titta på kameran, om jag fotar så går de ju runt och vill titta, så det vet de, så 

långt är de med i alla fall. 

Förutom att ålder tycks vara en påverkansfaktor för vad som är möjligt för ett barn att 

förstå framkommer också att även de yngsta enligt F2 har en viss förståelse för fotografi 

och film. Denna förståelse, liksom de äldre barnens, verkar grunda sig i deras delaktighet 

och erfarenhet, barns perspektiv (Halldén, 2007, s. 170; Johansson, 2003, s. 42), snarare än 

förskollärarens sätt att visa och förklara. Exempelvis berättade F2 att ”om jag fotar så går 

de ju runt och vill titta”. Detta kan tolkas som ett resultat av barnens erfarenhet av att 

upprepade gånger ha blivit fotograferade och därefter tillfrågade om de vill titta på bilderna 

i kameran. Huruvida de utifrån förskollärarens förevisande förstår att ett fotografi som 

skrivs ut kommer ifrån kameran eller ett annat digitalt verktyg och vad bilderna sedan kan 

användas till förblir oklart men är med stöd i citatet ytterst tveksamt. 

Utifrån förskollärarnas utsagor kan det därmed konstateras att när barnen själva är 

delaktiga i dokumentationsprocessen så kan deras förståelse för dokumentationens syfte 

och användning utvecklas och öka. Återigen kan detta tolkas som att när barnen ges 

möjlighet att uppleva fotograferandet och filmandet genom egen erfarenhet, det vill säga 

utifrån sitt eget, barns perspektiv (Halldén, 2007, s. 170; Johansson, 2003, s. 42), kan detta 

resultera i en ökad förståelse hos dem. F4 beskrev barnen på sin avdelning som 

medskapare av sina egna dokumentationer och tycktes uppleva att detta automatiskt 

resulterar i att barnen får en viss förståelse för dess syfte. Däremot menade hen att de också 

brukar samtala med barnen om varför det fotograferas och filmas vilket därmed kan ses 

som ett komplement till den förståelse barn tillägnar sig genom det egna aktiva görandet. 

Barnens samlade förståelse kan utifrån förskollärarens uppfattning på så sätt ses som en 

blandning av den förståelse de får genom sitt eget perspektiv och den förståelse de får via 

samtal med vuxna. F4 sammanfattade hur hen brukar förklara fotografiernas syfte för 

barnen enligt följande: 

För att vi ska komma ihåg vad vi har gjort, hur vi har gjort det, varför vi gjorde det, vad ni sa för 

någonting […] för att visa era mammor och pappor så att de ska få se och för att vi ska kunna prata 

om det sen. 

Vidare berättade hen dock att även om målet är att barnen alltid ska vara medvetna om 

varför ett fotografi tas kan det också hända att det fotograferas utan att de vuxna ser till att 

denna fråga alltid blir utförligt besvarad. 
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7.1.2 Hur upplever förskollärarna barnens rätt att säga nej till att bli 
fotograferade och filmade i förskolan? 

 

Denna forskningsfråga har genererat flera olika perspektiv på barns rätt att säga nej till att 

bli fotograferade och filmade i förskolan. Samtliga respondenter menade att det är en 

självklarhet att barn har rätt att säga nej men frågan är ändå komplex. En central del av 

resultatet är att barnens rätt att säga ja till att bli fotograferade och filmade tycks viktigare 

för barnen än rätten att säga nej. 

Förskollärarna fick besvara vad barns integritet innebär för dem. Min tolkning av deras 

svar resulterar i att begreppet kan ses som mångfacetterat och innefatta olika betydelser 

beroende på sammanhang. Aspekter som nämndes var barnens säkerhet, rätten att själv få 

bestämma över sin egen kropp, rätten att själv få välja i frågan om att bli fotograferad eller 

inte, rätten att få veta varför det fotograferas och rätten att få säga nej oavsett på vilket sätt 

detta kommuniceras. Dessa beskrivningar av begreppet kan ses innefatta både ett 

barnperspektiv och barns perspektiv. Att som förskollärare tillförsäkra barnen säkerhet 

handlar om att inta ett barnperspektiv där beslut tas utifrån vad den vuxne anser är barnets 

bästa i en viss situation. Att låta barnen själva få bestämma om de vill bli fotograferade och 

filmade eller inte innebär istället att låta barns egna perspektiv komma till uttryck (Halldén, 

2007, s. 169-170; Aronsson, 2012, s. 101). F4 betonade varför barns integritet är så viktigt 

för vuxna att ta hänsyn till: 

Det är jätteviktigt för mig att förhålla mig till, för att det är jag som har makten, för jag är vuxen och 

det får jag liksom aldrig glömma bort, inte i något ögonblick […] barn kan inte säga ”nej jag tänker 

inte följa med till lunchen” […] men saker som barn kan välja, så måste man verkligen lyssna på det 

och […] förklara ifall det inte går att genomföra […] jag måste kunna ge en förklaring till varför 

barnet måste i så fall, det räcker inte att säga ”jo, för att jag säger det”. 

Detta uttalande synliggör den asymmetriska maktrelationen mellan barn och vuxna där 

barnen befinner sig i en position som är underordnad förskollärarna. Förskolläraren sätter 

här även ord på den utmaning det är att som vuxen besluta i vilka situationer det är möjligt 

att ge utrymme åt barns perspektiv. Barnen får inte välja huruvida de ska följa med till 

lunchen eller inte eftersom förskolläraren, utifrån sin kunskap om barn, vet att barn 

behöver äta för att växa och må bra. I det fallet blir istället hens barnperspektiv rådande. 

Däremot menar hen att i de situationer det är möjligt för barn att själva få bestämma är det 

vuxnas ansvar att lyssna och försöka tillgodose det barnen önskar, och om detta inte är 

möjligt har barnen också rätt till en förklaring. Att hen menar att det inte räcker att säga 

”jo, för att jag säger det” tolkar jag som en förlängning av yttrandet om makt. Att som 

vuxen förvänta sig att barn ska acceptera ett nej utan motivering kan ses som ett 

utnyttjande av den överordnade maktpositionen. 

