


Sammanfattning

I samband med det dokumentationskrav som finns inskrivet i förskolans läroplan väcktes
tankar om hur barns rättigheter synliggörs inom dokumentationsarbetet. Studien undersökte
därför pedagogers etiska ställningstaganden till digital dokumentation i förskolan och hur
barns rättigheter synliggörs inom arbetet. Studien tog utgångspunkt i ett fenomenologiskt
perspektiv och undersökte pedagogernas erfarenheter och tankar kring fenomenet digital
dokumentation. Studien utgick från kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare och fyra
barnskötare. En tematisk analysmetod användes för att studera informanternas tankar,
erfarenheter och upplevelser. Arbetet med digital dokumentation visade sig vara ett mångsidigt
och komplext arbete som påverkades av många olika faktorer och etiska dilemman. Studien
visade att pedagogernas etiska kunskaper och erfarenheter kom till uttryck i deras utsagor
men inte fullt ut kunde utföras i praktiken då dokumentationskravet fick en högre prioritet.
Resultatet visade att förskollärarna hade ett större fokus på att dokumentera barns lärande
medan barnskötarna uttryckte sig sakna syfte med dokumentationen och fokuserade mer på
kvantitet. Pedagogerna uttryckte en osäkerhet kring vad som ansågs vara ett rätt arbetssätt då de
inte fanns några konkreta riktlinjer om hur arbetet skulle utföras och det skapades därför ett stort
utrymme för tolkning.
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1. Inledning

Under vår utbildning har vi kontinuerligt arbetat med digitala verktyg och fått höra från
olika håll att ämnet är nytt och komplicerat. Under kursen uppföljning och analys av
lärande och utveckling på ett seminarium kring etik vid dokumentation fick vi upp tankar
kring hur komplexa dessa digitalisering frågor är i relation till varandra och hur många
olika sätt det finns för att tolka dem. Ett vanligt dokumentationsverktyg som används ute i
förskolorna idag är fotografering, detta skapade reflektioner hos oss om hur pedagogerna i
förskolan förhåller dig till frågor som: Hur behandlas barns integritet vid samtycke?
Frågar man en gång, flera gånger eller inte alls? Hur mycket inflytande får barnen vid
publicering av dokumentationen? För vem dokumenterar man:- för pedagogerna,
föräldrarna eller barnen? Detta är en svåravvägd uppgift som pedagoger i förskolan måste
hantera i och med läroplanens dokumentationskrav. Pedagogerna måste också aktivt arbeta
med barnkonventionen vilket kan skapa en kollision med deras tolkning av läroplanen.
Från våra VFU perioder har vi fått erfarenheten om att alla har tolkat detta uppdrag olika
och att arbetet kan skilja sig åt på förskolorna. Detta skapade ett intresse hos oss för hur det
kan se ut i förskolorna idag och vad pedagogerna har för erfarenheter och upplevelser av
ämnet.

Under studiens gång har Emelie Johansson haft ansvar för metodavsnittet, forsknings temat
digital dokumentation och utförandet av delstudie ett. Camilla Elofsson har haft ansvar för
teoriavsnittet, forsknings temat professionens roll och utförandet av delstudie två. Det
resterande arbetet har författats tillsammans via kontinuerlig dialog och
informationsutbyte.
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2. Bakgrund

Skolverket (2022) skriver på sin hemsida att den 1 juli 2019 började förskolans reviderade
läroplan att gälla, lpfö18 kom då med nya förändringar. Lpfö18 bygger på samma
intentioner som tidigare, att förskolan ska vara trygg, rolig och erbjuda alla barn en lärorik
miljö. Förändringarna skulle förtydliga och synliggöra olika områden och
barnkonventionen var en av de förändringar som visade sig i den reviderade läroplanen.
Barnkonventionen hade då skrivits in i förskolans läroplan i del 1 under rubriken
“Grundläggande värden av förskolan ska spegla de värden som uttrycks i
Barnkonventionen”. Detta perspektiv ses som en röd tråd genom hela läroplanen.
Förskolan ska skapa möjligheter för barnen att utveckla en positiv uppfattning om sig
själva som skapande och lärande individer.

Vidare noterar Skolverket (2022) att i de nya revideringarna framkom nya skrivningar om
barns kroppsliga och personliga integritet i både del ett och två. Under rubriken
“Förskolans uppdrag/Helhetssyn” lyfter läroplanen ”Barnets rätt till kroppslig och
personlig integritet ska också respekteras”. Skolverket (2022) lyfter att detta gäller alla
frågor som rör dokumentation och omsorgen i helhet. Läroplanens nya skrivningar om
barns kroppsliga och personliga integritet ska alltid utgå från barnets bästa. Barnet ska få
utveckla kännedom om sina rättigheter och få möjlighet till delaktighet och inflytande.

Skollagen (SFS, 2010:800, kap 8, 5 §) redogör att alla verksamma pedagoger i förskolan
ska främja de mänskliga rättigheterna och att utbildningen ska utformas och stämma
överens med de grundläggande mänskliga rättigheterna och de demokratiska
värderingarna. Alla inom förskolans verksamhet ska aktivt arbeta mot alla former av
kränkande behandlingar.

Alla förskolor ska värna om barnens integritet inom dokumentationsarbetet och Skolverket
(2022) förklarar att pedagoger ska reflektera med varandra och föra diskurser om hur det
kan respektera barns integritet. Det kan handla om att undvika att ta vissa foton eller föra
samtal mellan varandra om hur man vet om ett barn vill bli fotograferade eller inte. Genom
att göra barnen delaktiga i dokumentationsarbetet bidrar det till andra faktorer som är
viktiga för att värna om barns integritet. I FN:s konvention om barns rättigheter
(Barnkonventionen, 1989 12 §) står det att barn har rätt att få uttrycka och bilda egna
åsikter. Dessa åsikter har rätt att komma till uttryck och vuxna ska respektera barnens
integritet.

I och med sociala mediers ökade utbredning har det vuxit fram en samhällsdebatt kring
etiska problem rörande foton och videos av barn i olika sammanhang som läggs ut på nätet,
något som diskuteras i Persson och Schultz (2022) DM artikel. Dessa diskurser inom en
förskolekontext gällande barns rätt till samtycke av vad som läggs ut kan kopplas till
Lindgren (2020) som lyfter detta i sin bok rörande etik och barns rättigheter vid
dokumentation. Barns rättigheter har fått en större plats i det svenska samhället eftersom
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barnkonventionen blev lagstadgad i Sverige Januari 2020 vilket. Tanken med studien är att
den ska bidra till den befintliga forskningen genom att ge en djupare inblick i ett antal
pedagogers erfarenheter av digital dokumentation i förskolan. Är detta ett komplext
uppdrag som pedagogerna i förskolan måste handskas med?
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3. Syfte

Syftet med studien är att genom kvalitativa intervjuer få en djupare förståelse kring hur
pedagoger förhåller sig till de etiska aspekterna kring digital dokumentation och hur barns
rättigheter synliggörs i arbetet. För att få syn på detta utgår vi ifrån följande
frågeställningar:

● Vad är pedagogernas tankar om digital dokumentation i verksamheten?
● Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med digital dokumentation?
● Hur ställer sig pedagogerna till barns rättigheter i arbetet med digital

dokumentation?
● Hur uppfattar förskollärare respektive barnskötare sitt eget och varandras uppdrag

inom arbetet med digital dokumentation?
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4. Forskningsläge

Här nedan presenteras den tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och
forskningsfrågor. Den tidigare forskningen berör områden som professionens roll, digital
dokumentation och etik och barns rättigheter. Samtliga artiklar som ligger till grund för
forskningsöversikten har tagits fram genom att använda sökmotorn ub.uu.se. De sökord
som användes var bland annat digital documentation, children's rights, digital age,
preschool teachers, caregivers. Urvalet av forskningen blev både svensk och internationell.

4.1. Professionens roll

Eriksson (2014) skriver att 2010 års revidering av förskolans läroplan gjorde en markant
förändring genom att skriva fram att förskolläraren har ansvaret för den pedagogiska
verksamheten. Denna reform gjordes i syfte för att höja förskolans kvalité. Förändringen
som rör förskollärarens riktlinjer av ansvar kan då förklaras i termer av att tolka,
konkretisera och leda det pedagogiska arbetet framåt genom att ta läroplanens intentioner
som utgångspunkt.

Eriksson (2014) har undersökt en studie som granskat hur förskollärares ansvar för den
pedagogiska verksamheten har tolkats och omsatts i praktiken på en övergripande
kommunal nivå. Resultatet visade likheter och skillnader mellan de olika förskolorna och
kommunerna om hur man tolkat förskollärarens förtydligande ansvar samt hur det ska
praktiseras. Genom studiens utförda intervjuer och undersökningar av olika kommunala
policydokument skrevs det fram olika problematiseringar om hur förskollärarens ansvar
tolkats och omsatts i två olika kommuner. Eriksson (2014) menade att studien visade på att
det fanns en variation av tolkningar av hur ansvaret ska genomföras i den pedagogiska
verksamheten, både när det berörde, innehåll, omfattning och genomförande. Inom
implementeringsprocessen synliggörs två olika diskurser som handlar om förskollärares
och övriga arbetslagets ansvar. Förskollärarens ansvar lyfts fram i relation till
organisatoriska aspekter för att öka förskollärarens ansvar för den pedagogiska
verksamheten och sedan genom ett ansvar inom olika aspekter där det skiljer i
yrkeskunskap och erfarenheter i förhållande till andra yrkesgrupper.

Vidare i Erikssons (2014) granskning av studien framkommer det att diskurser om olika
yrkeskategoriers kunskap och kompetens visar sig vara ett känsligt område och något som
man helst undviker att samtala om. I resultatet framgår det som känsligt att diskutera
förskollärarens utökade ansvar. Några anledningar som utvecklingsledaren påpekar är, dels
ett motstånd hos förskolepersonalen mot att förändra den platta organisationsstruktur där
ansvar och arbetsuppgifter fördelas lika, dels rädsla för att göra skillnad utifrån olika
yrkeskategoriers kunskap och kompetens. Erikssons (2014) resultat visade att det är
förskollärare som deltar i olika former av implementeringsgrupper därför att de anses ha
kompetensen, men arbetsfördelningen av ansvar och uppgifter tilldelas genom att titta på
yrkeskunskap.
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Cervantes och Öqvists (2021) studie visar ett liknande resultat när förskollärares och
pedagogers beskrivningar undersöktes kring hur de positionerade sig i förhållande till
arbetsfördelningen som avgränsats i förskolans reviderade läroplan. Resultatet visade att
ansvarsfördelningen som skrivits fram i förskolans läroplan inte genomfördes i
verksamheten. Cervantes och Öqvists (2021) menade på att pedagogerna visade en
osäkerhet på hur det skulle tolka de nya riktlinjerna i förskolans läroplan och hur detta
skulle omsättas i verksamheten. Resultatet visar också på den spänning som finns i
verksamheten när man talar om arbetsfördelningens ansvarstagande då övriga pedagoger
ansåg sig vara lika kompetenta som förskollärare då de tidigare har genomfört samma
arbetsuppgifter.

4.2. Digital dokumentation

White, Rooney, Gunn och Nuttall (2021) beskriver digitala dokumentations plattformar
som säkra webbsidor och appar som används via datorer, smartphones eller läsplattor.
Pedagoger kan använda plattformen för att anteckna kring barns lärande i text eller visuell
form ackompanjerat med tolkningar och kommentarer. Användningen av dessa digitala
dokumentations plattformar är på uppgång världen över. White, Rooney, Gunn och Nuttall
(2021) påpekar i studien hur lite vi empiriskt vet om hur dessa plattformar används och hur
vi vet även mindre om hur pedagoger ser på lärande genom digitala medel. De undersöker
därför i sin studie hur digitala dokumentations plattformar ändrar pedagogers arbete kring
dokumenterandet av lärande.

I intervjuerna kunde White, Rooney, Gunn och Nuttall (2021) se att digitala plattformar var
en stor del i pedagogernas dokumentationspraktiker. Pedagogerna var bekväma med
användandet av plattformarna och hade spenderat mycket tid för att bli vana vid
funktionerna och hade utarbetat praktiker för kunna använda dem på bästa sätt. De
gemensamt utarbetade praktikerna involverade insamlandet av material till
dokumentationen via kameror, läsplattor och smartphones. Enligt White, Rooney, Gunn
och Nuttall (2021) behöver pedagogerna ha gemensamma ramar kring vad för material
som ska samlas in, processer för hur det ska samlas in och bestämmelser om vem som gör
det. Detta gör även att pedagoger behöver kunna identifiera barnens lärande på ett sätt som
är märkbart. För att få syn på lärandet används oftast en länk som kopplar
dokumentationen till ett läroplansmål. Kopplingen ger pedagogens dokumentation en
legitimitet.

White, Rooney, Gunn och Nuttall (2021) såg att pedagogerna själva ansåg att det var
viktigt att man kunde se en förändring i barnens lärande över tid och att plattformarna var
ett bra sätt att få en överblick både för individuella barn och gruppen som helhet. För att
det som dokumenterats skulle uppfattas ha mening för pedagogerna och andra läsare så
fokuserade pedagogerna på att dokumentera kompletta berättelser om barnen lärande, inte
bara delar. White, Rooney, Gunn och Nuttall (2021) kunde även se att pedagogerna valde
att lägga ut sådant på plattformarna som talade till vårdnadshavarna då de kände en press
att dokumentera något som visar barnet som kompetent.
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Tina Stratigos och Marianne Fenech (2021) har gjort en induktiv tematisk analys över
empirisk forskning från Nya Zeeland, Australien och Korea kring hur dokumentation via
digitala appar påverkar förskolans verksamhet. De kunde då se att det uppstod två teman
för fördelar och fem teman för svårigheter. .

Förskolors och barns användning av digitala verktyg har varit fokus för debatt och
forskning i flera år. Stratigos och Fenech (2021) redogör att digitala appar är ett relativt
nytt verktyg med lite forskning om dess påverkan på pedagogernas arbete, barnens liv och
deras familjer. Trots detta så ökar användningen av dem världen över. Den digitala
dokumentationens viktigaste funktion tycks vara delande av information mellan
verksamheten och familjen. Stratigos och Fenech (2021) menar på att apparna skapar då
något som liknar en sluten social media miljö där pedagoger lägger upp foton, videor, ljud
och text som familjer tar emot och svarar på via en dator, surfplatta eller smartphone.
Förutom att dokumentera och dela barns dagliga erfarenheter och rutiner kan appar även
stödja pedagogers delning av information av pedagogisk karaktär. Exempelvis innehåller
vissa appar inlärnings taggar som länkar observationer av barn till läroplaner eller
utvecklingsresultat.

En av fördelarna som Stratigos och Fenech (2021) såg vid användandet av apparna var
ökad kommunikation mellan verksamheten och familjerna då apparna är snabba och enkla
att använda både för pedagogerna och för vårdnadshavarna. Enkelheten har bidragit till en
ökad frekvens av kommunikation då pedagogerna motiverades att publicera fler berättelser
om barnen. Denna ökade kommunikation menar Stratigos och Fenech (2021) bidrog till att
pedagogerna och vårdnadshavarna ansåg sig fått en bättre förståelse för varandra.

Stratigos och Fenech (2021) identifierade en andra fördel som den pedagogiska vinsten då
apparna kan användas för att stödja barns lärande och utveckling. Vissa appar har en
pedagogisk inriktning där vårdnadshavarna kan se barnens lärande och utöka lärandet
hemma. Den ökade förståelsen mellan hem och skola gör att pedagogerna bättre kan
planera utifrån det individuella barnet. Stratigos och Fenech (2021) såg att vissa pedagoger
involverar även barnen genom att titta på och reflektera över videon tillsammans, skriva
lärloggar, och låta dem välja eller ta egna foton.