Enligt förskollärarnas samlade svar är det en självklarhet att barn har rätt att säga nej till 

att bli fotograferade och filmade i förskolan. När de tillfrågades om de upplever att barnen 

är medvetna om att de har rätt att säga nej svarade tre av fyra ja. F4 önskade att även hen 

kunde säga ja men menade att hen inte kunde vara helt säker på barnens uppfattning: 

Jag skulle ju önska att jag kunde svara ja på den frågan eftersom jag tänker att vi frågar ju ofta vad 

barn tycker […] så jag hoppas verkligen att alla barn känner att de kan uttrycka nej men jag kan ju inte 

vara hundra procent säker. 
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En följdfråga som uppkom under intervjuerna var huruvida barnen tillfrågas om lov varje 

gång de ska fotograferas eller filmas vilket visade att så inte är fallet hos tre av fyra. 

Däremot tycks det enligt förskollärarna vara möjligt att uppmärksamma att ett barn inte vill 

utan att alltid ställa frågan, F3 berättade: 

Nej inte varje gång, det gör vi inte […] sen är vi ju väldigt uppmärksamma så vi skulle ju se om någon 

bara inte vågar säga nej. Det kan man ju läsa av rätt snabbt eftersom man känner barnen, man vet hur 

de ser ut när någonting inte riktigt är okej. 

F2 gav ett exempel från en tidigare arbetsplats som också poängterar vikten av att 

uppmärksamma det barnen kommunicerar genom kroppsspråk: 

Varje gång kameran kom fram så sprang han […] han sa ju nej, jättetydligt nej […] det här måste man 

ju vara jätteobservant på när man jobbar med små barn, om de vänder ryggen till eller om de springer 

iväg, att man liksom inte springer efter dem, för då vill de ju inte. 

Båda dessa yttranden indikerar att det är möjligt att få tillgång till barns perspektiv på 

andra sätt än att fråga om medgivande. Kommunikation kan ske på flera sätt än verbalt och 

därför är det viktigt för förskollärare att tolka barnens kroppsspråk. Halldén menar just det, 

att barns perspektiv innefattar att barn får delge sina åsikter inte enbart via verbala 

yttranden utan också genom ageranden (2007, s. 170). 

Utifrån det samlade materialet kan två huvudsakliga orsaker till att barnen inte alltid 

tillfrågas om lov urskiljas, dels barnens förtjusning inför att bli fotograferade och filmade 

men också det faktum att det är ett så rotat arbetssätt i förskolan, F2 uttryckte följande: 

Det som jag tror är risken just med fotografering […] det är att det är så invant arbetsverktyg i 

förskolan så att, jag har säkert gjort det, eller säkert, jag har ju gjort det och andra också, fotat utan att 

tänka, vilket inte är jättebra […] även fast vi gör det, så kan vi göra det oftare, i alla situationer där 

man fotar egentligen. 

F4 hävdade att hen tillfrågar barnen varje gång ett fotografi ska tas, att barnen har sagt ja 

tidigare kan inte rättfärdiga ett fortsatt fotograferande av dem. Däremot framkom att hen 

har fått plocka ned bilder som barn i efterhand sagt nej till vilket visar att kanske även hen 

agerar utan att tänka ibland. Detta förstärker synen på fotografi och film som ett invant och 

ibland oreflekterat arbetsverktyg. Vidare belyste F4 den digitala värld barn växer upp i 

idag: 

De har ju levt i ett Big Brother-hus sedan de föddes […] både hemma och på förskolan och jag tror att 

förskolan har inte kommit så långt så att man kanske är medveten om att man gör barn till objekt som 

bara är okej att fotografera utan att fråga. Så för oss är det jätteviktigt att barn måste ge sitt 

delgivande. 

Hen hävdar att barn görs till objekt då de inte tillfrågas om sitt medgivande. Återigen blir 

vuxnas överordnade maktposition synlig där vuxna tar sig rätten att fotografera och filma 

barn utan lov och där barns perspektiv av att bli fotograferad och filmad uteblir. 

Även om det enligt förskollärarna händer att barn säger nej till att bli fotograferade och 

filmade kan det utifrån deras samlade svar konstateras att rätten att säga ja tycks viktigare 

för många av de barn som de intervjuade förskollärarna för tillfället arbetar med. F3 

menade att förutom att barnen ber om att bli fotograferade så är de också ledsna över att 

deras ansikten numera inte får visas på de bilder som skickas till vårdnadshavarna via 

veckobrev. Vidare berättade hen: 
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Så därför om man går in på vår avdelning har vi mycket porträttbilder för att barnen har bett om det. 

De vill att det ska finnas bilder på dem och de vill att man ska ta kort där man ser ”hela dem”, som de 

säger. 

Utöver att det verkar vara viktigt för en del barn att det tas bilder som visar ”hela dem” 

förefaller det enligt F1 också finnas barn som inte upplever att det de skapar är tillräckligt 

värdefullt om det inte fotograferas: 

Till och med de kräver några gånger att vi tar bild eller filmar på dem för om vi inte gör det så tycker 

de att de inte gjort något speciellt eller […] något som är fint, de får en sådan känsla. Vi har pratat 

[…] flera gånger, bara för att vi inte tar bild på det som du skapat betyder det inte att jag inte har 

märkt det. 

Utifrån barnens perspektiv tycks det både vara av betydelse att det fotograferas men också 

vad som syns på fotografierna. Här synliggörs en krock mellan vuxnas barnperspektiv och 

barns egna perspektiv. Enligt reglerna som vuxna har beslutat om utifrån barnperspektivet, 

det som anses bäst för barnen (Halldén, 2007, s. 169-170), får endast händer synas på 

bilder som lämnar förskolan. Samtidigt anses dessa fotografier utifrån barnens perspektiv 

inte lika intressanta. 

7.1.3 Hur arbetar förskollärarna för att göra barnen medvetna om och ge 
dem förutsättningar att värna om sin integritet i samband med 
fotograferande och filmande i förskolan? 

 

Förskollärarna tillfrågades hur de arbetar för att göra barnen medvetna om sin rätt att säga 

nej och med att stärka barnen i att uttrycka sin åsikt för att kunna säga nej till att bli 

fotograferade och filmade. Vad som framkommer är att rätten att säga nej i detta specifika 

sammanhang kan ses som en del i att lära barnen att säga nej eller uttrycka andra åsikter 

oavsett situation. Därmed menade samtliga respondenter att detta är ett arbete som pågår 

dagligen, inte något som är förbundet med en viss typ av aktivitet eller metod. 

Två förskollärare berättade att de arbetar mycket med hur vi behandlar andra och att 

detta innefattar att lära sig att lyssna på och respektera andras åsikter. F4 hävdade att det är 

en lång process att lära barn att värna om sin integritet genom att säga ”stopp” eller ”jag 

vill inte” som börjar redan när barnen är små. Detta tillhör alla de vardagliga situationer 

som uppstår i förskolan när barn träffar andra barn och vuxna, och är därmed något barnen 

får öva på dagligen. Vidare menade F4 att de arbetar för att skapa ett klimat med fokus på 

yttrandefrihet: 

Så har vi försökt skapa ett klimat där det är okej att tala om vad man faktiskt tycker och när man inte 

vill och att man också gör det till oss vuxna och barn vänjer sig ju vid att vi vuxna lyssnar, frågar och 

är nyfikna. Och då blir det ju lättare för dem att säga nej och stopp eller jag vill inte och ge sina 

förklaringsmodeller. 

Det klimat som beskrivs ger utrymme åt barns perspektiv, där barnen får lära sig att deras 

åsikter har betydelse genom att vuxna lyssnar, frågar och visar intresse för det barnen har 

att säga. Detta kan kopplas till de två första nivåerna i Shiers delaktighetsmodell som syftar 

till att stödja yrkesverksamma i arbetet med barns rätt att uttrycka sin åsikt. Dessa nivåer 

handlar om att barn ska bli lyssnade till och att barn ska ges stöd i att uttrycka sina åsikter 
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och synpunkter (Shier, 2001, s. 111-112), vilket är två aspekter som kan ses ingå i det 

klimat som förskolläraren beskriver. 

F3 ansåg att deras arbete med demokrati bidrar till att barnen stärks i att uttrycka sin 

åsikt: 

Vi har pratat väldigt mycket om demokrati […] att det är inte bara vi som bestämmer här på förskolan 

utan vi bestämmer tillsammans och de får dela med sig av sina åsikter. Det gör vi i alla fall en gång i 

veckan. 

Att barnen får vara med och påverka i form av att få sina åsikter beaktade, involveras i 

beslutsfattande processer samt dela inflytande och ansvar med de vuxna på det sätt som 

förskolläraren här beskriver är alla aspekter som ingår i Shiers delaktighetsmodell. Enligt 

modellen är detta betydelsefulla aspekter i arbetet med barns rätt att uttrycka sin åsikt 

(Shier, 2001, s. 113-115). 

På samtliga förskolor har barnen möjlighet att påverka vad som fotograferas och filmas. 

Delaktighet som i att barnen själva får fotografera och filma är dock inte lika vanligt 

förekommande hos alla. Vissa uttryckte att det var en självklarhet att lämna över lärplattan 

till barnen och låta dem fotografera på egen hand, till exempel menade F1 att: 

Vem är jag som ska tycka vad som är intressant? […] varför ska jag till exempel zooma in i solen av 

själva teckningen när de tycker att det som är mest intressant är själva byggnaden som ligger bredvid 

solen? Så självklart är det dem som ska ta bild och filma. 

Andra menade istället att detta är tvunget att ske under ordnade former för att inte gå över 

styr. Här anser jag att det finns en indikation på att barns perspektiv kan komma till uttryck 

i olika grad. Att barnen involveras i beslutfattandet och därmed har möjlighet att påverka 

vad som fotograferas och filmas visar att de har rätt att uttrycka sin åsikt och få den 

beaktad, på det sättet kommer barns perspektiv till uttryck i enlighet med nivå 3 och 4 i 

Shiers delaktighetsmodell (2001, s. 113-114). Däremot kan barns perspektiv då de själva 

får fotografera och filma och där makten över det digitala verktyget överlämnas till barnen 

enligt Shiers delaktighetsnivå 5 (2001, s. 115) ses som ännu starkare. 

Som avslutning ställdes frågan om huruvida det finns några hinder för barns möjlighet 

att säga nej till att bli fotograferade och filmade i förskolan. Denna fråga resulterade i 

liknande svar från alla respondenter. Det krävs en tydlig samsyn i arbetslaget om hur barns 

integritet ska hanteras när det gäller fotografi och film. Att ett arbetslag ofta innefattar 

personer med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan innebära en utmaning. Alla 

behöver lämna det traditionella arbetssättet bakom sig och ge utrymme åt barns perspektiv, 

fråga barnen om medgivande och ta deras röster på allvar. 

7.2 Delstudie 2 – Barn som respondenter 

 

De citat som presenteras i avsnittet är inte yttrade av samtliga barn i de olika 

barngrupperna utan kommer från enskilda barn inom dessa. För att göra både resultat och 

analys så tydliga som möjligt har de enskilda barnen fått individuella benämningar för sina 

yttranden.  
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Under de genomförda intervjuerna har barnen tagit del av frågor av olika 

svårighetsgrad. Svårighetsgraden kan argumenteras för att skapa problem för barnen att 

förstå frågornas innebörd. Att de därmed kunnat delge konkreta svar med en full förståelse 

för vad frågan innebär är inget som med säkerhet kan fastställas. Barnens presenterade svar 

har däremot i resultat och analys delgivits sådan vikt att frågans innebörd till fullo har 

begripits av barnen. Kroppsspråk, så som nickningar och andra gester vilka hade kunnat 

bidra till större tyngd i barnens respons, presenteras inte i resultat och analys.  

7.2.1 Vad har barnen för förståelse gällande användningen av 
dokumentationsformerna fotografi och film? 

 

Under intervjuerna beskrev barnen sin förståelse för dokumentationsformerna fotografi och 

film. Uppfattningen gav sig uttryck genom flera olika förklaringar. Min tolkning av dessa 

uttryck är att barnen har en relativt bred insikt i vad dokumentationsformerna i förskolan 

innebär. En förklaring om vad de två dokumentationsformerna handlar om kopplas till 

olika tillfällen då det fotograferas och filmas i förskolan. BGR1-B1 såg bland annat 

luciafirandet som förknippat med när de blir fotograferade på förskolan: 

När vi står, när vi sätter oss, sen när alla tomtar kommer och alla lucior, sen ska vi gå och sen fick 

man äta pepparkakor och chips […] en annan gång vi läggde en teckning, satte fast dem och gick runt 

och kollade.  