En av Stratigos och Fenech (2021) identifierade svårigheter var möjligheten till likvärdig
tillgång då vissa familjer inte har möjligheten (finansiellt eller kunskapsmässigt) att
använda sig av eller väljer att inte använda sig av apparna. Det är därför viktigt menar
Stratigos och Fenech (2021) att apparna inte är den enda kommunikationsmetoden. Inom
en verksamhet kan det därför finnas stora skillnader då vissa familjer använder appar och
andra inte. Detta kan leda till att barnen från de familjer som ger respons dokumenteras
mer och att pedagogerna kan få en negativ syn på dem som inte använder appen. Några
familjer uttryckte en oro när det kom till frågor om sekretess och säkerhet gällande det som
publiceras.
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En annan svårighet som Stratigos och Fenech (2021) identifierade är arbetsbelastningen då
apparnas snabba och ömsesidiga karaktär har bidragit till högre frekvens av
kommunikation med familjer. Ett antal pedagoger rapporterade att de även använde
apparna på sin personliga tid vilket kan utmana balansen mellan arbete och privatliv.
Pedagoger kan känna en granskning av kollegor och familjer av kvantiteten och kvaliteten
på deras inlägg på grund av den bredare publiken. Stratigos och Fenech (2021) noterade att
pedagogerna fått ett förslag för att minska tiden apparna tar från barngruppen, det är att
använda dem “på golvet” med barnen. Detta kan skapa negativa konsekvenser för
pedagogernas interaktioner med barnen då det stör deras kommunikation vilket beskrivs
som ännu en svårighet.

Stratigos och Fenech (2021) identifierade ännu en svårighet om inflytandet som
vårdnadshavarna får som konsumenter i verksamheten. Vårdnadshavarnas inflytande sätter
en press på pedagogerna att publicera glada stunder hos barnen som kanske inte är
representativa för deras egentliga dagliga upplevelser. En sista svårighet menar Stratigos
och Fenech (2021) kan vara att barn blir objekt i dokumentationen. Genom
kommunikationen mellan pedagogerna och familjerna placeras barnen som passiva ämnen
som ska observeras, skrivas om, ses och delas, snarare än som aktiva deltagare i
konstruktionen av dokumentationen av sitt lärande. Det finns en etisk aspekt gällande
barns integritet att ta hänsyn till då både pedagoger och föräldrar uttrycker en oro över den
offentliga karaktären hos gruppinlägg som skickas till alla familjer. Tjänsterna har väldigt
liten kontroll över hur brett informationen om barnen delas då vissa familjer delar med sig
till släkten. Det är därför viktigt att verksamheter utvecklar policys och praxis som tar
hänsyn till digital integritet och barns informerade samtycke innan de tar och delar foton
och videos online. Det finns en tydlig brist på forskning om effekterna på barn och
fördelarna för barn när det kommer till detta. Stratigos och Fenech (2021) uttrycker att det
akut behövs mer forskning om den etiska användningen av appar som stödjer barnets
rättigheter.

Stratigos och Fenech (2021) identifierade fördelar och svårigheter som återspeglas i Kate
Cowan och Rosie Flewitt’s (2021) artikel om övergången till digital dokumentation och
dess demokratiska potential och svårigheter, baserat på en empirisk studie i tre engelska
förskolor.

Cowan och Flewitt’s (2021) ser att pedagoger möts av en stor grad av olika digitala system
exempelvis e-portfolios, som marknadsförs att förenkla skapandet av dokumentation och
som ska hjälpa att snabbt och enkelt i stunden fånga barnens lärande. Kombinationen av
foto, video och ljud till det traditionella texterna skapar en multimodal text som skiljer sig
signifikant från pappers baserad dokumentation och som kan delas både i den lokala
närheten och på distans. Cowan och Flewitt (2021) kunde också se i sin tidigare forskning
att forskare har hittat fördelar och svårigheter med användandet av digital dokumentation.
De uppmärksammar att digital dokumentation kan ha potentialen att stödja
kommunikationen mellan pedagoger och vårdnadshavare, utveckla pedagogers
pedagogiska praktiker samt inkludera barnens röster i dokumentationen. Detta är något de
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åter ser i sin egen studie. Stratigos och Fenech (2021) kunde hitta bekymmer när det
kommer till digitala system som ett verktyg för ökad mätning och övervakning av barn där
barnens komplexa lärande blir datafierat (d.v.s att lärandet tolkas enbart genom digital
insamling av data) och där digitala verktyg har potential att bli verktyg för styrning. På så
sätt kan digital dokumentation presentera både nya svårigheter och nya möjligheter vid
pedagogers bedömningar.

Cowan och Flewitts (2021) kan i sin studie urskilja att en svårighet var att den digitala
dokumentations-plattform som används av skolorna i studien inte var utvecklad för barns
medverkan vid dokumentationen. Plattformen var endast utvecklad för vuxna vilket
begränsade barnens möjlighet att engagera sig med materialet.
Dokumentations-plattformen gav vårdnadshavarna en möjlighet att på sin egen tid ta del av
dokumentationen och gav dem möjligheten att kommentera. Cowan och Flewitts (2021)
kunde se att plattformen skapade en förståelse mellan pedagogerna och vårdnadshavarna
till barnen vilket uppskattades. Vårdnadshavarnas perspektiv anses av pedagogerna som
viktigt för att få insikt om barnens erfarenheter som ligger utanför förskolans verksamhet.

Enligt Cowan och Flewitt (2021) är det viktigt att barnen får ta del av dokumentationen,
speciellt visuella material som video och film. Visuella material kan vara ett viktigt stöd
vid kommunikation med barnen, speciellt de barn som har svårt att kommunicera. Under
studien såg Cowan och Flewitt (2021) hur pedagogerna fick upp intresset för video som en
tillgång för att få syn på de barn de hade svårt att dokumentera. Videon kunde ses flera
gånger och på så sätt utmanades pedagogernas förutfattade meningar kring barnens
lärande. Slutligen konstaterade Cowan och Flewitt (2021) att pedagogers inställning och
syfte med dokumentationen speglade hur den utfördes och användes. En förskola ansåg att
dokumentationen var för pedagogerna, en annan för barnens reflektioner och en tredje för
kommunikationen med vårdnadshavarna. Trots dessa skillnader drar de slutsatsen att vissa
barns multimodala lärande kräver en mer utökad form av observation än vad
pappersbaserad dokumentation kan erbjuda, och att video är ett bra verktyg för att få syn
på komplexiteten i barns lärande.

4.3. Etik & barns rättigheter

Lindgren (2012) utförde en innehållsanalys över nio bloggar som innehåller reflektioner
om pedagogisk dokumentation. Reflektionerna är skrivna av pedagoger under den
tidsperiod när de deltog i en kurs om pedagogisk dokumentation. Lindgren (2012)
analyserade där de etiska hänsynstaganden pedagogerna tagit i akt i sina reflektioner. I sin
analys hittade Lindgren (2012) tre teman kring hur pedagogerna reflekterade kring visuell
teknologi i förskolans vardag.

Det första temat som Lindgren (2012) identifierat handlar om fascination. Där reflekterade
pedagogerna om pedagogisk dokumentation som något positivt, exempelvis som en
möjlighet för att klargöra barns erfarenheter. Lindgren (2012) noterar att pedagogerna inte
hade något fokus på barnens åsikter, vilket Lindgren (2012) tolkade som att det inte var ett
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fokus vid dokumentationen. Att se på barnen som objekt gjorde dem till passiva deltagare
där dokumentationen hade för avsikt att observera barnen och deras aktiviteter. Detta kan
kopplas till Stratigos och Fenech (2021) som identifierat detta som en svårighet vid digital
dokumentation. Det går även emot det fenomenologiska perspektivet där man ser
människan som ett subjekt i världen (mer om detta nedan).

Vidare i Lindgrens (2012) innehållsanalys framkom det under tema två uppenbarelser och
frustrationer gällande etiska överväganden. När pedagogerna först stötte på idéer om etiska
konsekvenser vid dokumentation av barn var de förvånade och området var något nytt för
dem. En pedagog reflekterade kring hur barnen blev inkluderade i den pedagogiska
dokumentationen, som medverkande subjekt och som observerade objekt. En annan
pedagog kommenterade att dokumentationen i första hand utfördes för vårdnadshavares
och pedagogers skull och väckte tankarna kring hur det kunde vara om barnen själva fick
dokumentera. Lindgren (2012) lyfter att det som skapade en förståelse för barnens
perspektiv på hur det är att blir fotograferad och dokumenterad var när en av pedagogerna
reflekterade från en personlig erfarenhet av hur det känns att fotas utan tillåtelse.
Pedagogen reflekterar över hur man omedvetet tar kort på barnen utan att fråga om
tillåtelse då man som pedagog har makten att göra valet. Pedagogen påpekar även
konflikten som kan uppkomma om barn inte vill bli fotograferade eller vara en del av
dokumentationen då läroplanen har ett dokumentationskrav.

Det tredje tema som Lindgren (2012) fastställde handlar om användningen av visuell
teknik och vad de visuella teknikerna betyder för de vuxnas produktion och förståelse av
pedagogisk dokumentation. En pedagog skildrade ett exempel från sin förskola då kameran
gått sönder och det ansågs så viktigt med bilder i dokumentationen att man i slutändan
använde sig av sin privata mobiltelefon för ta kort. Precis som i det föregående temat så
triggades reflektionsprocessen av pedagogernas egna erfarenheter av sina aktiviteter och
det var deras färdigheter och kompetenser som var i fokus. I analysen kunde Lindgren
(2012) se att även om pedagogerna var starkt påverkade av de etiska aspekterna av barns
roll i pedagogisk dokumentation så försvarande de sin egen rätt att observera barnen i
slutändan. Lindgren (2012) konstaterar att pedagogisk dokumentation i Sverige är en del
av en god samhällsstyrnings-diskurs som är kraftfull för staten och de inblandade
yrkesverksamma, men att det finns ett för litet intresse för att ta upp etiska
hänsynstaganden om vad det kan innebära för barnen att få sina aktiviteter och idéer
dokumenterade dagligen.

Livingstone och Third (2017) konstaterar att tidigare forskning om barns rättigheter i
relation till digital användning och hur barnen ska skyddas i den digitala världen inte har
uppmärksammats på samma sätt som annan forskning som fokuserar på barn. Året 1989
öppnades World Wide Web upp och har idag över 3 miljarder användare. Samma år som
internet blev tillgängligt antogs FN konventionen om barnets rättigheter och har varit den
viktigaste internationella instrumentet som rör barn. Barnkonventionen (1989) är den
konvention i världen som flest länder har skrivit under och den innehåller bestämmelser
om mänskliga rättigheter för barn. År 2014 firade både Word Wide Web och
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barnkonventionen 25 årsjubileum, sammanträffandet fick många aktivister, beslutfattare
och forskare att reagera. Livingstone och Third (2017) menar att de ville uppmärksamma
förändringarna, positiva och negativa som ligger i grund för barns rättigheter i den digitala
världen. Internet har blivit ett globalt nätverk som hela världen är beroende av exempelvis
förskolor, skolor och andra organisationer som rör barn. Vid denna tidpunkt var olika
barnrättsorganisationer uppmärksamma och beredda på att vidta åtgärder för att främja
barns utbildnings, informations- och deltaganderättigheter.

Livingstone och Third (2017) beskriver att när Word Wide Web firade 25 år ville Tim
Berners-Lee genomföra en allmän rättighetsförklaring för att säkerställa att användarnas
rättigheter och friheter skulle skyddas. Många länder och organisationer har följt efter som
Italien, Frankrike och Brasilien. Livingstone och Thirds (2017) undersökning visar att
ämnen som jämlikhet, integritet, tal och skydd är områden som det råder stor debatt om
idag. Barn hänvisas ofta i offentliga uttryck för oro när det rör rättigheter i den digitala
miljön som vill uppmärksamma bland annat integritet och frihet. I det stora hela får barn
liten uppmärksamhet i de framväxande internet bestämmelserna och vid nya regleringar.
Livingstone och Third (2017) skriver vidare att barns rättigheter ligger i vårdnadshavarnas
ansvar och det gäller särskilt de positiva rättigheterna samt att staten har ett ansvar att se
till så att varje barn får rätt till utbildning. Barnkonventionen formulerades i de syfte att
säkerhetsställa att stater skulle gå in för att stödja barns rättigheter om det skulle behövas.
En anledning till att lita på att föräldrarna tillgodoser barnens rättigheter är för att FN:s
barnkonvention kräver det. Varje beslut som tas för barn ska alltid vara med hänsyn till
barnets bästa.
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5. Teori

5.1. Fenomenologi

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om fenomenologins framväxt som filosofi som
härstammar av Edmund Husserl och skedde i början av 1900-talet. Fenomenologi är ett
filosofiskt perspektiv och en kunskapsteori som handlar om kunskapens och erfarenhetens
natur och relationer till det mänskliga medvetandet. Fenomenologi har sedan dess
utvecklats och utvidgats vidare av andra filosofer. Johansson och Rosell (2022) menar att
det enklare kan förklaras genom att säga att inom fenomenologin finns det en variation av
förståelser av vad fenomenologi är. Alla förståelser har sina rötter i Husserls traditionella
filosofi. Johansson och Rosell (2022) beskriver att den tidigare fenomenologins fokus var
att först handla om medvetandet och upplevelsen men utvidgades av Martin Heidegger och
av Husserl själv till att också handla om den mänskliga livsvärlden. Två andra filosofer
inom fenomenologin som gjort sig kända var Maurice Merleau-Ponty och Jean-Paul Sartre
som utvidgade teorin för att inkludera den mänskliga kroppen.

Denna studie bygger på två delstudier som båda tar utgångspunkt i en kvalitativ
fenomenologisk forskningsansats. Brinkkjaer och Høyen (2020) beskriver att inom det
fenomenologiska perspektivet är forskaren intresserad av att studera och förstå det
subjektiva. Människor tänker, uppfattar, känner, upplever och erfar saker som tar sin
utgångspunkt i vårt medvetande, i vår subjektivitet och är det som fenomenologiska
forskare är intresserade av. Fenomenologin kan användas inom pedagogiken och används
vid beskrivningar av yrkesutövares upplevelser i sin verksamhet, vilket kan betonas som
yrkesutövares upplevelser i “erfarenheter i livsvärlden”.

Kvale och Brinkmann (2014) menar att fenomenologi och kvalitativa studier riktar sitt
intresse mot att förstå sociala fenomen utifrån individens egna perspektiv och beskriva
världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad
människor uppfattar att den är. Säljö (2022) skriver att fenomenologin strävar efter att inta
ett första-persons perspektiv på det man analyserar: Hur upplever individen det här? Hur
ser denna situation ut för den som deltar? Det handlar om att komma så nära en
beskrivning av hur individen erfar händelser och aktiviteter som möjligt. Kvale och
Brinkmann (2014) skriver om Husserl metod “fri variation i fantasin”. Målet med
metoden är att lyckas komma fram till ett väsensskådande genom att objektivt undersöka
fenomenen. Att inta ett objektivt synsätt är att försöka beskriva fenomenet så exakt det går,
utan att lägga in egna värderingar. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det handlar om
att komma fram “till själva saken”. Objektivitet är för fenomenologin trohet och för att
komma fram till objektiviteten ska man ha flera erfarenheter av samma fenomen. Den
gemensamma meningen är den objektiva sanningen.

Detta blir relevant för studien som söker efter pedagogernas subjektiva erfarenheter av
digital dokumentation i sin yrkesroll för att skapa en mening om fenomenet. Genom att
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undersöka informanternas skilda uppfattningar av fenomenet söker studien genom
intersubjektivitet en förståelse som söker sig mot objektiviteten.

5.2. Begrepp

Fenomen:
Begreppet fenomen beskriver Bengtsson (2003) att det har sitt ursprung inom grekiskan
och betyder “det som visar sig”, det är denna översättning som fenomenologin använder.
Inom fenomenologin ligger intresset i att det inte kan finnas något som “visar sig utan att
det finns något som visas sig för”. Bengtsson (2003) menar att man inom fenomenologin
ser på ömsesidig relation mellan objekt och subjekt. Det som visar sig för någon är det som
fenomenologin betecknar fenomen. För studien innebär det att behandla vad pedagogerna
har för känslor, upplevelser, tankar och åsikter om olika fenomen som rör digital
dokumentation och barns rättigheter.