Med hjälp av luciafirandet i sin förklaring av vad fotografering och filmning i förskolan 

innebär, kan ett antagande göras att ett barns perspektiv har yttrats. Barns perspektiv, där 

barnens egna åsikter kring det som visar sig för dem samt deras erfarenheter uttrycks 

(Halldén, 2007, s. 170; Johansson, 2003, s. 42), kan vid detta tillfälle ses handla om 

luciafirandet. Barnens syn på användandet av dokumentationsformerna där barns 

perspektiv är i fokus, gör luciafirandet till en situation då barnen upplevt att de blivit 

fotograferade eller filmade. Yttrandet kan ses som barnets tidigare erfarenheter och därmed 

ses som barnets eget perspektiv på när dokumentationsformerna används.   

Utöver luciafirandet kan fotograferandet och filmandet av barnen i förskolan, utifrån 

barngruppernas yttranden, ske i samband med flera andra tillfällen. Att leken är ett tillfälle 

då det fotograferas är en åsikt flera barngrupper delar. BGR3-B3 hävdade att det är de 

vuxna som tar bilderna på barnen när de leker och gör andra saker på förskolan:  

Fröken tar bilder på oss när vi dansar, tittar på melodifestivalen och bygger och går på utflykt. 

BGR2-B1 beskrev ytterligare ett exempel på när de fotograferas i förskolan:  

På förskolan när vi är inne när vi leker och bygger. 

Johansson nämner barns perspektiv som ett perspektiv där barnens erfarenheter ges 

utrymme (2003, s. 42). Barnens yttrande kring när de blir fotograferade eller filmade i 

förskolan kan ses handla om detta, barns perspektiv. De två citaten ovan kan ses som två 

olika typer av erfarenheter vilka barnen berättar om. Att de två exemplen handlar om när 

barnen gör olika saker, så som dansar, tittar på melodifestivalen eller bygger kan ses som 

situationer då barnen på ett tydligt sätt uppfattar ett fotograferande eller filmande. Med 
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dessa citat kan barns perspektiv på tillfällen då det fotograferas och filmas i förskolan ses 

handla om när barnen utför något eller är aktiva i verksamheten.  

Under intervjuerna samtalade barnen om de två dokumentationsformernas vidare syfte. 

Inte enbart om när detta kan tänkas ske utan även om hur och varför det dokumenteras i 

förskolan diskuterades. Enligt barnens egna utsagor är det de vuxna som med hjälp av 

maskiner och olika typer av applikationer kan framkalla bilder och skriva ut dem. Att de 

utskrivna bilderna är till för att sättas upp på väggarna är en enstämmig åsikt från samtliga 

barngrupper. Tankar om att bilderna sätts upp på väggarna för att enbart kunna tittas på var 

en åsikt som delgavs av vissa barn medan andra menade att bilderna skulle användas för att 

både tittas på och tillsammans med andra samtala om dem. Uppfattningen hos 

barngrupperna tycks handla om att bildernas syfte enbart är att verka som ett 

uppvisningsmaterial. Barngruppernas förståelse för bildernas fulla syfte är dock inget som 

ges uttryck för. BGR4-B3 beskrev sin uppfattning av dokumentationens syfte enligt 

följande: 

När vi gör saker och sen sätter vi upp det på torkskåpet så vet de vuxna när de hämtar oss vad vi har 

gjort. 

Under intervjuerna uttrycktes förståelsen för vad de två dokumentationsformerna kan 

handla om. Det samtalades vidare om hur de olika fotografierna och filmerna används. Vad 

gör barn och förskollärare med dem? Vad har de för syfte? BGR3-B2 utvecklade sin 

förståelse för dokumentationens syfte: 

Man sparar dem och tittar på dem kanske gör man nått mer. 

Tanken om att dokumentationerna är de vuxnas ansvar kan kopplas samman med 

Svennings resonemang om barns vuxenperspektiv. Vuxenperspektiv är något alla barn har, 

det är barnens syn på vuxna (2011, s. 55). Barngruppernas yttranden skildrar 

dokumenterandet som vuxnas, både föräldrars och förskollärares sak. Det är förskollärarna 

som skriver ut bilderna och sparar dem medan föräldrarna tittar på dem. Svenning lyfter 

dokumenterandets maktrelation där någon ska se och en annan ska bli sedd, som en del i 

osynliggörandet av barns vuxenperspektiv (2011, s. 55). Denna typ av maktrelation där de 

vuxna är de som bär ansvaret för hanterandet av dokumentationerna medan barnen är de 

som dokumenteras kan här skildras. Genom barnens egna vuxenperspektiv skulle denna 

relation kunna förändras där de vuxna synliggör dokumentationens syfte för barnen samt 

barnens egna syften i den. Att synliggöra mer för barnen än att de enbart ska bli 

fotograferade eller filmade i syfte att visas upp kan förändra denna maktrelation.  

Barngrupperna uttryckte användningen av dokumentationsformerna fotografi och film i 

förskolan i relation till sitt eget samspel med det verktyg som används för att fotografera 

och filma. Detta är något som återspeglas i samtliga barngrupper. BGR3-B1 uttryckte sin 

förståelse för dokumenterandet i förskolan som kopplat till hur hen själv agerat när hen 

fotograferat i förskolan: 

Man kan trycka in på en sak så man kan komma in på bilder så kan man ta kort. 

Barnens förståelse för hur en lärplatta fungerar kan med dessa utlåtanden tolkas ha ett 

samband med hur väl de är bekanta med tekniken. När barnen själva fick beskriva hur de 

använder verktygen uppkom yttranden om när och på vad det egna fotograferandet brukar 
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ske. Att själv få använda sig av tekniken var något som majoriteten av barngrupperna 

tidigare gjort vilket BGR2-B1 yttrade: 

Jag tar bilder på varandra när vi bygger. 

Att själv få prova på och testa sig fram bidrar till barnens förståelse för hur tekniken 

fungerar. Shier nämner i sin delaktighetsmodell fem olika nivåer för delaktighet. I nivå 5 

handlar arbetet om att makten delas mellan barn och vuxna (2001, s. 108-109, 115). I 

barnens utsagor om sitt eget användande av tekniken blir tolkningen att de vuxna delat med 

sig av makten över tekniken till barnen, så att även barnen får ansvara över den.  

Barnens utsagor skilde sig däremot i hur mycket makten delas, främst i beslutandet 

kring vad som fotograferas eller filmas. Att barnen får hålla i tekniken men att det fulla 

ansvaret behålls av de vuxna är något som BGR3-B2 yttrade: 

Haha, neej det är bara fröknarna som bestämmer. 

Barnens yttranden om att det är de vuxna som bestämmer visar dock att makten ligger kvar 

hos de vuxna. I Shiers modell skulle detta mer likna nivå 4, där barnen tillåts att delta i 

beslutsfattande processer men där makten inte delas med barnen (2001, s. 114).  

7.2.2 Hur upplever barnen sin rätt att säga nej till att bli fotograferade och 
filmade i förskolan? 
 

I samtliga barngrupper yttrades en medvetenhet om rätten att säga nej till att bli 

fotograferade eller filmade. I sina yttranden ses barnen ha en god erfarenhet av möjligheten 

att neka vuxna att ta bild på eller filma dem. I en närmre anblick blir somliga utlåtanden 

dock svårtolkade på grund av de dubbla budskapen de förmedlar, detta visar sig bland 

annat i ett uttalande av BGR1-B2:  

Jo jag har sagt att jag inte vill, nehe jag har sagt att jag vill ha en bild men fröken har inte gjort en bild 

på mig. 

Barnet ovan visar att insikten om sin rätt att neka ett fotande eller filmande uppnåtts 

samtidigt som hen uppvisar en förståelse för att det är de vuxna som har makten att ta det 

slutgiltiga beslutet. Shier nämner delaktighetsnivå 1 där fokus är att barnen blir lyssnade 

till samt nivå 2 där barnen ges stöd i att uttrycka sin åsikt (2001, s. 111). Det är svårt att 

med säkerhet kunna fastställa att den vuxne här har lyssnat till barnet samt möjliggjort för 

barnet att kunna uttrycka sig, detta kan enbart antas. Utifrån citatet ovan kan det dock antas 

att nivå 1 och 2 har uppnåtts. Däremot saknas vidare agerande för att uppnå ytterligare 

nivåer. Barnets åsikt har varken beaktats, involverats i något slags beslut eller tilldelats 

någon del av makten likt nivå 3, 4 och 5 i delaktighetsmodellen (Shier, 2001, s. 112-115).  

Barngrupperna har en klar bild av att de egna tankarna och åsikterna är avgörande i 

valet av att vara med på bild och film eller inte, vilket BGR2-B2 visar i sitt yttrande: 

Ja ville inte vara med och sa nej. 

Barnet berättade om en situation där hen uppmärksammade personen med kameran om sitt 

motstånd till att delta. Citatet kan visa på en vana i att informera om sin åsikt kring att bli 
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fotograferad och filmad i förskolan. Ett annat exempel när ett barn i BGR3-B1 nekat 

fotograferande eller filmande i förskolan kopplades till en händelse när hen var liten: 

Jaaa när jag var liten, då sa jag nej ta inte bild. 

Barnens upplevelser av att ett nej alltid kan uttryckas angående viljan att delta i ett 

fotograferande och filmande i förskolan blir enig i de olika citaten. BGR4-B2 samtalade 

om att de både nekat tillåtelse till att bli fotograferade och filmade samt om förståelsen för 

att ett godkännande krävs innan någon tar ett fotografi eller filmar dem: 

Innan frågar de, då svarar vi ja eller nej före de tar bild. 

De tre citaten ovan visar att barnen innehar en förståelse för att makten att avgöra om 

någon får fotografera eller filma dem finns hos dem själva. Barnen har här även skapat sig 

en förståelse för möjligheten att få vara delaktiga i olika situationer då beslut ska tas. Detta 

kan liknas vid att arbetet sker enligt nivå 4 i Shiers delaktighetsmodell där barnen tillåts att 

medverka i olika typer av beslutstagande processer (2001, s. 114). Med förståelsen om 

möjligheten att påverka sin situation kan förhoppningsvis barnens åsikter kring annat än 

enbart dokumentationen få än mer plats. Genom en ökad känsla av delaktighet i situationer 

då beslut ska fattas kan förhoppningsvis barnens känsla av att bli lyssnad till öka och 

därmed även viljan att deltaga ytterligare.  

Ett flertal barn i intervjuerna beskrev deltagandet i fotograferande och filmande i 

förskolan som enbart positivt. Barnen uttalar en väl sammanhållen känsla av att 

deltagandet innebär något roligt och bra. BGR4-B1 förknippade deltagandet med något 

roligt: 

Nej jag vill alltid vara med för det är roligt. 

BGR3-B3 uttryckte sin vilja att delta som positiv på grund av vad bilderna används till: 

Ja jag vill vara med på bild för det är kul när man får sätta upp. 

Några barngrupper benämnde sitt deltagande som ”roligt” och ”kul” när bilderna sätts upp 

på väggen. Uppsättningen av bilderna kan ses som avgörande för viljan att delta i 

dokumenterandet och handlingens vikt blir därmed synlig. Uppskattningen av att bilderna 

sätts upp på väggen kan ses som barnens egna perspektiv på vad som avgör valet av att 

delta eller inte i en dokumentationsprocess. Barns perspektiv handlar enligt Svenning om 

barnens formuleringar om vad som är meningsfullt (2011, s. 42). Barnens förståelse för 

vad bilderna har för syfte, att sättas upp på väggen, kan ses som avgörande för om de 

kommer anse fotograferandet eller filmandet som roligt eller inte.  

Upphängningen som aktion kan ur ett annat perspektiv ses som vuxnas val och 

handlande. Ett argumenterande för att barnens vuxenperspektiv är det som blir avgörande 

kan därmed ske. Svenning benämner barns vuxenperspektiv som barnens syn på vuxna 

(2011, s. 55). Barnets perspektiv, det som visar sig för barnet (Johansson, 2003, s. 42) kan i 

detta fall ses avgöra om ett deltagande ska ske eller inte. Det vuxenperspektiv som barnet 

har kan bidra till att skapa en situation där barnet ständigt nekar eller accepterar ett 

deltagande beroende på hur perspektivet utspelar sig för barnet.  
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7.2.3 Hur upplever barnen att förskollärarna arbetar för att göra dem 
medvetna om och ge dem förutsättningar att värna om sin integritet i 
samband med fotograferande och filmande i förskolan? 