Livsvärld
Johansson och Rosell (2022) beskriver hur Merleau- Pontys utveckling av
livsvärlds-begreppet har fått inspiration av Husserl och Heidegger men skiljer sig åt på så
vis att Merleau-Ponty definierar det som ett “vara-till-världen”. Livsvärlden kan förklaras
som människans referenspunkt för alla våra erfarenheter. Det är den värld människan är i
som både delas med andra men som också är personlig. Merleau-Ponty menar att det inte
finns någonting utanför denna livsvärld, vi är alltid i vår livsvärld som består av mening,
förståelser och betydelser. Johansson och Rosell (2002) förklarar vidare hur Merleau-Ponty
lyfter in kroppens betydelse för hur människor erfar erfarenheter i en livsvärld som vi delar
med andra men som också är personlig. Bengtsson (2005) beskriver att begreppet
livsvärlden är mångtydigt och komplext och kan ses som en värld av “både och”, snarare
än “antingen eller”. Det berör inte bara liv och värld, utan många fler saker som objekt och
subjekt, yttre och inre, kognitivt och känslomässigt, sinne och kropp, medvetande, individ
och det sociala, själv och andra. Bengtsson (2005) förklarar hur Merleau-Ponty menar att
man inte ska se dessa som åtskilda från varandra då de bildar en sammanflätad relation. I
denna studien betyder detta att ta del av pedagogernas tankar och upplevelser för att få en
inblick i deras livsvärldar.

Intersubjektivitet:
Enligt Bengtssons (2005) tolkning av Merleau-Pontys teori om intersubjektivitet är vi alla
människor födda in i en social värld, en värld som vi delar med andra. Alla individer har en
kropp. Precis som du har din kropp i världen har alla andra också sin kropp i världen.
Merleau-Ponty menar att varje mänsklig kropp har ett medvetande. Det är den levda
kroppens till-världen-varo som skapar intersubjektiviteten. Intersubjektivitet handlar om en
relation mellan kroppar som subjekt. Det är viktigt att poängtera att den levda kroppen inte
ska ses som ett objekt då kroppen som objekt inte på samma sätt har detta medvetande.
Utgångspunkten för att kunna förstå varandra menar Merleau-Ponty är den interaktion som
sker mellan varandra när vi möter varandras livsvärldar. En sådan interaktion menar
Bengtsson (2005) kan handla om en situation med två olika perspektiv som sedan fogas
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samman och skapar en gemensam mening. Bengtssons (2005) lyfter att Merleau-Ponty
betonar att språket har en stor betydelse när vi interagerar med varandra. Det är språket
som skapar förutsättningar för oss att förstå varandra. Kommunikationen mellan människor
skapar en gemensam grund för tankar och våra samtal skapar ett gemensamt
händelseförlopp. Våra perspektiv skapar en sorts relation och vi är inom ett ömsesidigt
varande. Bengtsson (2005) förklarar att denna form av intersubjektivitet inte kan
förekomma om man behandlar människor som objekt i studier. Inom denna studie betyder
detta att informanter och intervjuares livsvärldar möts för att skapa en gemensam objektiv
mening kring de uppfattade fenomen. Det betyder även att studien undersöker hur
pedagogerna försöker skapa mening tillsammans med vårdnadshavare och barn, studiens
fokus är att få syn på pedagogernas upplevelser av dessa möten.
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6. Metod

I denna del beskrivs och motiveras de val gällande datainsamlingsmetod, analysmetod,
urval, metodreflektion och etiska hänsynstaganden som studien utgår från.

6.1. Intervju

Den datainsamlingsmetod som studien utgår från är kvalitativa intervjuer. Enligt
Christoffersen och Johannessen (2015) öppnar kvalitativa intervjuer upp möjligheten för
strukturerade samtal då den som intervjuar får en inblick och förståelse för vad
informanten har för uppfattningar och erfarenheter. Det är en lämplig fenomenologisk
datainsamlingsmetod då man vill ge informanten friheten att uttrycka sina tankar och
erfarenheter. Intervjuerna i studien bygger på det som Christoffersen och Johannessen
(2015) benämner som semistruktuerade intervjuer. Det betyder att intervjuerna kommer ha
en intervjuguide med öppna frågor där informanterna kan formulera svar med egna ord.
Anledningen till detta beskriver Christoffersen och Johannessen (2015) är att
intervjuguiden skapar en struktur inför analysen. Genom att informanterna har svarat på
samma frågor kan svaren jämföras för att få en djupare analys. Christoffersen och
Johannessen (2015) beskriver att de öppna frågorna ger informanterna frihet i hur de
uttrycker sig vilket är nödvändigt för att få en tydligare och fylligare bild.

Studiens intervjuguide (se bilaga 1) är formulerad efter Christoffersen och Johannesens
(2015) råd om hur en intervju guides uppbyggnad bör se ut. Studiens intervjuguide har sju
olika teman. Det första temat är inledningen där forskaren presenterar sig och informerar
informanten om intervjuns uppbyggnad. Informanterna försäkras om deras anonymitet,
deras rätt att avbryta intervjun och erbjuds möjlig återkoppling av resultatet. Detta menar
Christoffersen och Johannesens (2015) skapar förtroende till forskaren. Tema två
innehåller faktafrågor, som är enkla frågor med enkla svar som har för syfte att bygga tillit.
Tema tre, digital dokumentation är uppbyggd på introduktionsfrågor som introducerar det
fokusområde som kommer behandlas under intervjun. Inom detta tema finns
övergångsfrågor som leder in till intervjuns huvudteman, tema fyra professionens roll,
tema fem barns rättigheter och tema sex etik. Här ställs nyckelfrågorna som ger
information till studiens syfte och problemställning. Det sjunde temat är Avslutet som ger
informanterna möjligheten att utveckla tidigare svar eller lägga till information som inte
uppkommit under intervjun.

Informanterna i studien får välja tidpunkt och plats för intervjun. Enligt Christoffersen &
Johannessen (2015) skapar detta möjlighet för en avslappnande miljö och en trygghet hos
informanten. Insamlandet av data under intervjun kommer att ske genom ljudinspelning
och kompletterande anteckningar. Ett test av ljudinspelningen kommer att utföras
tillsammans med informanten för att försäkra så att informantens svar hörs.
Ljudinspelningen kommer sedan att transkriberas och utgör ett första steg i analysen då
man reducerar den befintliga empirin.

15



6.2. Tematisk analys

Den analysmetod som studien bygger på är tematisk analys som enligt Braun och Clarke
(2006) är en kvalitativ analysmetod för att identifiera, analysera och rapportera mönster
eller teman inom data. Braun och Clarke (2006) menar att det är ett flexibelt och
användbart forsknings verktyg som kan ge detaljerade och komplexa redogörelser.
Metoden är obunden till någon teori och kan därför användas till de flesta teoretiska
ramverk. Braun och Clarke (2006) påpekar att det är viktigt att den valda teorin och metod
som forskaren har valt matchar med vad man vill veta. Forskaren behöver vara medveten
och reflektera över dessa val och dess påverkan på forskningen. Braun och Clarke (2006)
lyfter vikten som forskare att kunna tydliggöra vilka antaganden man har samt vad man
redovisar och varför. Braun och Clarke (2006) lyfter vikten att uppvisa sitt
tillvägagångssätt av analysarbetet i rapporten då denna transparens är viktigt för att kunna
utvärdera forskningens kvalitet. Transparensen i studien kommer att framgå genom citat.
Braun och Clarke (2006) menar att de teman som kommer upp inom tematisk analys ska
fånga det viktiga i empirin i relation till forskningsfrågorna och representera ett mönster
eller en mening som finns inom empirin. Braun och Clarke (2006) förklarar vidare att det
som gör tematiska analys flexibel är att man kan bestämma teman på flera olika sätt.
Studien har intagit ett ’uppifrån-och-ned’ perspektiv som Braun och Clarke (2006)
beskriver som att analysen är driven av det teoretiska och analytiska intresset hos
forskaren. Analysen kommer därför att ha mindre fokus på all samlad empiri och fokusera
mer på en detaljerad beskrivning av vissa aspekter av datan.

Braun och Clarkes (2006) tematiska analysmetod är uppbyggt av sex olika faser. Den
första fasen handlar om att bli bekant men den empiri som har samlats in. Det menas med
att man skaffar sig en djupare förståelse av sin data genom att upprepat läsa igenom
materialet. Detta anger Braun och Clarkes (2006) som väldigt tidskrävande, det är därför
viktigt att man inte har för stort urval för att klara av att läsa all data. För att inte få för stor
data har studien ett begränsat antal intervjuer. När man läser kommer idéer för möjliga
mönster att börja framstå. Braun och Clarkes (2006) skriver att inom fas två tar man den
kunskap man fått om empirins innehåll och de idéer som börjat framstå och detta genererar
inledande koder av datan. Dessa koder är delar av datan som forskaren identifierar som
meningsfullt. Braun och Clarkes (2006) menar att med dessa koder börjar forskaren att
organisera datan. När all data är kodad börjar fas tre. Forskaren ska nu organisera dessa
koder utefter potentiella teman tills man hittat kandidater till huvudteman och underteman.

För att få reda på om potentiella teman håller måste nu enligt Braun och Clarke (2006)
forskaren granska de teman som kommit fram. Detta tar forskaren vidare till fas fyra där
datan inom de potentiella teman granskas för att kunna konstatera om dessa teman kan
kvarstå. I slutet av fasen skriver Braun och Clarke (2006) att man ska ha en uppsättning
teman som passar tillsammans och som säger en övergripande berättelse om empirin.
Under fas fem har forskaren en tematisk karta över sitt arbete och kan nu börja namnge och
definiera essensen i varje tema.. När fas fem har utarbetade teman är det dags för fas sex
som är en sista analys och skrivning av rapporten.
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6.3. Urval och avgränsningar

Studiens urval utgår från ett bekvämlighetsurval som Jan Trost (2010) tar upp och betyder
att informanterna valts genom tillfrågningar av personer i forskarens närhet som de inte har
en nära personlig relation till. Fyra förskollärare och fyra barnskötare som tillfrågades var
villiga att delta i studien. Enligt Trost (2010) kan detta urval likt andra urval i kvalitativa
studier inte utge sig för att vara representativa ur en statistisk mening men de informanter
som har intervjuats representerar sig själva och deras erfarenheter och upplevelser.
Studiens intervjuer antogs kunna ge ett rikt material därför har endast fyra personer per
delstudie intervjuats. Trost (2010) anser att det är bättre att utföra ett fåtal intervjuer för att
kunna ha en överblick över allt material och se detaljer som förenar och skiljer svaren åt.

6.4. Reliabilitet & validitet

Trost (2010) lyfter att reliabilitet är ett begrepp från kvantitativa studier där man vill mäta
samma sak flera gånger. Människor är inte statiska utan utvecklas konstant därför kommer
inte svaren att kunna vara desamma om denna studie skulle replikeras med samma
informanter. Det är därför viktigt att i kvalitativa studier se på begreppet från ett annat
perspektiv. Enligt Trost (2010) är begreppet reliabilitet uppbyggd av fyra komponenter.
Den första är konstans som handlar om att ett fenomen inte förändras över tid. Detta blir
inte relevant vid kvalitativ forskning då människor ständigt utvecklas via sina erfarenheter.
Enligt Trost (2010) så handlar kongruens att genom flera frågor om ett fenomen få syn på
flera olika nyanser. För att ta detta i beaktning under studiens utformandet så har
intervjuguiden utformats för att få olika nyanser av samma fenomen.

Trost (2010) beskriver att komponenten precision är att man som intervjuare registrerar de
svar man får och hur säker man är att man förstått något. I denna studie spelades
intervjuerna in för att kunna kontrollera att man hört och förstått informanternas svar.
Enligt Trost (2010) handlar objektivitet om att en intervjuare inte delger informanten sina
personliga erfarenheter. Slutligen beskriver Trost (2010) att rapporten ska vara skriven så
pass transparent att en läsare kan ta ställning till författarens resonemang.

För att en studie ska ha validitet menar Trost (2010) att den behöver mäta det som avses
mätas. I studiens fall har en intervjuguide utformats som har för avsikt att ge svar på hur
pedagoger ställer sig till de etiska aspekterna som kommer med digital dokumentation. En
risk som kan uppkomma är att frågorna missuppfattas av informanterna och på så sätt ges
irrelevanta svar. För att minimera risken med detta utfördes en testintervju.

6.5. Etiska hänsynstaganden

De etiska hänsynstaganden som studien tar i beaktning har sin grund i Vetenskapsrådets
råd för God forskningssed (2017) kring hur man som forskare bör agera gentemot de som
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medverkar. Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002) tar upp fyra allmänna
huvudkrav för att skydda deltagande individer.

Vetenskapsrådet (2017) beskriver att det finns etiska kodexar som anger regler om hur man
som forskare bör agera mot medverkande före genomförandet med att informera och be
om samtycke. Detta kan kopplas till två av de allmänna huvudkraven: informationskravet
och samtyckeskravet (2002). Studien tar dessa krav i beaktning genom att informera
medverkande informanter vad studien handlar om. Informanterna får veta om den
eventuella tidsramen som intervjun beräknas ta, samt att intervjun kommer att spelas in.
Det bifogas ett informationsbrev och en samtyckesblankett (se bilaga 2 och 3) som tydligt
uppger att medverkan i studien är frivillig och om informanternas rätt att avbryta sitt
deltagande.

Innan intervjun startar kommer de medverkande att lämna in den underskrivna
samtyckesblanketten samt bli informerade en gång till om deras rätt att avbryta sitt
medverkande. I enlighet med Vetenskapsrådet (2002)  är det viktigt att informanterna
försäkras att deras medverkan i studien är anonym och att den inhämtade datan endast
kommer att användas för sitt bruk. På detta sätt inkorporeras Vetenskapsrådets (2002) sista
två huvudkrav konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I relation med Vetenskapsrådet
(2017) beskrivning om etiskt förhållningssätt är intervjuguiden utformad för att undvika
ledande frågor som kan ge missvisande data.

Trost (2012) hävdar att kravet på anonymitet ska ta stor plats efter genomförandet av
intervjun och att det är viktigt att ingen i rapporten kan identifieras. Det ska inte
förekomma några citat som kan avslöja identiteten av informanterna. Därför menar Trost
(2010) att citat ska skrivas om från talspråk till skriftspråk för att försvåra möjlig
identifiering. Analysen ska endast innehålla uppgifter om informanterna som är väsentlig
för studien.
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7. Resultat & analys

I detta kapitel presenteras den empiriska data som har samlats in från de semistrukturerade
intervjuerna. Analysen tar utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet med fokus på
studiens forskningsfrågor. I analysen är informanternas namn fingerade och ersätts med F1
F2 F3 och F4 för förskollärare och B1 B2 B3 och B4 för barnskötare. Resultatet har
framkommit ur en tematisk analysmetod.

Delstudie 1 är författad och analyserad av Emelie Johansson som tar utgångspunkt i
förskollärarnas uppfattningar och ställningstaganden. Delstudie 2 är författad och
analyserad av Camilla Elofsson som fokuserar på barnskötarnas uppfattningar och
ställningstaganden.

7.1 Delstudie 1: Förskollärarna
I den tematiska analysen av materialet framkom fyra huvudteman: dokumentationens
utförande, syftet med dokumentationen, samtycke och barnens roll.

7.1.1 Dokumentationens utförande

Detta tema är utformat för att synliggöra de praktiska aspekterna om dokumentation, vem
gör vad och hur? Det framkom här tre underteman, dokumentationsverktyg, krav och
förskollärarens uppdrag samt ansvar och arbetsfördelning.

Dokumentationsverktyg

Ja, digitalkameran har jag precis lagt på hyllan för att det tog för lång tid att göra dubbelt
arbete. Jag har ju numera en app som heter Prion som är ungefär som Instagram. Det är
vårt kommunikationsverktyg till föräldrarna. Det kvalitetsarbete, den information och
dokumentationen har vi där (F1).

Framför allt alltså iPad […]så just dokumentationen blir mycket både foto och film […]
och så klart Unikum (F4).