 

Barngruppernas upplevelser kring arbete med att medvetandegöra möjligheten till att 

uttrycka integritet visar sig bland annat genom yttranden om frekventa samtal om detta. Att 

de vuxna alltid frågar om de får fotografera eller filma barnen är något som BGR4-B4 

uttryckte: 

Fröken frågar alltid, vill du vara med på bild? 

Citatet kan visa att barnet skapat sig en medvetenhet om att hen är delaktig. Att vara med 

och delta i beslutsfattande processer kan kopplas till nivå 4 i delaktighetsmodellen (Shier, 

2001, s. 114). En uppfattning om att dessa processer är tillåtna att vara delaktiga i kan ha 

skapats hos barnet. Ur barnets eget perspektiv, det perspektiv vilket visar sig för barnet 

själv (Johansson, 2003, s. 42), visas även en förståelse för att hen själv är delaktig i olika 

typer av beslutande processer. Genom sitt yttrande där den vuxne alltid frågar om hen vill 

vara med på bild kan förståelsen för att den egna delaktigheten är avgörande synliggöras. 

Barnet kan här ses ha en uppfattning av att hen är en del i det stora, att få vara delaktig i 

olika frågor som rör barnet själv.  

Barngruppernas yttranden kring förskollärarnas arbete med att medvetandegöra dem om 

sin integritet handlar till största del inte om vad förskollärarna gör eller hur de agerar för 

att barnen ska tillförskaffa sig denna kunskap. De yttranden som berör ämnet handlar 

istället om hur barnen själva förklarar de riktlinjer som finns på förskolorna gällande 

fotografering och filmning. Detta synliggörs bland annat i ett citat av BGR4-B2 om vad 

som bör tas i beaktning när ett fotograferande eller filmande sker: 

Och när man tar bild är det egentligen bara händerna som ska vara med. 

Fokus på hur barnen agerar när de fotograferar eller filmar var en annan del som yttrades 

av BGR4-B2:  

Vi tar inte bilder på kompisen, men ibland då innan frågar man. 

Barnet ovan visar en förståelse för att det inte är de vuxna som har makten utan att makten 

sitter i verktyget. Att besitta verktyget medför ett ansvar i att först fråga innan ett 

fotograferande sker. Barnet skulle kunna ses inta det vuxenperspektiv hen innehar. 

Vuxenperspektivet, barnets syn på den vuxne (Svenning, 2011, s. 55), där den vuxne är 

maktbärare under dokumenterandet kan med hjälp av barnets innehav av 

dokumentationsverktyget intas och efterliknas.  

Att barnen med hjälp av förskollärarna fått möjlighet att skapa sig en förståelse för och 

inflytande över att uttrycka sin integritet kan ses i citaten ovan. Barnen uttrycker tydligt att 

det enbart är händerna som ska synas på bild samt vikten av att fråga innan det 

fotograferas. De vuxnas arbete med att poängtera vikten av detta kan ses bidra till att 

barnen själva agerar på ett liknande sätt när de fotograferar eller filmar.  
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8 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och analys i relation till den forskning som presenteras i 

forskningsöversikten. Den mest framträdande skillnaden mellan vårt resultat och den 

tidigare forskningen är att etik och integritet i förskolans dokumentationspraktiker tycks 

vara ett ämne som ges mer uppmärksamhet än tidigare visat. Lindgren och Sparrman 

uppmärksammade tidigt avsaknaden av ett etiskt förhållningssätt till dokumentation i 

förskolan. De menade att den nya formen av dokumentation kräver ett ökat 

hänsynstagande till barns integritet (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 68). Cirka 10 år senare 

gjorde Lindgren en undersökning som fortsatt visade stora brister i förskollärares sätt att 

arbeta med etik och dokumentation. Studien visade exempel på förskollärare som aldrig 

tidigare hade reflekterat kring den här typen av frågor (Lindgren, 2012, s. 327, 333). Vårt 

resultat visar däremot att både de förskollärare och barn som ingått i studien är relativt väl 

förtrogna med frågor som berör barns integritet i samband med fotografi och film. Utöver 

denna centrala skillnad finns likheter att finna mellan vårt resultat och forskarnas 

uppfattningar angående barns integritet och dokumentation. Detta visar sig i följande 

jämförelse mellan de två delstudiernas respektive resultat. Genom jämförelsen 

framkommer även likheter och skillnader mellan förskollärarnas och barnens skilda 

yttranden. 

Utifrån både förskollärarnas och barnens utsagor kan det konstateras att den förståelse 

barnen har för dokumentationsformerna fotografi och film endast motsvarar en del av den 

förståelse de vuxna har. Den förståelse både barnen och förskollärarna ger uttryck för att 

barnen har kan kopplas till det som är synligt för dem, det vill säga det som de själva har 

erfarenhet av. Barnen är medvetna om att det fotograferas och filmas för att bilder sedan 

ska kunna sättas upp på väggen och beskådas i efterhand. De är däremot inte medvetna om 

att materialet också används för att de vuxna ska kunna reflektera kring deras utveckling 

och lärande. Att barnens förståelse är baserad på deras egen erfarenhet innebär i sin tur att 

förståelsen kan öka om barnen görs delaktiga i dokumentationsprocessen. I vilken grad 

barnen får vara delaktiga skiljer sig mellan de förskolor som ingått i studien. Uppfattningen 

av i vilken utsträckning barnen görs delaktiga skiljer sig också mellan förskollärarnas och 

barnens utsagor. Vissa barn hävdade att det är förskollärarna som bestämmer över vad som 

ska fotograferas och filmas medan samtliga förskollärare uttryckte att även barnen får vara 

med och påverka i denna fråga. Att göra barnen delaktiga bidrar inte enbart till deras ökade 

förståelse utan kan också ha positiv inverkan på hur barnen positioneras. Alnervik 

poängterar vikten av att både göra barnen medvetna om varför dokumentationer görs samt 

göra dem delaktiga i dokumentationsprocessen. På detta sätt menar hon att det kan 

undvikas att barnen blir positionerade som objekt (Alnervik, 2013, s. 183). Vidare kan 

detta kopplas till den asymmetriska maktrelation som finns mellan barn och vuxna. 