Samtliga informanter uttryckte att den digitala dokumentationen utförs genom foto, film
och text. Dokumentationen utfördes på gruppnivå och på individnivå via lärplattformar
eller appar. Apparna är utformade för förskolans verksamhet och kan koppla barnens
utveckling till olika läroplansmål. Informanterna använder sig av iPads, smartphones och
datorer som verktyg för att utföra dokumentationen. Vid frågan om varför man valt dessa
verktyg gav F4 svaret:

IPad är för att det är tillgängligt, för att det är väldigt smidigt att fånga ögonblick, om man
upptäcker något spontant, så det är väldigt lätt att bara liksom ta till sig den (F4).
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F3 uttrycker även att arbetet med digital dokumentation är ett verktyg.

Jag ser det ju som att den digitala dokumentationen är att jobba med ett digitalt verktyg
[…] för mig är det ett verktyg som penna och papper (F3).

Detta kan tolkas som att den digitala aspekten av dokumentationen ses som ett verktyg som
används för dess smidighet och tillgänglighet för att fånga situationer i förskolans
verksamhet. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan det tolkas att den digitala
dokumentationen är ett verktyg för att få inblick i barnens livsvärld då de blir
dokumenterade. Vidare kan det tolkas att dokumentationen används som ett medel för att
skapa en gemensam förståelse, en intersubjektivitet mellan de som tar del av
dokumentationen.

Krav och förskollärarens uppdrag
Informanterna uttryckte att användandet av digitala verktyg för att dokumentera
verksamheten inte är något val de själva har gjort, utan är mer ett krav från ledningen som
de har lärt sig att förhålla sig till. F2 uttryckte att:

Uppsala kommun har ju tagit beslutet att barns lärande och utvecklingen ska dokumenteras
i en lärplattform och då förhåller vi oss till det (F2).

F1 anger att de måste förhålla sig till de krav som står i läroplanen:

Därför att det står i läroplanen. Digital Media står det. Text och bild. [...] Däremot så är
Sverige det enda landet där det står i läroplanen, att vi ska göra det. Men det står ingen
definition på exakt hur det ska gå till, så det kan bli väldigt tokigt i verksamheten (F1).

De uttrycker också att det som dokumenteras delvis är styrt av ledningen. F3, F2 och F1
uttrycker att det finns lagar och regler som man måste förhålla sig till vid utförandet av
dokumentationen:

Uppsala kommun har ju riktlinjer gällande både GDPR, offentlighetsprincipen och lite
annat. Sånt här som att allting samlas under en lärplattform, alltså under Unikum. Och att
det i sig är ju också för att ha ett skydd utåt för att det inte ska komma i orätta händer (F3).

[...] till exempel om vi skriver gruppinlägg, då får vi inte nämna barnens namn och vi får
inte heller ha bilder där barnens ansikten syns. Så där gör vi ju så att vi blurrar eller beskära
bilder och bara liksom dokumenterar situationer (F2).

Då hade vi aldrig med några ansikten på andra barn. Vi hade inte med några barn
överhuvudtaget, vi hade bara lärobjekten, så det vi skulle jobba med […] men det blir bara
inom området omsorg, utveckling och lärande. Det är väldigt svårt att dokumentera. Inom
normer och värden utan att det har barn med eller ens händer eller fötter (F1).

Hur och vad som dokumenteras blir styrt av ledningen. Detta kan tolkas som problematiskt
för förskollärarna då det begränsar innehållet i dokumentationen vilket i sin tur leder till att
de inte kan påvisa hur de arbetar med alla läroplanens mål. En tolkning skulle också kunna
vara att genom beskärningen av bilderna där ansiktet suddas bort och där fokus ligger på
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lärobjekt blir barnen behandlade som objekt att observera. För att förhålla sig till de lagar
och regler som finns kan inte förskollärarna visa upp barnens individualitet och när man
inte kan se individen får man inte heller en inblick i deras livsvärld.

F3, F2 och F4 uttrycker sig känna en problematik med att försöka efterleva alla de
styrdokument som finns. Att behöva följa både läroplanens dokumentationskrav i relation
till barnkonventionens etiska perspektiv upplever informanterna som svårt i
dokumentationsarbetet.

[...] jag har förväntningar på mig i min yrkesroll. Samtidigt så är det här de styrdokument
som styr mitt arbete […] det ena går inte ihop med det andra. Men det är inte valbart att
inte utföra den digitala dokumentationen. Hade jag kunnat välja bort den? Så hade jag ju
kanske gjort det då, alltså om man tänker etiskt (F3).

[...] samtidigt så har ju vi ett uppdrag här att barnen ska dokumenteras och det ska
analyseras. Det ska följas upp så att egentligen så det är ganska luddigt om man ska säga
vad får jag göra? Vad får jag inte göra? För det är ingen som har riktigt sagt så här. Du
måste fråga varje barn innan du fotograferas och de barnen som inte kan uttrycka sig
verbalt då? Hur lyssnar vi på deras åsikter? (F2).

[...] de ska alltid ha rätt att säga vad de tycker och jag tänker att det krockar lite med mitt
uppdrag ändå att ibland kanske man inte alltid har tiden till att fråga varenda barn som är
med på den här bilden får jag använda den här, får jag sätta upp den? Att det krockar lite i
hur jag ska förhålla mig till mitt uppdrag (F4).

Detta kan tolkas som att förskollärarnas etiska kunskaper inte får utrymme i verksamheten
att efterföljas då kravet på dokumentation får en högre prioritet från ledningen. Det kan
också tolkas som att det råder en osäkerhet hos förskollärarna då de inte har fått tydliga
riktlinjer när det kommer till de etiska aspekterna vid digital dokumentation. Osäkerheten
uppkommer när det reflekterar om hur de ska kunna förhålla sig till kraven från läroplanen
och de etiska direktiven från barnkonventionen samtidigt.

Ansvar och arbetsfördelning
Vid frågan om hur förskollärarna ser på sitt och barnskötarnas ansvar vid digital
dokumentation så svarade samtliga att alla har ett ansvar att vara delaktiga men det är
förskollärarens ansvar att det blir gjort.

Ja, men mitt ansvar blir ju såklart att det här utförs och görs. Sen hjälper vi varandra i
arbetslaget. Det behöver ju inte vara bara förskolläraren som skriver eller dokumenterar
eller utför, det gör vi ju tillsammans. Men det är ju mitt ansvar som förskollärare att det
görs och att den här dokumentationen kommer ut när den ska (F2).

Jag tänker att jag har ju det övergripande ansvaret att se till att dokumentationen sker. Sen
kan jag absolut fördela ansvaret till mina kollegor. Men jag har ju alltid ansvar för vad som
läggs ut på unikum eller vad som. Hur vi reflekterar kring ett barns utveckling, att jag
kanske är den som är spindeln i nätet, men att jag har mina kollegor som hjälper till att
fånga de här ögonblicken (F4).
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Ja, jag vet att det är mitt ansvar, men jag vill att vi ska vara ett arbetslag som tillsammans
gör alla de här sakerna för att annars blir det väldigt endimensionellt, bara från mig. Jag vill
ju höra allas bild av en situation eller ett barn eller en konflikt eller ett arbetssätt som inte
fungerar […] Målet är att alla ska vara delaktiga. Jätteviktigt (F1).

Genom dessa svar kan man se att förskollärarna är enstämmiga när det kommer till sitt
uppdrag. Förskollärarna har ansvaret över dokumentationen men det lyfts som viktigt att
alla är delaktiga för att få en rik dokumentation som ger en helhetsbild av verksamheten.
Från ett fenomenologiskt perspektiv kan detta tolkas som att förskollärarna vill skapa en
intersubjektivitet mellan pedagogerna och få en djupare inblick i barnens livsvärldar eller
kring fenomen som uppstår i verksamheten. Hur arbetsfördelningen mellan pedagogerna
ser ut skiljer sig åt mellan individer och arbetslag.

Det ser väldigt olika ut beroende på vilka kollegor du har […] man får ju komma överens i
arbetslaget om vem som vill göra vissa bitar. I mitt arbetslag där vi är 3 stycken, där har jag
en barnskötare kollega som tycker om att skriva också och vi hjälps åt med det helt enkelt
(F2).

[...] finns ju kanske ibland en ojämn kompetens, alltså så att man kan vara olika bra på
olika saker och att vi lär ut till varandra är ett steg, men också att man tillåts att göra det
man är bra på så att det finns ingen prestige i det utan vi hjälps åt så gott vi kan, men att
synliggöra alla barn i barngruppen (F3).

[...] man har ju jättemånga kompetenta kollegor också som är barnskötare och där gäller
det också att våga, inte att lämna över ansvaret, men att lämna över uppgiften […] du har
de här kunskaperna att kunna skriva kanske en lärlogg om någonting, att om man säger,
men jag skulle vilja se lite på det här barnet kring det här området och att man sen sitter
och tittar på det tillsammans … Sen så att jag ändå ser igenom det innan det publiceras
(F4).

Förskollärarna har en samstämmig syn på sitt uppdrag och ansvar som förskollärare. Detta
kan tolkas utifrån Merleau-Pontys begrepp livsvärld eftersom informanterna är
förskollärare och har liknande erfarenheter från utbildning och arbete. Skillnaderna som
framkommer i hur arbetslagen har valt att arbeta kan kopplas till de olika erfarenheterna
som bygger upp livsvärlden hos varje individ inom arbetslaget. Detta har i sin tur lett till
utvecklandet av olika kompetenser som tas tillvara under arbetsfördelningen.

7.1.2. Syftet med dokumentationen

För att ta reda på vilken ställning förskollärarna har till varför digital dokumentation utförs
i förskolan ställdes frågan: vad är syftet? Till svar på detta framkom tre underteman, krav
från ledning, för vårdnadshavare och för att synliggöra lärandet.

Krav från ledning
Vid frågan om varför de dokumenterar digitalt svarade F2 och F3 att det är ett beslut som
kommer från ledningen och att arbetet de utför är en del av deras systematiska
kvalitetsarbete.
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Uppsala kommun har tagit beslutet att barns lärande och utvecklingen ska dokumenteras i
en lärplattform och då förhåller vi oss till det (F2).

[...] de bilderna och den texten som vi skriver in i de inläggen är ju ändå grunden till vårt
systematiska kvalitetsarbete (F2).

[...] därför dokumenterar vi också digitalt […] det kommer ju mycket uppifrån. Det är ju
liksom bestämt, det är ju inte vi som har kommit på det (F3).

F3 fortsätter att reflektera att det troligen handlar om en kvalitetssäkring från Uppsala
kommuns sida.

Jag tänker att det handlar om en kvalitetssäkring, alltså att man vill säkerställa […] men jag
tror att det är ett bra sätt att synliggöra sin verksamhet på utåt också. Tycker man är ett lätt
sätt att visa upp vad man gör inom verksamheten […] det är en del av kvalitetsarbetet (F3).

Digital dokumentation kan därför sägas vara en del av förskollärares uppdrag för att
kommunen ska kunna säkerställa kvaliteten på verksamheten. Ställer man detta mot det
tidigare temat kan man se att det är problematiskt för förskollärarna då de har andra
styrdokument att förhålla sig till. Dessa styrdokument dikterar hur och vad som
dokumenteras och gör det svårt att dokumentera allt arbete som försiggår inom
verksamheten.

För vårdnadshavare
Det andra syftet som identifierades var att den digitala dokumentationen på lärplattformen
eller appen är för att kommunicera med föräldrarna.

[...] var dokumentationen hamnar beror på syftet med dokumentationen, om det är för mig
själv eller om det ska ut till föräldrar på Unikum (F3).

[...] Men föräldrarna får ju allt supersnabbt och superbra (F1).

Utifrån F1 och F2s svar kan man tolka att syftet med att kommunicera dokumentationen
till vårdnadshavarna är för att synliggöra verksamheten och barnens erfarenheter i
förskolans verksamhet. Genom detta får vårdnadshavarna en bättre förståelse för barnens
liv. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv så kan det tolkas som att förskollärarna vill ge
föräldrarna en inblick i barnens livsvärld.

Vi har ju tagit eller beslutet här på förskolan, är att vi ska skriva eller dokumentera minst
ett liksom inlägg på gruppnivå per månad och sen ser det lite olika ut på olika avdelningar
[…] och med de inläggen blir ju mer riktade, kanske egentligen mot vårdnadshavare så att
de ska få ta del av vad vi gör och för att liksom synliggöra för vårdnadshavarna. Vad som
ja, men projekt som pågår och vad ser vi för intressen, nyfikenhet och hur går vi vidare?
[…] Sen pratar vi med vårdnadshavarna om att vi gärna vill att de ska titta tillsammans i de
här inläggen och för att de ska kunna se att ja, men titta det här gjorde ni där och att det
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liksom bjuder in till samtal mellan vårdnadshavare och barn, för att de ska få en större
inblick i vad vi gör här (F2).

[...] Den ger ju barnen ett minne att hänga upp den här situationen på och prata kring plus
att föräldrarna kan samtala med sina barn om undervisningen hemma tillsammans i deras
telefoner […] det är många barn som inte vill berätta vad de har gjort eller inte kan ha
förmåga att berätta vad de har gjort så är bilderna och våran text till stöd. Ja föräldrarna
upplever det så det som väldigt trevligt och bra att kunna följa barnens undervisning och
utveckling på appen. Och även information så klart (F1).

En tolkning av syftet med att vårdnadshavarna får en inblick i barnens livsvärldar är för att
skapa en intersubjektivitet. Dokumentationen ska vara ett underlag för samtal mellan
barnen och vårdnadshavarna för att hjälpa dom att skapa en gemensam mening.Verktyget
blir speciellt viktigt för vårdnadshavare  med barn som inte kan eller vill kommunicera
verbalt då de inte får en inblick i barnens livsvärld genom samtal.

Synliggöra lärandet
Det tredje undertemat som identifierades var att syftet med den digitala dokumentationen
skulle synliggöra barnens lärande och erfarenheter inom förskolan:

Jag vill inte att vi tar i arbetslaget bilder som en dagbok. Jag vill hellre att vi skippar ordet
idag och tänker så här, vilka förmågor har vi jobbat med idag? […] där vill jag att vi höjer
ribban lite grann så att vi lär oss att formulera på ett sätt där vi synliggör förmågor (F1).

Vi dokumenterar digitalt för att synliggöra, så jag tänker att det är det som är själva syftet
med dokumentationen. Det är ju att synliggöra barns lärande, barns situation på förskolan
vid olika tillfällen. Det kan vara i lärandesituationer, i lek, i relationer, i alla möjliga
tillfällen (F3).

Anledningen till varför de ville synliggöra barnens förmågor och lärande är att de ska
kunna se en utveckling hos barnen. Synliggörandet av lärprocesserna är också något som
förskollärarna kan använda som underlag vid reflektion. Det kan vara ett underlag i samtal
tillsammans med barnen för att de ska kunna se sin utveckling och öppna upp för samtal
med vårdnadshavarna.

[...[ skriver ju om barnets lärande och utveckling och på så vis så kan ju vi följa upp. Då
har ju vi dokumentationen nedskriven med bilder och kan lättare följa upp vad vi ser att
barnen har ja, men uppnått och hur det låg till inom ämnet matematik för ett år sedan. Och
hur ligger det till nu? Och där kan vi se en progression och en utveckling så att det främjar
ju även vårt arbete för att kunna systematiskt följa upp vad som har hänt (F2).

[...] den visar ju upp en utveckling […] den synliggör en progress […] det går att
dokumentera samma händelse flera gånger, att se att det sker och ha det som ett underlag
för att också visa barnet givetvis att det har skett någonting. Det är väl mycket det som
ligger i grund (F3).
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[...] det är ju också till för barnens egen reflektion, att de ska få möjlighet att gå tillbaka och
titta på vad de har gjort och vad vi har gjort och att det blir ett underlag för samtal (F3).

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan detta tolkas som att informanterna använder
den digitala dokumentationen för att få en inblick i barnens livsvärld. Denna inblick
används för att förstå barnens lärande och utveckling för att skapa sig en gemensam
mening, en intersubjektivitet om barnets lärande. Den gemensamma meningen av
fenomenet används sedan för att utveckla barnens lärande, på så sätt blir den digitala
dokumentationen ett verktyg för pedagogerna för att få inblick i och utveckla barnens
lärande.

7.1.3. Samtycke

Genom analysen av datan från intervjuerna framkom olika aspekter av samtycke som ett
återkommande tema. Inom detta tema identifierades två underteman, vårdnadshavare och
barns samtycke och förskollärarnas etiska överväganden.

Vårdnadshavare och barns samtycke
Vårdnadshavare och barns samtycke är det undertema som framkom vid analysen när
frågan om hur de praktiskt arbetar med samtycke i verksamheten. Samtliga informanter
informerade att samtycke har inhämtats av vårdnadshavarna för barnen innan de
dokumenteras via digitala verktyg. När det kom till att inhämta barnets samtycke framkom
det att alla informanter hade olika strategier.

F1 informerade att de inte frågar barnen om deras samtycke utan där är det
vårdnadshavarens samtycke som bestämmer om barnen är delaktiga i dokumentationen. F1
informerade att det är en rutin  som skulle behöva införas. Detta kan tolkas som att
vårdnadshavarna anses ha bestämmande rätt över vad som är barnets bästa och därför bör
deras åsikter tas i beaktande.

[...] vi gör inte det, föräldrarna har frågats om samtycke. Men jag känner såklart att jag
skulle vilja ha den rutinen (F1).

[...] Alla föräldrar har godkänt det också. Finns det några föräldrar som har undantag? Och
då är vi noga med att de inte är med. Så det gäller att hålla koll på det och vi har dokument
och rutiner för det (F1).

F2 informerade att inhämtande av samtycke från barnen är beroende på situationen. Utifrån
detta citat kan man tolka det som att man inte inhämtar samtycke hos barnet om man tror
att det kommer att störa barnet i dess aktivitet eller lärprocess. Detta kan tolkas som att
förskolläraren har tolkningsföreträde hur frågan om samtycke bör hanteras. Här kan spår
ses av de krav som finns från ledning att dokumentation ska utföras och hur detta krockar
med viljan att barnen ska få inflytande över dokumentationen.

25



Det beror lite på situationen. Ibland så berättar vi innan att nu kommer vi ställa upp den här
kameran här, om vi vill till exempel filma en aktivitet. Då behöver vi ju liksom tala om det.
Men då kan man också se ibland att, att den stör lite den där kameran, att barnen är så
medvetna om att den finns där, men vi vill. Man vill ju hela tiden att barnen ska vara
medvetna och att de ska ha rätt att påverka liksom? Ja, men att säga nej, stopp jag vill inte
att du tar en bild på mig. Men då förstör vi ju också, dynamiken blir ju annorlunda om man
vet att det sitter en kamera, det vet man ju själv. så att vi vi frågar ibland, men inte vid varje
gång som vi tar en bild eller filmar det gör vi inte (F2).

F3 är samstämmig med F2 och svarade att det berodde på situationen. Informanten
utvecklade svaret med att säga att man dokumenterar olika beroende på aktiviteten, då
tema- eller projektarbeten blir en naturlig del att dokumentera. Barnens fria lek ses som
barnens domän och man frågar oftare om samtycke då man går in i den. Här framgår
förskollärarens tolkningsföreträde men att förskolläraren har skapat ett domän där barnen
har bestämmanderätt. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan detta ses som en respekt
för barnens livsvärld och där förskollärarna vill få samtycke vid mötet av deras livsvärldar.

Hur mycket pratar vi med barnen om att vi ska dokumentera eller gå in? I en sådan
situation och liksom hör efter vad de säger så sker inte det ofta. Det beror lite på vilken
situation det är man ska titta på. I en vardaglig situation, till exempel i leken, så skulle jag
nog fråga. Eller det gör vi nog inte alltid, men ofta om vi säger i den fria leken. Då kommer
jag nog dit och sätter mig och faktiskt hör efter om det är okej att jag tar kort eller annat så,
men jag tror att det är lite annorlunda om man tittar på hur vi dokumenterar inför projekt
eller temaarbete eller där vi ska synliggöra ett lärande. Vi vet ju vad vi gör när vi kliver in i
en situation, till exempel i leken. Man kan ju säga att man är där som besökare ibland och
vill de inte ha en där så lämnar vi snabbt också. Det får vara deras plats ändå (F3).

F4 svarade att man endast frågar om det är något som ska vara uppe på väggarna på
förskolan en längre tid och att det oftare händer att man frågar efter fotot är taget. F4
delade samma åsikt som F2 att man inte frågar innan då det skulle störa barnen i deras
lärprocesser. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv skulle detta kunna tolkas att
förskolläraren vill skapa en intersubjektivitet med barnen för att nå en gemensam mening
om bilden som tagits.

Nej, det glöms nog bort. Det skulle jag nog säga, kanske om man ska verkligen ta ett bild
på barnet alltså specifikt framifrån. Sätta upp en bild i hallen för det är en bild som ska sitta
där jättelänge, får jag ta en bild på dig? Så tittar man på bilden efteråt, känns det okej att vi
sätter upp den här i hallen? Den frågar jag alltid. Det är lite mer så här, här är jag. Men
annars så är det mer att man har tagit bilderna och sedan frågar man, får jag använda den
här? […] men det har nog med att göra att man vill ju fånga ögonblicket, när någonting
händer och ska man då först fråga, får jag? Då förstör man ju själva ögonblicket, oftast så
försöker man ju smyga bakom för att inte förstöra om det är en pågående lek där det händer
processer, för att skulle jag gå in där med en kamera, då skulle jag förstöra hela leken (F4).
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Alla informanter delar samma åsikt när det gäller att respektera barnets åsikter. Om barn
uttrycker att de inte vill vara med på bild eller att man inte vill att pedagogen ska visa upp
en bild så är det självklart för alla att man lyssnar.

[...] skulle ett barn till exempel säga, stopp, nej, ta bort kameran! Då skulle vi absolut 100
% respektera det. Men säger inte barnet någonting så vet jag med mig själv att jag ibland är
snabb och liksom tar en bild för att jag vet att jag kan använda det till en dokumentation
och för att barnet själv ska få syn på ett lärande (F2).

[...] Där är ju verkligen att man måste ta hänsyn till att ett barn som verkligen inte vill vara
med på bild. Då får man försöka kringgå det (F4).

Citaten kan tolkas som att samtycke från vårdnadshavare och barn är något som har stor
betydelse men som inte utövas lika mycket som informanterna känner att det bör. Detta blir
problematiskt om man ställer det emot tidigare avsnitt gällande kraven förskollärare har på
sig att dokumentera. Att inte dokumentera är inte ett alternativ och hur gör man då för att
säkerställa sig om att alla samtycker vid dokumentationen? Utifrån ett fenomenologiskt
perspektiv kan man se att informanternas olika erfarenheter har gett dem olika syn på
fenomenet som i sin tur påverkar hur de utformar rutiner för arbetet.

Förskollärares överväganden

För att koppla föregående avsnitt om varför de tror att man inte frågar barnen om
samtycke. Fastän informanterna har en samsyn att det är viktigt att respektera barnets åsikt
svarar F3 och F4 att de tror att det sker på ren vana och rutin, det inte är något man
reflekterar över.

[...] ur lite vi pratar om det här, alltså just att vi bara gör och att det rullar på om man tänker
att. Det här är det arbetssätt vi har liksom. Det blir på rutin. Det blir ett arbetssätt som
vilket som helst lite (F4).

Jag har funderat lite grann på det där. Ibland tror jag bara att det är ren vana. På något sätt
så tänker vi också att nu har det här verktyget, att vi tar fram våran iPad eller mobiltelefon.
Det har blivit vardag även i deras i deras liv, här på förskolan. Att ta foton. De är så pass
vana vid det att inte något konstigt. Med det sagt menar jag inte att man inte ska fråga utan
det är så vi tolkar det hela. Att nu kommer vi här med våran iPad. Som vi brukar göra och
det är väl okej, alltså? Det är en vanesak (F3)

Det framkommer från informanternas svar att de gör egna etiska överväganden kring vad
och hur det lämpar sig att dokumentera. Detta kan ses som en form av självcensurering
som kan ske en aning oreflekterat och ibland genom situationer som får informanten att
stanna till och tänka om. Detta kan tolkas som en form av samtycke som sker inom
förskolläraren när de utifrån sina erfarenheter gör ett övervägande om dokumentationens
lämplighet. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan det ses som att informanterna
använder sig av sina erfarenheter i sin livsvärld för att göra bedömningar.  F4, F2 och F1
reflekterar i citaten utifrån olika infallsvinklar för att skapa sig en gemensam,
intersubjektiv mening om samma fenomen. F4s svar tolkas som att genom att lära känna
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barnen och få en inblick i deras livsvärld får man veta vad deras ställning till
dokumentationen skulle vara.

Vara lyhörd. Vilka är är det jag har fångat på bild här? nu är det något barn som inte brukar
vilja vara med på bild. Då kanske jag får ta bort den bilden även fast det är fem andra barn
med, så att man man gör nog det kanske lite oreflekterat skulle man säga, att det är bara det
sker automatiskt (F4).

F2s svar tolkas som att man gör en bedömning av situationen och syftet för att få fram en
så bra situation som möjligt för alla i och med kravet att det ska dokumenteras.

Ja, det här är ju någonting som man ändå funderar lite på när man till exempel är snabb
med att ta bilder utan att man kanske har berättat för barnen varför man tar en bild och att
man själv är medveten om det är att oj är det här rätt att bara fotografera barnet utan att
fråga? samtidigt som jag vet att skulle jag liksom säga så här, får jag ta en bild på dig? När
jag ser att barnet är mitt inne i ett lärande som jag verkligen vill fånga. Då hade ju själva
liksom dynamiken och hela situationen kanske blivit annorlunda om jag hade frågat barnet
om jag får fotografera […] ibland så gör man ju att en bedömning för att jag vet att jag har
ett syfte med varför jag kanske gör den här dokumentationen. Samtidigt vet att jag att jag
borde ha frågat barnet innan (F2).

[...] Vi dokumenterade själva liksom aktiviteten […] men i efterhand så kände vi att nej
även om du inte kan identifiera barnets ansikte så känns ju inte det här som en bild som vi
bör publicera på en digital plattform […] Det här är det blir inte rätt (F2).

F1 beskriver sig också göra en bedömning utifrån sina egna erfarenheter om vad det
lämpar sig att man dokumenterar, speciellt på en digital plattform.

Jag dokumenterar ingen text som är väldigt personlig om familjen. Om jag känner att det
här hade jag inte velat stod om min familj. För det är inte för alla att läsa. [...] Inte ens på
prion faktiskt. För att jag vet att det är företag som säljer de här apparna till förskolorna.
Det är inte mellan staten och familjen, utan det är privata aktörer som har sålt den här
appen för en massa miljoner, så att det ska ju ändå vara lite tanke på att jag vet inte riktigt
vem som kan sitta och titta på det här (F1).

F1 påpekar också vikten av att arbeta med samtycke tillsammans med barnen då man är en
förebild för dem och att man hjälper bygga barnens normer och värden inför framtiden.

Jag tycker att barn ska vara medvetna om att man frågar, vi är ju ändå deras förebilder. Om
de kommer till skolan och är vana vid att, men när jag gick i förskolan frågade alltid en
vuxen om jag ville vara med på bild. För mig är det inte självklart att jag fotar mina
kompisar utan att fråga. Jag tänker det är ju vi som ska ge dem det (F1).

F1 och F2s svar kan ses som en form av självcensurering angående vad som är ett lämpligt
innehåll för dokumentationen. Hur de vet vad som är ett lämpligt innehåll är inget som
framkommer. Denna form av kunnande kan tolkas vara något som förskollärare bara
förväntas veta. Samtidigt är det är en viktig etisk aspekt för att kunna göra bedömningar av
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vad som är lämpligt att publicera eller dokumentera. Detta är en viktig del av
dokumentationsarbetet och kan det ses vara en del av förskollärarens ansvar.

7.1.4. Barnens roll

Under analysen av materialet uppkom frågor som vad barnen får för roll inom den digitala
dokumentationen och hur informanterna reflekterar om barnets position vid digital
dokumentation?

Delaktighet och inflytande
Samtliga informanter uttrycker vikten att alla barn är delaktiga vid skapandet av
dokumentationen och att de får en möjlighet att utföra inflytande.

[...] Det är inte bara att vara en passiv mottagare av information utan också att få vara den
som hanterar verktyget, så då har vi ju en kontinuerlig dialog om det vi gör. Men jag tror
nog ändå att den här reflektionen och att vi pratar om det som skett det sker rätt ofta alltså i
stort och smått (F3).

Både inför utvecklingssamtalen, då visar man vad man har för lärloggar på dem och så får
de välja själva, vilken lärlogg vill jag visa mamma & pappa? Så där har dem absolut
inflytande och sen även när man, generellt när man skriver lärloggar, men jag vill i alla fall
visa dem innan man liksom lägger upp allting. Kanske vilken bild vill du ha med här? Så
att man inte bara lägger upp bilder som jag tycker är okej? (F4).

Utifrån F2 och F4s svar så kan det tolkas som att ett bra sätt för att säkerställa att barnen
får inflytande över dokumentationen är genom samtal och reflektioner om
dokumentationen tillsammans med barnen och vid delaktiga skapandet. Detta kan återses i
F2 och F4s svar om hur de reflekterar med barnen om dokumentationen.

Vi dokumenterar ju mycket liksom aktiviteter. Om vi har en planerad aktivitet ute i skogen
där barnen ska få sortera material till exempel, då tar vi mycket bilder på saker som sker
[…] Men när vi reflekterar över de här bilderna och tittar tillsammans så kommer ju
barnens åsikter in och de får uttrycka sina tankar och funderingar och det är ju väl det vi
vill åt. Det är då dokumentationen blir pedagogisk, när barnen har rätt att uttrycka sina sin
egen mening och sina tankar kring det som har skett (F2).

Vi har ju också planerade aktiviteter där barnen själva får dokumentera det som är relevant
i situationen så att de är delaktiga i sin dokumentation. Men också så händer det ju att
många barn uttrycker kan du ta en bild på det här som jag har skapat och där har man ju
liksom ett guldläge då att fånga en situation där barnet har uttryckt att titta det här har jag
gjort och att om det sker vid flera tillfällen så kan man ju också få syn på lärandet så att vi
har ju de eller många barn som faktiskt själva uttrycker att ta en bild på det här eller ta en
bild på mig när jag gör det här. Så det är ju väldigt roligt när man kan fånga deras syn (F2).

[...] det är ju så att man kan återkoppla så lätt till barnen, har vi varit ute i skogen, då brukar
vi visa vad vi har gjort i skogen så att man kan få direkt återkoppling på vad vad de såg i
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skogen, för jag kanske såg någonting, men när de får se vad de har gjort så kanske man får
en helt annan respons också att man får snappa upp vad har de tagit till sig i det här
lärandet, för då får man ganska omedelbar feedback på vad var det som var intressant just i
skogen? (F4).

F1 uttrycker att tidspressen att försöka hinna med allt inom verksamhetens ramar skapar en
svårighet för att kunna tillgodose detta.

Då är det ju kanske önskvärt att man har så pass mycket tid och möjlighet att man kan låta
barnen välja vilka bilder som ska publiceras. Det är jätteroligt när man hinner det. Men för
det mesta går allting väldigt fort i våran vardag […] Det blir en helt annan delaktighet för
barnen också, plus att de kan välja bort bilder som de inte tycker om. Men det är
tidspressen gör ganska svårt. Vi skulle också kunna enkelt bara ta bilder på barnen när vi
gör saker som vi gör och säga, kom visa mig vilken bild vill du ska synas på ditt konto?
Men det är jättesvårt att få till det (F1).

Förskollärares reflektioner
I intervjuerna framkom reflektioner från informanterna gällande sin roll i förhållande till
barnets. F3 och F2 reflekterade hur man som vuxen har makt att bestämma vad som är
barnets bästa och att tolka barnens intentioner. Det väcktes då en fråga hur vi vet att vi gör
rätt.