Lindgren och Sparrman menar att maktperspektivet delvis kan förklaras utifrån vem som 

betraktar och vem som blir betraktad genom dokumentation. När vuxna dokumenterar barn 

positioneras barnen som betraktade och blir på så vis underordnade förskollärarna 

(Lindgren & Sparrman, 2003, s. 59, 62). Genom att göra barnen delaktiga och låta dem 
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själva få fotografera och filma positioneras barnen istället som betraktare och 

maktbalansen jämnas därmed ut. 

Att de barn som ingår i studien är medvetna om att de har rätt att säga nej till att bli 

fotograferade och filmade i förskolan framgår av både förskollärarnas och barnens egna 

yttranden. Dock poängterade en förskollärare svårigheten i att vara helt säker på barnens 

upplevelse, vilket innebär att vuxnas tillgång till barns perspektiv kan problematiseras. 

Även om tre av fyra förskollärare menar att de upplever att barnen är medvetna om sin rätt 

att säga nej, kan de utan att fråga varje enskilt barn med säkerhet veta att det är så? Och 

även om de frågar, kan de vara säkra på att det barnen säger faktiskt stämmer? Eller kan 

det vara så att barnen påverkas av vissa omständigheter och säger det som de tror att de 

vuxna vill höra? Vi menar inte att förskollärarna har fel när de säger att de upplever att 

barnen är medvetna om sin rätt att säga nej. Samtliga respondenter arbetar i stor 

utsträckning med dessa frågor och det finns barn som uttrycker att de inte vill bli 

fotograferade och filmade, så det kan mycket väl vara så att alla barn faktiskt är medvetna. 

Däremot anser vi att det kan finnas en relevans i att fråga sig om det är möjligt för vuxna 

att fullt ut förstå barns perspektiv. 

Trots att barnen tycks veta att de har rätt att säga nej, verkar det utifrån både barnens 

och förskollärarnas utsagor vara viktigare för barnen att de blir fotograferade och filmade. 

Barnen själva uttryckte att det är roligt att vara med på bild och även förskollärarna gav 

uttryck för barnens positiva inställning till att bli fotograferade och filmade. Enligt flera av 

de intervjuade förskollärarna händer det att barnen ber om att bli fotograferade. En 

förskollärare uttryckte även att det finns barn som upplever att det de skapar inte är 

tillräckligt värdefullt om det inte fotograferas. Förutom detta tycks barnen också ha åsikter 

om vad som fotograferas. En förskollärare menade att barnen vill att fotografierna ska visa 

“hela dem”. Detta kan styrkas av Bjervås studie i vilken det framkommer att vissa lärare 

hävdar att det är den handlande som ska synas på bild på grund av att barnen uttryckt 

minskat intresse för de bilder som enbart visat handlingen (Bjervås, 2011, s. 221), det vill 

säga där barnen själva uteblir ur bilden. Ett av de intervjuade barnen berättade att hen vill 

bli fotograferad på grund av att det är roligt när bilden sätts upp på väggen. Barnens 

önskan om att bli fotograferade och filmade kan tolkas som ett behov av att bli 

synliggjorda. 

Trots att barnen tydligt uttrycker att de vill bli fotograferade och filmade anser vi att det 

är relevant att fråga sig vad denna önskan grundar sig i. Finns det faktorer som styr barnen 

mot ett medgivande? Enligt tidigare forskning kan barns möjligheter att ta ställning till 

huruvida de vill bli fotograferade och filmade eller inte påverkas av en rad olika aspekter. 

Beroende på hur barnen positioneras i relation till de vuxna kan maktperspektivet vara 

avgörande för om de upplever att de överhuvudtaget har något eget val (Svenning, 2011, s. 

56, 59-60). Även barnens ålder och hur vana de är vid att få uttrycka sin åsikt kan inverka 

på deras möjlighet att ta ställning (Lindgren, 2016, s. 85; Svenning, 2011, s. 72-73). 

Utifrån ett maktperspektiv visar vårt resultat att det finns en motsättning mellan 

förskollärarnas och barnens utsagor. Förskollärarna upplever att de delar med sig av 

makten till barnen medan barnen upplever att det är de vuxna som bestämmer. På grund av 

denna motsättning är det svårt att avgöra om maktperspektivet påverkar barnen att säga ja. 

Att barnen upplever att det är roligt att bli fotograferad och att de därmed ger sitt 
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medgivande kan eventuellt bero på att de vill vara de vuxna till lags. Lindgren menar att 

det utifrån barnens ålder är angeläget att fråga sig i vilken grad barn har möjlighet att förstå 

vad de säger ja till (2016, s. 85). Den förståelse barnen i vår studie ger uttryck för att ha 

utgör endast en del av de vuxnas förståelse. Detta innebär att det barnen säger ja till endast 

är den del de är medvetna om. Det de inte har någon vetskap om vill vi hävda att de 

därmed inte kan sägas ge sitt medgivande till. Utifrån resultatet upplever vi att barnen 

tycks vana vid att få uttrycka sina åsikter vilket, om så är fallet, skapar goda förutsättningar 

för barnen att själva välja huruvida de vill bli fotograferade och filmade eller inte. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att summan av de olika påverkansfaktorerna gör 

det problematiskt att svara på om barnens ja verkligen är ett ja. 

 
 

9 Konklusion 

Studiens resultat påvisar en bättre bild av förskollärarnas arbete med barns integritet än vad 

forskningsöversikten indikerar. Förskollärarnas arbetssätt bidrar både till att barnen 

utvecklar en viss förståelse för dokumentationens syfte, medvetenhet kring rätten att värna 

om sin integritet samt möjligheten att uttrycka sin åsikt i frågan om de vill bli 

fotograferade och filmade eller inte. Dock visar resultatet också att ämnet är mycket 

komplext. Vi vill hävda att om ett barns medgivande ska kunna ses som ett faktiskt 

medgivande krävs det att hen görs medveten om dokumentationens fullständiga syfte. Med 

tanke på synen på barn som kompetenta bör det inte vara omöjligt att bredda barnens 

förståelse för vad dokumentation faktiskt innebär. 