Ja och vem bedömer vad som är barnets bästa? Det gör ju den vuxna […] hur mycket
kommer barnen till tals i alla lägen? Tar vi beslut över huvudet på dem? Det görs ju,
givetvis med vårdnadshavares medgivande men det är ju den vuxna som tar beslutet om
vad som bör betraktas som att ligga i barnets bästa (F3).

Även om vi reflekterar med barnen och så där så är det ju en fråga om, om jag ser rätt
saker, hur kan jag vara säker på att det är det som barnet vill att jag ska se? Allt blir en
tolkning, min tolkning och är man 1-2 år så har man liksom tolkningsföreträde som vuxen.
Man för deras talan och kanske på ett sätt som de inte hade önskat då ibland ifall att de
kunde säga någonting själv (F3).

Det finns liksom inte en utskriven lag eller regel att fråga varje barn, men det kanske är
någonting som bör införas. Jag vet inte hur. Men inför den här intervjun så fick man ju
verkligen också en tankeställare att nej, men oj, gör vi på rätt sätt? Hur kan vi göra
annorlunda? Vad är bäst för barnen? Vad blir bäst liksom? (F2).

Det tolkas som att det finns en maktaspekt rörande barnets position vid digital
dokumentation där den vuxna har företrädet att tolka vad som är barnets bästa. Det uttrycks
finnas en otydlighet om hur man vet vad som är barnets bästa som skapar en osäkerhet hos
pedagogerna. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan man tolka detta som ett uttryck
av intersubjektivitet då F2 och F3 har en samklingande uppfattning av fenomenet där man
kan urskilja en gemensam osäkerhet. Att ett antal informanter visar på en osäkerhet i sitt
arbete kan tolkas vara ett tecken på att förtydligade riktlinjer eller utbildning behövs. Det
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behövs skapas en intersubjektivitet angående arbetet för att reducera osäkerheten i
förskollärarnas tolkningarna.

Maktaspekten kan återses i F4:s citat där vikten i att reflektera över barnets position inom
dokumentationen betonas. Detta kan tolkas som att man måste vara medveten om sin makt
över barnens roll i dokumentationen för att kunna främja barnens rättigheter som står
utskrivna i barnkonventionen i arbetet med digital dokumentation.

Just det här med dagens barn syns ju överallt och man måste ändå verkligen tänka på
vilket. Ja, men i vilken position sätter jag det här barnet i, vad är det jag vill visa? Man
måste verkligen tänka på men vad är syftet med att jag sätter upp de här bilderna eller
vilket vad är det för bilder jag lägger ut? (F4)

7.1.5. Sammanfattning

Resultatet visar att digital dokumentation ses som ett lättillgängligt verktyg för att göra
dokumentation som hjälper skapa insyn i livsvärldar och skapa en intersubjektivitet mellan
de som tar del av dokumentationen. Att utföra digital dokumentation är ett krav från
ledningen och ger det en högre prioritet än de etiska direktiven från barnkonventionen som
förskollärarna behöver ta i beaktande. Förskollärarna är eniga om sitt ansvar att bedriva
dokumentationsarbetet och att alla pedagogers medverkande är nödvändigt för att skapa en
intersubjektivitet i arbetslaget. Syftet med den digitala dokumentation är att synliggöra
arbetet i förskolan för att kunna säkerställa sig om dess kvalitet vilket blir problematiskt då
riktlinjer förhindrar pedagogerna från att dokumentera allt arbete som pågår i
verksamheten. De vill synliggöra verksamheten för vårdnadshavarna och ge dem en inblick
i barnens liv. Pedagogerna vill synliggöra barnens lärande i dokumentationen för att
använda det som underlag i arbetet för att främja barnens utveckling. Föräldrars samtycke
vid dokumentation ses som ett krav då de har ansvaret för att bestämma barnens bästa
medan barnens samtycke är ett komplext problem där förskollärarna måste väga frågan
mellan barnens rätt, dokumentationskravet och synliggörandet av lärandet. Förskollärarens
etiska kunskaper får stor vikt då de har företräde över hur och vad som dokumenteras.
Deras bedömning påverkas av deras livsvärld och är en viktig etisk del av
dokumentationsarbetet. Barnens delaktighet i skapandet av dokumentation och deras
reflekterande samtal om dokumentationen är en viktig del i hur de utövar inflytande över
den dokumentation som bedrivs. Förskollärarna reflekterar över vikten att vara medveten
om sin makt då man gör beslut om barnens roll i dokumentationen och hur man tolkar
deras intentioner. De visar på en osäkerhet i att veta om man gör rätt och en vilja att gör det
bästa möjliga för barnen.
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7.2. Delstudie 2: Barnskötarna

Under analysarbetet framkom tre huvudteman. Barnskötarnas syn på förskollärarens
ansvar, barns rättigheter i dokumentationsarbetet och digitala dokumentationens
användningsområden.

7.2.1. Barnskötares syn på förskollärarens ansvar

Temat framkom i analysen genom att barnskötarna berättade om hur de såg på fenomenet
förskollärarens ansvar i relation till förskolans läroplan. Här presenteras barnskötarnas
tankar och upplevelser om hur det ser på förskollärarens ansvar.

Samtliga informanter är medvetna om att förskollärarna har egna riktlinjer i förskolans
läroplan som måste följas. När frågan om vad förskollärarens ansvar är i relation till den
digitala dokumentation så gav barnskötarna olika utsagor.

[...]så tycker jag att förskollärarens roll är att kanske kolla så att slutresultatet av
dokumentationen är pedagogisk att den fyller ett syfte och kan publiceras sen tycker jag
också att det är förskollärarens roll att det kanske ska ske en reflektion med resten av
arbetsteamet om den i alla fall en reflektion mellan den som har gjort den digitala
dokumentationen och förskolläraren själv (B2).

[...]det ligger väl kanske ett lite högre ansvar på förskolläraren att det faktiskt görs utifrån
vad styrdokumenten säger för det ligger ju inte i mitt ansvar att driva arbetet framåt även
om vi är ett arbetslag så är det ju inte mitt ansvar i grund och botten (B4).

alltså jag tycker inte att det är någon skillnad bara för att du är förskollärare eller
barnskötare så ska du inte ha mindre ansvar, jag tycker att det handlar om kompetens men
sen tycker jag att det är förskollärarens ansvar att se så att så att det är en pedagogisk
dokumentation (B1).

B1 och B2 uttrycker en gemensam syn om fenomenet förskollärarens ansvar. Det handlar
om att förskollärarens ansvar är att se till så den digitala dokumentationen är pedagogisk
och att den har ett syfte. Det kan tolkas som att båda uppfattar att förskolläraren är
huvudansvarig över den digitala dokumentationen och ansvarar för att dokumentationen
bygger på det rätta didaktiska implikationerna. B2 medger att förskolläraren ska ansvara
för att en form av reflektion ska ske. Detta kan tolkas som att B2 inte upplever sig
tillräckligt delaktig i dokumentationsarbetet och att det är förskollärarens ansvar att se till
så att förskollärarnas livsvärldar möter barnskötarnas livsvärldar. Ansvaret ligger hos
förskolläraren i att skapa det som inom fenomenologin kan förstås som intersubjektivitet
där deras tankar och erfarenheter möts för att uppnå en gemensam mening. Detta kan också
tolkas som att B2 känner sig vilja ha mer stöttning i sitt arbete med den digitala
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dokumentationen för att skapa en intersubjektivitet mellan sig själv och förskolläraren om
dokumentationens utförande och innehåll.

B4 uttrycker att det inte är barnskötarnas uppdrag i grund och botten att föra arbetet framåt.
Detta kan tolkas att B4 upplever att arbetsfördelningen mellan förskollärarens ansvar och
det barnskötarna ska göra är tydligt utskrivna. Det blir en tydlig markering på att
informanten upplever att de inte ansvarar för samma saker. B1 uttrycker en känsla om att
det inte finns någon skillnad vare sig du är barnskötare eller förskollärare utan anser att det
handlar om kompetens. Detta kan tolkas som att B1 upplever sig har en kompetens som
kan jämföras med förskollärarens riktlinjer och att det mer handlar om individens
kompetens och erfarenheter än vad som står i förskolans läroplan. Från ett
fenomenologiskt perspektiv kan man tolka detta som att B1 anser erfarenheter i livsvärlden
som en viktigt aspekt i arbetets utförande.

Förskolläraren ska leda oss framåt i arbetet, vi hjälper till men det yttersta ansvaret har
förskolläraren (B3) .

[...]men när vi satt och skulle analysera och gå igenom allt så var det en förskollärare som
skulle se på helheten att vi gick mot rätt riktning, det var jätteviktigt för oss barnskötare att
vi såg förskolläraren som en ledning också om vi hade hamnat på ett litet snedsteg (B4).

B3 och B4 uttrycker båda att det är förskolläraren som ska leda arbetet framåt. Det kan
tolkas som att båda förlitar sig på förskollärarens kompetenser i arbetsprocessen och att
dem upplever förskollärarrollen som en ledarposition. B3 nämner att arbetslaget ska hjälpa
till, som kan tolkas att B3 menar att alla verksamma barnskötare har ett ansvar att stötta
förskolläraren och varandra i dokumentationsprocessen. Det tolkas som att B3 känner att
detta uppdrag ligger i allas ansvar och att arbetet ska utföras som ett team samtidigt
påpekas att förskolläraren har det större ansvaret. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv
kan man se på detta som att B3 menar att barnskötare och förskollärare har olika
erfarenheter i livsvärlden men att alla ska ha en intersubjektivitet om fenomenet digital
dokumentation.

[...]förskolläraren har gått en 3,5 år lång utbildning och då förväntar jag mig att
förskolläraren tar ett större ansvar, i den reviderade läroplanen så förtydligades ansvaret
men jag kan känna så här som många andra barnskötare gör, man kan säga vad man vill om
den utbildningen det handlar fortfarande om personen. Jag har arbetat med så många
förskollärare och jag har gjort exakt samma saker, jag är bara en barnskötare men i den här
branschen så är det bra orättvist att många förskollärare ska få den lön som de har men att
vi fortfarande gör samma saker (B1).

B1 berättar om den orättvisa som informanten tillsammans med andra barnskötare känner
gällande att det blir lönemässigt ojämnt fastän de gör samma saker. Vidare uttrycker B1 att
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erfarenheterna som tillkommit genom arbetet med många olika förskollärare genom tiden
har skapat en uppfattning att det inte är utbildningen som avgör kompetensen utan
personen i fråga. Detta kan tolkas som att B1 känner att arbetsfördelningen inte riktigt ser
ut som det står i läroplanen och att informanten själv gör det som läroplanen lyfter ska vara
förskollärarens ansvar. Vidare kan man tolka att B1 arbetat länge och känner att man har
den kompetens som en förskollärare besitter. B1 kan tolkas mena att erfarenheter av
fenomenet och vilka upplevelser som bygger upp ens livsvärld och formar ens personlighet
är mer viktigt än utbildning.

Barnskötarna är medvetna att förskollärarna har skilda riktlinjer i förskolans läroplan som
de måste följa. Under studien visade det sig att barnskötarna uttryckte olika upplevelser om
hur det såg på förskollärarens ansvar inom arbetet med digital dokumentation. Majoriteten
nämner att förskolläraren har det yttersta ansvaret över dokumentationsarbetet samtidigt
uttryckte en av barnskötarna att det handlar om kompetenser. Resultatet visar också på att
majoriteten av barnskötarna saknar en reflektion tillsammans med förskollärare.
Informanterna delar en gemensam syn på att förskolläraren ska ses som en ledare och att
det är förskollärarens ansvar att arbetet utvecklas framåt. Vid analysen av materialet visade
det sig en viss spänning då en av informanterna uttryckte en känsla av orättvisa gällande
lönen då man ansåg sig gör samma saker som en förskollärare.

7.2.2. Barns rättigheter i dokumentationsarbetet

Detta tema framkom när barnskötarna gav utsagor om hur det såg på barns rättigheter i
dokumentationsarbetet. Inom temat framkom två underteman, utmaningar med barns
rättigheter och att ta vara på barns rättigheter.

Utmaningar i arbetet med barns rättigheter
Här nedan beskriver respondenterna utmaningar, svårigheter och begränsningar de upplevt
inom arbetet med barns rättigheter i den digitala dokumentationen.

Samtliga respondenter medger att det bemöts av utmaningar och begränsningar i arbetet
med digital dokumentation och berättar att de dagligen behöver ta ställning till etiska
dilemman. Barnskötarna ger en gemensam upplevelse om att man inte kan ta hänsyn till
varje etiskt dilemma och det ibland måste ta beslut som inte alltid blir för barnets bästa.
Barnskötarna har i intervjuerna en gemensam syn på att barns bästa är att man utgår från
att barns rättigheter ska beaktas och användas inom den digitala dokumentationen. De
rättigheter som starkast framträdde och återkom flest gånger i intervjuerna var utsagor om
barns delaktighet, barnens röst och inflytande. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan
detta tolkas som att informanterna känner att det saknas en intersubjektivitet i arbetet med
barnen. Detta kan tolkas som att de vill utveckla arbetet för att få en inblick i barnens
livsvärld genom att få deras perspektiv på olika fenomen. Majoriteten av barnskötarna
berättar att den digitala dokumentationen som publiceras saknar både reflektion och ett
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medgivande från barnen. Dokumentationen publiceras i syfte till det dokumentationskrav
de måste förhålla sig till.

Tyvärr blir det så att man få se lite mellan fingrarna jag kan inte alltid ta hänsyn till allt jag
menar ibland så blir de bara att man tar en massa bilder på barnen utan att jag frågar för att
jag måste lägga upp en dokumentation om exempelvis när vi har rörelsebana då blir det
svårt att springa och fråga 10 barn som befinner sig där (B2).

Jag tänker framför allt på små barn som inte kan kommunicera verbalt men också på barn
som inte har språket eller som på något sätt har någon form av diagnos eller så, de blir svårt
för att de hamnar väldigt ofta i kläm det är svårt att veta alla gånger man kan inte alla
gånger kommunicera med en ettåring och veta 100 % på vad den ettåringen i den stunden
tycker eller tänker man kan försöka så gott man kan försöka att läsa av kroppssignaler och
närma sig barnet på andra sätt. (B4).

Här framför B2 och B4 svårigheter i dokumentationsarbetet och delger de etiska dilemman
som de måste bemöta. B2 menar att man får se mellan fingrarna och att man inte kan ta
hänsyn till allt. Att man inte kan ta hänsyn till allt framkom under alla intervjuerna med
barnskötarna. Det tolkas som att de delar en upplevelse i att man måste sätta vissa saker i
skymundan och att man ibland får acceptera visa saker som man egentligen borde tänka på
som i detta fall kan tolkas som barns rättigheter. B4 berättar att barn som saknar det
verbala språket och barn med diagnos oftast hamnar i kläm. Det skapar svårigheter i att
förstå vad dem menar och att man får försöka att nå dessa barn på andra sätt. Ur ett
fenomenologiskt perspektiv kan detta tolkas som att B4 försöker få tillträde till barnets
livsvärld. Genom att bemöta barnens livsvärldar skapas en interaktion mellan barnskötare
och barn som skapar förutsättningar för dem att förstå varandra detta kallas inom
fenomenologin för intersubjektivitet.