Vi anser att det är angeläget att problematisera det behov av synliggörande som barnen i 

studien ger uttryck för att ha. Att det finns barn som upplever att det de skapat inte är ”fint” 

eller ”speciellt” nog om det inte fotograferas väcker enligt oss frågor som kan vara viktiga 

att reflektera kring. Vad är det för behov av bekräftelse genom synliggörande som har 

skapats och skapas hos barnen? Vilket innehåll synliggörs genom fotografi och film? Och 

vad får det fotograferande som äger rum i förskolorna för konsekvenser för barnen i ett 

längre perspektiv om barnen inte får lära sig att även sådant som inte synliggörs har ett 

värde? Det är också intressant att ur ett samhälleligt perspektiv sätta detta i relation till 

människors användande av sociala medier. Det är i dagens digitala samhälle vanligt att 

synliggöra sig själv och andra genom applikationer som Instagram och Snapchat. Det tycks 

finnas en uppfattning som innebär att det som inte visas, inte heller har hänt. 

Synliggörandet kan därmed ses som ett sätt att bevisa sin existens. Är barnens beteende 

också ett resultat av detta? 

Genom studien har det visat sig att behovet av vidare forskning inom området är stort. 

Det finns en uppenbar brist vad gäller forskning om barns integritet och dokumentation. 

Eftersom den forskning som finns indikerar att förskolor inte i någon vidare utsträckning 

arbetar med dessa frågor och vårt resultat visar det motsatta tycks det finnas en 

skiljaktighet mellan forskningen och verkligheten. Därmed finns ett behov av uppdaterad 



 

 

 
35 

 

forskning och mer specifikt, forskning som visar hur förskollärares arbete med barns 

integritet och dokumentation kan ta sig uttryck. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 Intervjuguide – Förskollärare 

Inledande frågor 

• Kan du berätta lite kort om din bakgrund som förskollärare? 

Användandet av dokumentationsformerna fotografi och film 

• Är fotografi och film dokumentationsformer du använder dig av? 

• Vilket eller vilka digitala verktyg använder du för att fotografera och filma? 

• Hur ofta fotograferar och filmar du barnen på din avdelning? 

• Vid vilka tillfällen fotograferar och filmar du barnen? 

• Upplever du att barnen är vana vid att bli fotograferade och filmade? 

Barns förståelse för dokumentationsformerna fotografi och film 

• Upplever du att barnen vet varför du fotograferar och filmar dem och vad 

materialet används till? 

o Om ja: Hur uttrycker barnen att de vet? 

• Hur arbetar du för att barnen ska förstå varför du fotograferar och filmar dem och 

vad materialet används till? 

Barns rätt att säga nej till att bli fotograferade och filmade 

• Vad innebär barns integritet för dig? 

• Hur ser du på barnens rätt att vara med och påverka vad som fotograferas och 

filmas? 

• Upplever du att barnen vet att de har rätt att vara med och påverka vad som 

fotograferas och filmas? 

o Om ja: Hur uttrycker barnen att de vet? 

• Hur ser du på barnens rätt att säga nej till att bli fotograferade och filmade? 

• Upplever du att barnen vet att de har rätt att säga nej till att bli fotograferade och 

filmade? 

o Om ja: Hur uttrycker barnen att de vet? 

• Hur arbetar du för att göra barnen medvetna om sin rätt att säga nej till att bli 

fotograferade och filmade? 

• Hur arbetar du med att stärka barnen i att uttrycka sin åsikt för att kunna säga nej 

till att bli fotograferade och filmade? 

• Har du fått någon typ av fortbildning om barns integritet eller etiska aspekter av 

dokumentation under din tid som förskollärare?  

•  Upplever du några hinder för barns rätt att säga nej till att bli fotograferade och 

filmade i förskolan, i så fall vilka? 

• Om du försöker sätta dig in i barnens perspektiv, hur tror du att det skulle kännas 

att bli fotograferad och filmad och att materialet skulle visas för andra utan 

tillåtelse? 

Övrigt 

• Har du något du vill tillägga innan vi avslutar? 



 

 

 
 

 

 

11.2 Bilaga 2 Intervjuguide – Barn 

 

Inledande frågor 

• Hur gamla är ni? 

• Hur länge har ni gått på denna förskola? 

Barns förståelse för dokumentationsformerna fotografi och film 

• Hur ofta blir ni fotograferade här på förskolan? 

• Vet ni varför ni blir fotograferade? 

o Vet ni vad fotografierna används till? 

• Hur ofta blir ni filmade här på förskolan? 

• Vet ni varför ni blir filmade? 

o Vet ni vad filmerna används till? 

Barns rätt att säga nej till att bli fotograferade och filmade 

• Tycker ni att ni får vara med och bestämma vad som ska fotograferas och filmas 

här på förskolan? 

o Kan du berätta om någon gång då du själv fått välja vad som ska 

fotograferas eller filmas? 

• Vet ni om att ni får säga nej när någon vill fotografera eller filma er här på 

förskolan? 

• Har ni någon gång känt att ni inte velat bli fotograferade eller filmade här på 

förskolan, i så fall när? 

• Har ni någon gång sagt nej eller på något annat sätt visat att ni inte vill bli 

fotograferade eller filmade här på förskolan? 

o Kan ni berätta om någon gång när det hände? 

• Har era pedagoger pratat med er om att ni får säga nej när någon vill fotografera 

eller filma er? 

Övrigt 

• Har ni något mer ni vill berätta innan vi avslut?



 

 

 
 

 

 

11.3 Bilaga 3 Medgivandeblankett – Förskollärare  

 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om dokumentation och integritet i förskolan, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Madeleine Wigertoft och 

Pontus Lindblom som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas i min arbetsmiljö, samt att saker som jag berättar kommer att analyseras. Jag har 

uppfattat vad studien innebär 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 min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. 

 

 

 

 

 

 

Namn: ……………………………………………………………………………... 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 



 

 

 
 

 

 

11.4 Bilaga 4 Medgivandeblankett – Barn 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om dokumentation och integritet i förskolan, kommer att 

utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Madeleine Wigertoft och 

Pontus Lindblom 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 intervjuas i sin förskolemiljö, samt att saker som mitt barn berättar kommer att 

analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat att 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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