Tre av fyra barnskötare delar samma upplevelse om att dokumentationsarbetet är under
tidspress och medger att det är svårt att hinna med allt. En faktor som två av barnskötarna
nämner är det arbetar med stora barngrupper och att man ska hinna dokumentera varje barn
och olika aktiviteter. I Intervjuerna visar det sig att de flesta informanter menar att
dokumentationer som publiceras om barnen inte är ordentligt genomarbetade.
Dokumentationerna saknar syfte och en reflektion tillsammans med barnen. Detta kan ur
ett fenomenologiskt perspektiv tolkas som att det fattas en förståelse för barnens
livsvärldar men att de vill sträva för att nå en form av intersubjektivitet tillsammans med
barnen genom reflektion. När informanterna pratade om vad en bra dokumentation är för
något så nämner allihop att det måste finnas någon form av reflektion tillsammans med
barnen om den. Så här säger en barnskötare:

[...]Såhär i dessa tider så hinner vi knappt med, alla barn ska dokumenteras och dem är
många. Av egna erfarenheter vet jag att de flesta av dokumentationerna bara publiceras, jag
tror inte ens att barnen vet att dem finns (B1).
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B1 nämner tidsaspekten och upplyser om att barnantalet är många. Detta kan tolkar som att
barnantalet är för många för barnskötarna och att det skapar en problematik för att kunna få
en inblick i barnens livsvärldar. Vidare nämner B1 att man besitter på erfarenheter som
säger att mycket av den dokumentationen som görs bara publiceras. Detta kan tolkas som
att B1 upplever att uppdraget med dokumentationen är stressig och att de dokumentationer
som görs i förskolan saknar syfte och bygger inte på de didaktiska principer som en digital
dokumentation ska. Barns rättigheter som inflytande och delaktig kan inte beaktas. Genom
att barnskötaren antyder att upplevelsen bygger på egna erfarenheter kan det tolkas som att
B1 själv publicerar digital dokumentation i sin verksamhet som saknar både syfte och
didaktiska implikationer.

Sammanfattningsvis tolkas det som att barnskötarna i studien upplever digital
dokumentation som tidskrävande och beslutfattande. Barnskötarna ställs inför många olika
etiska dilemman och menar i slutändan att en del av den digitala dokumentationen som
publiceras saknar en pedagogisk inriktning och publiceras utan barnens medvetenhet. Detta
skapar en tolkning att barnskötarna står inför svåra beslut och med de dokumentationskrav
och tidspress som framkommit i studien behöver de agera med snabba val. Detta bidrar till
att mycket av den digitala dokumentationen saknar en pedagogisk inriktning. Barnskötarna
nämner att det saknas reflektion vilket är avgörande för att en digital dokumentation ska
vara bra. Detta kan tolkas som att barnskötarna upplever att de saknar en intersubjektivitet
med barnen och att de tänker att barns rättigheter behöver lyftas in mer inom den digitala
dokumentationen. I denna tolkning synliggörs ett medvetande från barnskötarna att de
skulle behöva göra barnen mer delaktiga i dokumentationsarbetet. Studien visar på att
barnskötarna sätter fokus på det dokumentationskrav som finns och att barnens rättigheter
hamnar mellan raderna.

Ta vara på barns rättigheter
Här nedan berättar respondenterna om hur arbetet kan se ut när de arbetar med att
synliggöra barnens rättigheter i arbetet med digital dokumentation.

Samtliga informanter uttrycker sig vara insatta i barnkonventionen och att det är medvetna
om att de ska arbeta med detta styrdokument. Under intervjuerna framkom det en
gemensam syn om att barns rättigheter ska synliggöras i arbetet med den digitala
dokumentationen och att barns delaktighet utgör en stor grund för att arbetet ska kunna
utvecklas framåt. Trots att barns rättigheter inte alltid får prioritet i praktiken så är det
medvetna om vilka krav som ställs. De rättigheter som starkast framträdde och återkom i
intervjuerna var utsagor om barns delaktighet, barnens röst och inflytande.

[...]genom den digitala världen får man syn på saker och ser mycket bättre på situationer
det kan handla om mobbning innan fanns inte detta hjälpmedel och det blir ju mycket
lättare att kunna se genom en videofilm än direkt i en fysiskt situation som jag har sagt
innan så kanske man filmar en grupp barn sen efter det så kan man titta på den och
analysera man kan se allt i videofilmen och man kan se filmen om och om igen den filmen
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kan visa små detaljer som vi inte ser i en fysisk situation och om vi analyserar fram något
så kan vi göra något åt saken (B3).

En video kan ibland ge väldigt mycket i efterhand när man får prata om saker som barnen
inte berättar där och då och de ger oss också verktyg för hur vi kan utveckla arbetet för att
möta barnen också stämma av att de blir synliggjorda (B4).

B3 och B4 delar en gemensam upplevelse om att en videodokumentation kan visa mycket i
efterhand som man inte reflekterar under stunden då man spelar in. B4 påpekar att
videodokumentation betyder mycket för att verksamheten ska kunna utvecklas och att
videon blir som ett verktyg som kan användas för att se över huruvida man tillgodoser alla
barn behov. Detta kan tolkas som att B4 upplever att filminspelning är ett bra verktyg för
att få en inblick i barnens livsvärldar. B3 nämner en liknande upplevelse som B4 om att
video fungerar som ett bra verktyg om man vill se små detaljer som man inte kan se i en
fysisk situation. Detta skapar en tolkning i att B3 värderar verktyget högt och menar på att
man kan använda sig av en video för att fånga aspekter som man inte kan se i snabba
situationer. Video kan hjälpa verksamheten att identifiera avvikelser som man sedan kan
utvärdera och planera för att sätta in resurser i förebyggande syfte.

[...]genom att man låter barnen vara delaktiga i den digitala dokumentationen så kan den
digitala dokumentationen utveckla ett lärande hos barnen om barnen får tillgång till den så
kan de sitta tillsammans och reflektera över bilderna tillsammans med en pedagog eller
varandra om barnen pratar tillsammans med en pedagog så utvecklar det språket de
utvecklar också den sociala aspekten de sociala förmågorna med tanke på att de
tillsammans sitter och tittar på den (B1).

B1 påpekar om den reflektion som sker tillsammans med barnen och menar att deras
sociala förmågor utvecklas. Detta kan tolkas från ett fenomenologiskt perspektiv att barnen
tränar sina sociala förmågor för att kunna möta varandras livsvärldar och för att kunna
uppnå en intersubjektivitet med andra barn. B1 nämner vidare att barnen utvecklar sina
språkliga och sociala förmågor under en reflektion. Detta kan tolkas som att B1 upplever
att dessa förmågor är viktiga och att en interaktion tillsammans med barnen skapar en
stund där det kan dela tankar och erfarenheter. Detta kan skapa en intersubjektivitet då
barnens livsvärldar möts.

[...]allt vi gör digitalt ska vara en naturlig förlängning, en metod till att djupdyka i
något som barnen redan kan och visar intresse för (B4).

B4 berättar att all den digitala dokumentationen ska ske med ett utgångsläge i vad barnen
redan kan och visar intresse för. Detta kan tolkas som att B4 har en bra förståelse över
barnens livsvärldar och att man använder dessa livsvärldar som utgångspunkt i sitt
planeringsarbete när aktiviteterna ska planeras in i den pedagogiska verksamheten. Vidare
kan det tolkas som att barns perspektiv är en viktig aspekt att synliggöra inom
planeringsarbetet.
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[...]alltså jag tänker om barnen får göra egen digital dokumentation att de får dokumentera
digitalt då får ju vi pedagoger ett helt annat perspektiv på det som de har gjort men då får vi
ju deras perspektiv ja då blir det här barnens dokumentation och jag tänker om vi gör en
digital dokumentation då får vi syn på saker som vi då kan jobba vidare på som vi liksom
alltså då kan ju vi arbeta vidare med dokumentationen sen. hur vi ska kunna utvecklade det
för om det är för barnen så blir det en helt annat perspektiv för då får vi med deras
perspektiv (B1).

B1 nämner den delaktighet barnen kan få genom att producera egen dokumentation och
hur pedagoger kan få ett helt nytt perspektiv genom att få in barnens delaktighet. B1
berättar att den dokumentationen som barnen gör kan de ta utgångspunkt i för att sedan
arbeta vidare med. Detta kan tolkas som att B1 upplever att det är värdefullt att möta
barnens livsvärldar och att ta utgångspunkt i dem för att kunna utveckla sitt arbete i
verksamheten. Detta öppnar upp för att pedagogerna ska kunna närma sig barnens
livsvärldar.

Sammanfattningsvis så visar studien på att barns rättigheter kan tas till vara på olika sätt i
den digitala dokumentationen och att barnskötarna uttrycker olika upplevelser om hur man
kan ta tillvara på barns delaktighet, röst och inflytande. Barnen kan få producera en egen
digital dokumentation som skapar möjligheter för barnskötarna att kunna ta olika
perspektiv och få en inblick i barnens livsvärld. Genom detta kan man kan få syn på
intressen eller andra aspekter som man kan arbeta vidare med. Det hela skapar en
delaktighet för barnen i dokumentationsarbetet. Genom att filma barnen menar
barnskötarna att man kan få syn på sådant som man inte hade möjligheten att se där och då.
Detta material kan användas inom utvecklingsarbetet för att vidareutveckla verksamheten.

7.2.3. Digitala dokumentationens användningsområden
Det här teman analyserades fram genom att barnskötarna gav olika berättelser om hur de
använde den digitala dokumentationen i verksamheten.

Kommunikationsverktyg för vårdnadshavare
Här presenteras de upplevelser och tankar som informanterna hade om digital
dokumentation som ett kommunikationsverktyg med vårdnadshavare.

Samtliga respondenter medger att de använder någon form av publicerings portal där det
kan lägga in olika former av dokumentationer, planeringar och hantera närvarolistor. Alla
har en gemensam syn om att denna form av publicerings portal underlättar samarbetet med
vårdnadshavarna. Den digitala dokumentationen kan smidigt nå vårdnadshavarna och
informanterna har en gemensam syn om att den digitala dokumentationen skapar
möjligheter för vårdnadshavarna att kunna reflektera tillsammans med barnen hemma om
vad de har gjort i förskolan. Dessa samtal kan skapa en intersubjektivitet mellan
vårdnadshavarna och barnen.
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Det är så bra att dokumentationen är digital då går informationen fram snabbt och smidigt
så inget kan bli fel så kan vårdnadshavare ta del av vad barnen gör det är så smidigt ett
riktigt bra kommunikationsverktyg (B1).

[...]Så bra att vi kan visa föräldrarna att det här är vad vi gör på dagarna på det här sättet
synliggör vi arbetet och så här har era barn det på dagarna genom att vara i förskolan för att
det blir jättesvårt att involvera föräldrarna genom tambur mötena. Man har två gånger per
dag. Många är stressade på morgonen och vill lämna bort och sen springer vidare till jobbet
och likaså på eftermiddagen kan man vara väldigt trött och inte riktigt orka ta in
informationen. En sån här fullspäckad dag, då är det här perfekt sätt att kunna
kommunicera ut till föräldrarna (B4).

B1 och B4 nämner gemensamt att den digitala dokumentation är ett bra
kommunikationsverktyg tillsammans med vårdnadshavare för att de snabbt kan ta del av
informationen som publiceras. Vårdnadshavarna får möjligheten att se vad deras barn gör
på förskolan och skapar förutsättningar för vårdnadshavarna att få en inblick i barnens
livsvärld. B1 uttrycker att informationen kan gå fram snabbt och smidigt och inget kan gå
fel. Detta kan tolkas som att informanten upplever att annan form av kommunikation med
vårdnadshavarna är bristfällig och utifrån fenomenologin kan vi förstå det som att det då
saknas en form av intersubjektivitet med varandra. B4 berättar att det är svårt att involvera
vårdnadshavarna vid tambur mötena och att barnen oftast lämnas snabbt. B4 berättar
vidare att vårdnadshavarna är väldigt trötta på eftermiddagarna och att den digitala
dokumentationen då är ett perfekt kommunikationsverktyg. Detta kan tolkas som att B4
känner en empati för vårdnadshavarna och menar att det inte ska känna en ångest med att
det inte haft det vardagliga samtalet med en pedagog. Utan kan se att den digitala
dokumentationen fungerar som ett kommunikationsverktyg där vårdnadshavarna kan ta del
av den informationen digitalt vid en bekväm tidpunkt.

[...]om det är svårt att kommunicera och att vi inte förstår varandra så använder jag en
översättning knapp som kan översätta till de språk som den vårdnadshavaren pratar (B2).

B2 nämner att deras publicerings portal har en knapp som enkelt översätter till
vårdnadshavarens hemspråk om det inte kan förstå varandra. Detta kan tolkas som att B2
vill att vårdnadshavaren ska få möjlighet att involveras in i barnets livsvärld och att B3
söker efter att kunna skapa en intersubjektivitet genom att bjuda in vårdnadshavaren till sin
livsvärld.

Sammanfattningsvis upplever barnskötarna att den digitala dokumentationen fungerar som
ett bra kommunikationsverktyg och samtidigt som ett komplement till missad information.
Informanterna anser att verktyget är smidigt då det fort kan få ut informationen till
föräldrar och andra informanter som ska ta del av informationen. Den digitala
dokumentationen skapar möjligheter för barnskötarna att kunna involvera vårdnadshavarna
till förskolans livsvärld och skapa en intersubjektivitet.

Reflektionsverktyg
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Här presenteras informanternas upplevelser och tankar om hur det på olika sätt använder
den digital dokumentationen som ett reflekterande verktyg.

Samtliga informanter uttrycker att den digitala dokumentationen används i verksamheten
som ett reflektionsverktyg. Informanterna nämner att det sker både reflektion i arbetslaget
och tillsammans med barnen men också på en högre nivå tillsammans med rektorn.

[...]men det är också framförallt jättebra för oss allihopa på enheten att kunna tillsammans,
titta igenom Vad har vi gjort den här veckan? Har vi gjort något som funkar jättebra? Hur
jobbade ni med det och hur? Hur var den processen? (B4).

jag lär känna mitt arbetslag på ett helt annat sätt, och det bästa är att vi kan byta
erfarenheter med varandra. Jag känner att om vi sätter in oss i varandras digitala
dokumentationen så kan vi göra ett mycket bättre jobb både för vår skull och för barnen
skull (B2).

B4 och B2 delar en gemensam syn om att det framför allt är bra för arbetslaget att
gemensamt kunna reflektera om sina arbeten. Detta kan tolkas inom fenomenologin att B4
och B2 uppskattar att möta varandras livsvärldar och att skapa en intersubjektivitet, att
tillsammans skapa en gemensam grund för tankar och samtal om gemensamma
händelseförlopp. B4 menar vidare att deras arbete blir bättre för både barnen och
pedagogerna. Detta kan tolkas att B4 ser positivt på den samverkan som kan skapas
tillsammans mellan pedagogerna och att det tillsammans kan möjliggöra ett större
utrymme för barns delaktighet i den digitala dokumentationen.

Under intervjuerna nämner samtliga barnskötare att de har samma upplevelser om att
dokumentationen inte kan kallas för pedagogisk dokumentation förrän den har reflekteras
tillsammans med barnen. Barnskötarna har en gemensam syn om att reflektera tillsammans
med barnen förbättrar och utvecklar deras arbete i förskolan. En av informanterna säger så
här:

[...]pedagogisk dokumentation är liksom själva kärnan, har vi inte en reflektion
tillsammans med barnen hur ska vi då veta vad vi ska arbeta med? (B1).

B1 nämner att den pedagogiska dokumentationen utgör en viktig del i arbetet och att
utesluta reflektion skapar en problematik i att inte veta vad man ska arbeta med. Detta kan
tolkas som att B1 upplever att den pedagogiska dokumentation utgör ett stort syfte för att
kunna utföra sitt arbete i förskolan. Genom att använda reflektionen kan man få en inblick i
barnens livsvärldar för att kunna planera inför kommande aktiviteter.

[...]tar upp bilder på projektorn och sånt, att alla som vill komma till tals får den chansen att
komma till tals, får berätta och uttrycka sina känslor, säga vad de tycker vad har de för
intresse, man kan prata om den sociala utvecklingen att de får utbyta tankar med varandra
(B3).
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Barnen får möta varandra, vi får veta massor om barnen och framför allt får vi en inblick i
deras värld (B2).

B3 och B2 delar en gemensam syn om att reflektionen tillsammans med barnen öppnar upp
för en inblick i varandras livsvärldar. B3 uttrycker vikten i att alla barn ska få komma till
tals. Detta kan tolkas som att barnens rättigheter tas i beaktning och att barnets åsikter ska
synliggöras i verksamheten. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan man tolka att
reflektionerna bjuder in barnen för att få möta varandras livsvärldar och skapa en
intersubjektivitet.

Informanterna visar en positiv inställning till den digitala dokumentationen i sitt
reflektionsarbete och menar att barnens delaktighet är viktig. Den digitala
dokumentationen används både mellan barnen och med pedagogerna. Studien visar på att
barnskötarna värdesätter denna form av reflektion och menar på att man lättare får en syn
över barnets intresse och när den används i arbetslaget så får man en bättre överblick över
varandras livsvärldar.

7.2.4. Sammanfattning
Resultatet visar att Barnskötarna upplever att förskolläraren har det yttersta ansvaret över
den digitala dokumentationen. Förskolläraren är den som har ansvaret för att se till så den
digitala dokumentationen bygger på didaktiska implikationer och att den innehar en
pedagogisk inriktning. Barnskötarna medger att det har ett ansvar att vara delaktiga i
dokumentationsarbetet men lägger det större ansvaret på förskolläraren. De uttrycker sig
vilja ha en intersubjektivitet via reflektion med förskollärarna med syftet att få stöttning i
sitt arbete med digital dokumentation. Den digitala dokumentationen är något som omfattar
många olika beslut som också är tidskrävande då barngrupperna är stora. Det etiska
dilemman som barnskötarna möter i praktiken bortprioriteras då dokumentationskravet får
ett högre fokus. Detta leder till att mycket av den dokumentation som publiceras sker utan
barnets samtycke och medvetande. Den digital dokumentation är ett viktigt
reflektionsverktyg för att få en inblick i andras livsvärldar och för att få syn på barns
intresse. Barnskötarna saknar en reflektion tillsammans med barnen. En viktig del i att
främja barns rättigheter är genom delaktighet och inflytande vilket sker då de är
medskapare av dokumentationen. Genom barnens delaktighet får pedagogerna en inblick i
barnens livsvärld. Genom att ta del av dokumentationen får även vårdnadshavarna en
inblick i barnens livsvärld och det kan skapa en intersubjektivitet med barnen då de
samtalar om dokumentationen. Barnskötarna anser att digital dokumentation är ett smidigt
sätt att nå ut och kunna kommunicera med vårdnadshavarna.
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8. Diskussion

I detta kapitel diskuteras det resultat som framkommit från studien i relation till den
tidigare forskning som presenterats i tidigare avsnitt. Diskussionen tar utgångspunkt i ett
fenomenologiskt perspektiv. Syftet med studien är att få en djupare förståelse om hur
pedagoger förhåller sig till de etiska aspekterna med digital dokumentation och hur barns
rättigheter synliggörs i arbetet. Studien utgår från förskollärares och barnskötares syner för
att undersöka om uppfattningarna skiljer sig åt. Nedan diskuteras skillnader och likheter
som framgår i resultatet med utgångspunkt i forskningsfrågorna.

Resultatet visar på att barnskötare och förskollärare delar synen på fenomenet om att alla
ska vara delaktiga i dokumentationsarbetet, men att förskolläraren har det yttersta
organisations ansvaret för att se till att det utförs en pedagogisk dokumentation. Detta
synsätt kan kopplas till Erikssons (2014) studie där 2010 års revidering av läroplanen
förflyttade ansvaret från ett gemensamt arbetslagsansvar till ett förskolläraransvar. Hur
detta genomförs i praktiken skiljer sig åt mellan individer och kan bero på deras livsvärldar
då alla har olika erfarenheter och bakgrunder i form av utbildning och tidigare
arbetserfarenheter. Detta leder till olika yrkesroller och arbetsuppgifter. Detta kan återses i
Erikssons (2014) studie som visar att det finns en variation av tolkningarna på hur
ansvarsfördelningen ska genomföras i verksamheten. I delstudie två framkommer det en
spänning hos en av barnskötarna som anser att ansvaret bör grunda sig i vad man har för
kompetenser med tanke på att man gör likadana saker i verksamheten. Barnskötaren talar
om den orättvisa som upplevs lönemässigt. Detta kan kopplas till Cervantes och Öqvist
(2021) studie som visar på att det finns en spänning vid diskussioner om
arbetsfördelningen mellan barnskötare och förskollärare.

Resultatet visar att samtliga pedagoger använder någon form av pedagogisk applikation där
de publicerar sin digitala dokumentation. I studiens resultatet kan man konstatera att ett av
huvudsyftena med detta var att underlätta kommunikationen med vårdnadshavarna.
Samtliga informanter talade om att det var ett smidigt och snabbt verktyg för att delge
vårdnadshavarna information från förskolan. Detta går i hand med Stratigos & Fenechs
(2021) identifierade fördel om ökad kommunikation. Att detta är en australiensisk studie
gör det intressant för att man kan återse samma mönster bland de svenska pedagogerna och
vårdnadshavare som sätter resultatet i ett internationellt perspektiv.

I resultatet lyfter informanterna vikten av att vårdnadshavarna använder den digitala
dokumentationen för att samtala med barnen om deras erfarenheter i sin hemmiljö. Detta
kan skapa en intersubjektivitet mellan barnen och vårdnadshavarna om samtalen sker med
en ömsesidig kommunikation mellan deras livsvärldar. Detta är något som återses i
Stratigos & Fenech (2021) studie där de lyfter fördelen att vårdnadshavare kan se barnens
lärande och utöka det hemma. Cowan & Flewitt (2021) betonar vikten av digital
dokumentation som hjälpmedel vid kommunikation. Detta speglas i studiens resultat då
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några av informanterna påpekar att det hjälper vårdnadshavarna att kommunicera med barn
som ännu inte har språket.

I studiens resultat framgår det att informanterna såg den digitala dokumentationen som ett
bra verktyg för reflektion tillsammans med barnen. Reflektionen ses som en viktig del i
arbetet för att möjliggöra barns rätt till delaktighet och inflytande för att få sin röst hörd.
Genom reflektionen kan pedagogerna öka sin förståelse för barnens livsvärld då barnens
tankar, åsikter och intressen kommer till uttryck. Lindgren (2012) påpekar om syftet med
att en dokumentation ska kunna nämnas som pedagogisk så måste barnets åsikter vara
inkluderade.

Resultatet visar att informanterna upplever att det både är svårt och komplex att behöva ta
ställning till de etiska aspekterna och trycker på den tidspress och det dokumentationskrav
man måste förhålla sig till. Informanterna menar då att man inte alltid kan ta hänsyn till
etiska dilemman som uppstår. Detta kan kopplas till Lindgren (2012) som lyfter i sin studie
att pedagoger uttryckte frustration när det stötte på etiska överväganden i
dokumentationsarbetet. Informanterna uttrycker en svårighet vid frågandet om barns
samtycke då de anser att man inte har tid att fråga alla barn varje gång. Informanterna
förklarar att det stör deras lärprocesser vilket är något man vill fånga i dokumentationen.
Samtycke från vårdnadshavare ses som ett krav medan samtycke från barnen ses som
frivilligt. Livingstone & Third (2021) påpekar i sin artikeln att ansvaret för att se till att
barnens rättigheter uppehålls ses ligga hos vårdnadshavarna. Barnens samtycke blir en del
av pedagogernas roll då det gör överväganden gällande vilka situationer som det lämpar
sig att tillfråga dem. I delstudie ett så reflekterade förskollärarna om de etiska
överväganden man måste göra gällande dokumentationens utförande och innehåll.
Resultatet visade att det anses vara en del av deras professionskunskap att klara av att göra
dessa etiska överväganden. Det skiljer sig åt från delstudie två där informanterna påpekar
att dokumentationen saknar reflektion och publiceras utan syfte på grund av
dokumentationskravet. Detta sätt att publicera utan reflektion kan kopplas till Stratigos &
Fenech (2021) studie där de påpekar att en av svårigheterna är den ökade
arbetsbelastningen som tillkommit med ett ökat dokumentationskrav.

Resultatet visar en gemensam syn om att dokumentationen kan synliggöra olika aspekter
av verksamheten. I delstudie ett visar resultatet på att dokumentationen kan synliggöra
barnens lärprocesser som sedan kan användas för att observera deras utveckling. Detta går
i relation med White m fl. (2021) studie som kommit fram till att digitala dokumentation
plattformar är ett bra sätt för att få en överblick över barnens lärande. Delstudie två visar
att den digitala dokumentationen kan synliggöra brister i verksamheten. Dessa
identifierade brister kan sedan åtgärdas genom att sätta in tidiga resurser i förebyggande
syfte. Detta sätter ett fokus på verksamhetens kvalitetsarbete då verksamheterna har krav
på kvalitetssäkring som de behöver uppnå från kommunens sida. Dokumentationens fokus
blir därför för verksamheten och pedagogernas skull och inte för barnen vilket leder till att
barnen blir objekt att observera och inte deltagande individer. Stratigos & Fenech (2021)
beskriver detta som en möjlig svårighet med digital dokumentation och Lindgren (2012)
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påpekar att barnen blir passiva deltagare som bara observeras. Detta kan också diskuteras i
relation till Cowan & Flewitts (2021) studie som menar att de digitala verktygen skapar en
sorts övervakning över barnen och att deras lärande blir datafierat.

Det framgår i båda delstudierna att dokumentationskravet från ledningens sida försvårar
arbetet för pedagogerna i relation till de etiska aspekterna som barnkonventionen bygger
på. Att behöva förhålla sig till barns rättigheter som samtycke och delaktighet ses vara en
svårighet då arbetsrutiner eller tidsbrist kommer emellan. Informanterna uttrycker en
kluvenhet över problemet då de vill göra det bästa för barnen men känner inte att de med
säkerhet kan säga att de gör rätt. Detta kan tolkas som att det behövs utvecklas riktlinjer
om hur man ska förhålla sig till etiska dilemman som uppstår vid digital dokumentation.
Detta kan kopplas till Livingstone & Third (2021) då de påpekar att barns rätt i förhållande
till internet är ett omdebatterat område men som fått för liten uppmärksamhet vid nya
bestämmelse och regleringar.
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9. Konklusion

Studiens resultat har kunnat konstatera att arbetet med digital dokumentation är ett
mångsidigt och komplext arbete som påverkas av många olika faktorer och etiska
dilemman. Empirin visar på att det finns skillnader mellan barnskötare och förskollärare
om hur de upplever fenomenet och hur det genomförs i praktiken. Där det finns likheter
finns det en variation i informanternas erfarenheter av fenomenet och individens
upplevelser blir därför avgörande för arbetets utformning. Resultatet visar även på att
dokumentationsarbetet gör det komplicerat att främja arbetet med barns rättigheter i
relation till de hårda dokumentationskrav som finns. Barns rättigheter i det digitala
dokumentationsarbetet blir därför relevant att forska vidare om för att uppmärksamma
barnens upplevelser. Det skulle vara relevant att undersöka från ett barns perspektiv för att
få in barnens upplevelser och tankar om fenomenet. Det kan vara relevant att komplettera
forskningen med observationer på pedagogernas förhållningssätt i verksamheten och göra
en textanalys av dokumentationen för att få syn på hur den digitala dokumentationen
utformas i praktiken.
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Bilagor

Bilaga 1
Intervjuguide
Introduktion
Lära känna frågor

● Hur gammal är du?
● Vilken utbildning har du gått när du utbildade dig till barnskötare/förskollärare?
● Hur lång arbetserfarenhet har du inom förskolans verksamhet?
● Hur länge har du arbetar på den här förskolan?

Digital dokumentation övergripande
● Har du någon specifik digital utbildning?
● Hur skulle du beskriva din kompetens inom digital dokumentation, utbildning? erfarenhet?
● Vad använder du för digitala verktyg när du arbetar med digital dokumentation? Varför?
● Vad är syftet, dvs. varför dokumenterar ni digitalt?
● På vilka sätt ser du att digital dokumentation främjar/utvecklar lärandet?
● Vad innebär detta för dig som barnskötare/förskollärare? Vilka ansvar har du?

Läroplanens krav
“Förskollärare ska ansvara för att:
Dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra
och bildar en helhet i utbildningen,” (Lpfö 18, 2018, s. 18)
“Arbetslaget ska
kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att
göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens
möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål” (Lpfö 18, 2018, s. 18)

● Vad innebär detta för dig som barnskötare/förskollärare i relation till digital dokumentation?
● Vad tycker du är förskollärarens/barnskötarens ansvar när det kommer till digital dokumentation?
● Hur arbetar du med detta i förskolan?

Barnkonventionens krav
“Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” (Artikel 3)

● Hur tolkar du detta i relation till digital dokumentation?
● Hur tar ni barnens perspektiv i beaktning – din syn på barnets bästa eller er tolkning av barnets syn

på sitt bästa? Varför/varför inte?
“Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets
åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.” (Artikel 12).

● Hur tolkar du detta i relation till digital dokumentation?
● Sker det reflektion eller samtal med barnen om den digitala dokumentationen som görs?
● Frågar du barnen om samtycke vid fotografering? (Hur ofta?) (Varför frågar du? Varför frågar du

inte?)
“Barn har rätt till ett privatliv.” (Artikel 16).

● Hur tolkar du detta i relation till digital dokumentation?
● Vilka etiska aspekter tar du hänsyn till i din digitala dokumentation när det gäller barn och

publicering?
● Finns det några etiska direktiv och regler för förskolan är de tydliga? Var finns det? Hur har ni

introducerats till det?
● Vad innebär detta för dig som barnskötare, Vilket ansvar har du?
● Känner du att du har fått utbildning för att hantera detta? Eller har erfarenhet lärt dig?
● Har du några egna etiska reflektioner?
● Vilka etiska aspekter tycker du är svårast att ta hänsyn till?

Läroplanen vs. barnkonventionen
● Förskolans läroplan ger riktlinjer på vad förskolan ska göra och barnkonventionen innehåller

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn tycker du att detta skapar en problematik i ditt
arbete?

Avslutning
● Finns det något du vill tillägga?
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Bilaga 2

Informationsbrev

Till medverkande förskollärare och barnskötare

Information om en studie kring pedagogers etiska ställningstaganden till
digital dokumentation

Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier,
Uppsala universitet.

Studien har för avsikt att undersöka vilka etiska och didaktiska ställningstaganden
pedagoger verksamma i förskolan har till digital dokumentation. Vi vill ställa frågor om
tankar, normer och praktiker, möjligheter och utmaningar. Studien genomförs i ett
jämförande syfte där en av studenterna kommer att intervjua barnskötare, den andra
förskollärare.

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom intervjuer. Intervjun
kommer att ske under ett tillfälle och pågå i cirka 40 minuter. Intervjupersonen får frivilligt
välja plats för intervjun förutsatt att samtalet kan ske ostört. Vi kommer att använda oss av
ljudinspelning och komplementerande anteckningar för datainsamling.

Datainsamlingen kommer att ske under oktober månad. Insamlade data kommer att
analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt
att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av
studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.

Om ni är positiva till deltagande, meddelar ni oss via mejl samt undertecknar den
medföljande blanketten om medgivande för att lämnas in under intervjutillfälle. Om ni har
ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare innan
ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).

Studiens handledare: Joakim Olsson

E-post: xxxxxx

Uppsala den 12/10 - 2022

Emelie Johansson, xxxxxx

Camilla Elofsson, xxxxxx
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Bilaga 3

Blankett för samtycke av medverkan i studie

Medgivande till deltagande i en studie kring pedagogers etiska
ställningstaganden till digital dokumentation

Studien, som kommer att handla om pedagogers etiska ställningstaganden till digital
dokumentation, kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs
av Emelie Johansson och Camilla Elofsson som går sista terminen på
förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid
Uppsala universitet.

Jag ger härmed mitt medgivande till mitt deltagande i ovan nämnda studie.

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att
intervjuas och att intervjuerna kommer att spelas in och analyseras.

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, både under intervjun samt efter genomförd
datainsamling.

Namn: …………………………………………………….. Födelsedatum: ………………..

Adress: ……………………………………………………………………………..

Telefon: …………………………………………………………………………….

.......................................................................

Ort och datum

.......................................................................

Underskrift

Blanketten lämnas till intervjuaren under tiden för intervjun.
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