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Abstract
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The overall aim of this thesis is to examine children's perspectives, positions and possibilities for 
participation in Swedish preschool documentation practice. The empirical data consists of 1575 
photographs from six preschool classes located in different suburban areas. The thesis includes 
four articles that examine different aspects of the practice of pedagogical documentation. In 
the first article the children's own stories about the photographs are analysed. In the second 
article, notions of the child from photographs presented on the preschool walls and from the 
Swedish Curriculum for the Preschool are compared. The third article examines the content and 
circulation of digital photographs. Finally, the fourth article explores how children are portrayed 
in photographs of outdoor activities. All articles are grounded in theories about power and 
knowledge production, such as discourse theory, and discuss intersections between age, gender, 
ethnicity and class.

The results show that children are capable of creating their own stories in interaction 
with photographs. However, their stories tend to be gender specific although the photographs 
mediate gender neutrality. The children mainly described their mutual relationships and, to 
a lesser extent, the displayed activities. The photographs align with trends of schoolification 
and masculine-coded production and accomplishment, while care and play are made invisible 
in the photographs. However, the outdoor photographs, stand out in the sample as they make 
children visible as sensitive and closely attached to nature. Unlike indoors photographs, outdoor 
photographs visibilized feminine-coded values as desirable. Outdoor and digitally circulated 
photographs often displayed children as anonymous, and as neutral in terms of gender and 
ethnicity. This could be positive since children were able to include themselves in activities 
represented in the photographs. At the same time, the photographs became impersonal and 
sometimes insipid; as the anonymisation made children's experiences and knowledge production 
invisible.

The thesis concludes that notions of the child, communicated in preschool photographs, are 
conform and make competence appear as production and accomplishment, while alternative 
ways of being a preschool child are made invisible. Therefore, a feminist definition of 
professionalisation is suggested in order to increase children's participation and incorporate 
alternative stories in preschool knowledge production, which, in turn, can challenge the notion 
of the competent child.
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Inledning 

Jag tror, för att dom [förskollärarna] inte ska glömma bort vad dom har gjort 
för nåt.  

Citatet ovan kommer från Thora, 5 år, som svarar när jag frågar henne varför 
det finns fotografier på väggarna i förskolans lokaler. Förskolan är den första 
instansen i det svenska utbildningssystemet och över 95 % av alla barn i Sve-
rige är inskrivna där under någon period mellan ett och sex års ålder. Försko-
lan har sedan 1998 en egen läroplan där riktlinjer och mål för barnens lärande, 
utveckling och omsorg finns formulerade. En viktig kvalitetsindikator i för-
skolans arbete är delaktighet och i läroplanen finns ett särskilt avsnitt som po-
ängterar barns delaktighet och inflytande i verksamheten, där förskollärare 
bland annat ska ansvara för att varje barn ”får ett reellt inflytande över arbets-
sätt och innehåll” (Skolverket 2018a, 16). Kraven på delaktighet och infly-
tande hänger samman med barndomsparadigmet som har präglat västvärlden 
sedan 1980-talet: det kompetenta barnet; Ett självständigt barn mer jämlikt 
den vuxne, och som förväntas vara en social aktör med ansvar för sina val och 
handlingar (James och James 2004).  

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt som används i den svenska försko-
lan för uppföljning, utvärdering och utveckling. I förskolan används ofta fo-
tografier, som till exempel de fotografier som Thora talar om ovan, i den pe-
dagogiska dokumentationspraktiken. Nya tekniker som digitala kameror, lär-
plattor och smartphones gör att användningen av fotografier som sätts upp på 
förskolans väggar och delas digitalt har fått stort genomslag. De berättelser 
som förmedlas av fotografierna blir också tillgängliga för barn som ännu inte 
behärskar skriftspråket och argumentationen har varit att bilderna ger barnen 
möjlighet att kunna reflektera över, och diskutera sitt eget lärande och den 
dagliga verksamheten på förskolan och därigenom även en möjlighet till in-
flytande över detta (Dahlberg, Moss, och Pence 1999; Dahlberg och Åsén 
2011; Elfström 2013; Elfström Pettersson 2015; Lenz Taguchi 2012; Unga 
2013; Wehner Godée 2011). Thora uppfattar emellertid fotodokumentationen 
som någonting som är till för förskollärarna själva, ett vuxenarrangemang för 
att de ska minnas vad de ägnat sig åt under dagarna. Det verkar således finnas 
en diskrepans mellan intentionerna med pedagogisk dokumentation och bar-
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nens förståelse av densamma vilket i så fall gör idén om pedagogisk doku-
mentation som ett medel för barns ökade delaktighet och inflytande proble-
matisk och intressant ur forskningshänseende. 

Förutsättningar för barns delaktighet och inflytande hänger samman med för-
skolans uppdrag att främja och förankra demokratiska värderingar där jämlik-
het och jämställdhet är viktiga hörnstenar. Förskolan har en avgörande bety-
delse för att utjämna samhällsklyftorna och ge alla barn, oavsett bakgrund, bra 
förutsättningar för att lyckas på sin fortsatta väg genom utbildningssystemet 
och livet. Forskarsamhället är överens om att förskolan har störst betydelse 
för barn med resurssvag bakgrund (Bokova 2010; Burchinal och Cryer 2003; 
Heckman et al. 2010b; Muennig et al. 2009; Sylva et al. 2010) och visar även 
på samhällsekonomiska vinster med en förskola som erbjuds till alla barn 
(Heckman et al. 2010a). Trots att läroplanen i över 20 år har haft tydliga skriv-
ningar om att förskolan ska motverka stereotypa könsmönster så visar forsk-
ning att förskollärare har olika förväntningar på flickor respektive pojkar och 
även bemöter dem olika utifrån traditionella föreställningar om femininitet 
och maskulinitet (Se exempelvis Andersson 2012; Eidevald 2009; Günther-
Hanssen 2020; Hellman 2010). Det finns ett flertal studier om pedagogisk 
dokumentation, men dessa görs vanligtvis ur ett förskollärarperspektiv (Bjer-
vås 2011; Emilsson och Samuelsson 2012; Lindgren Eneflo 2014) snarare än 
ur ett barnperspektiv eller med barns perspektiv. Några studier fokuserar på 
att lyfta positiva aspekter med arbetssättet (Alvestad 2004; Unga 2013), me-
dan andra kritiskt beskriver ett verktyg som snarare fabricerar ”önskvärda 
barn” och ”ideala verksamheter” istället för att främja barns delaktighet (Folk-
man 2017; Liljestrand och Hammarberg 2017; Markström 2011). En rapport 
från Vetenskapsrådet visar att de flesta studier om dokumentation i förskolan 
har utgått från att verktyget används för uppföljning och utvärdering snarare 
än för ökad delaktighet och demokrati (Vetenskapsrådet 2015b). Eftersom fo-
tografier har blivit en så stor del av vardagen i den svenska förskolan och pe-
dagogisk dokumentation av vissa forskare har beskrivits som ett kraftfullt 
verktyg för att synliggöra ojämlika maktstrukturer för att kunna förändra dem 
(Dahlberg, Moss, och Pence 1999; Lenz Taguchi 1997; Åberg och Lenz 
Taguchi 2005), finns ett behov att undersöka hur aspekter av jämställdhet och 
jämlikhet kommer till uttryck i fotodokumentationen. 

Avhandlingens syfte och frågeställningar 

Syftet med avhandlingsarbetet är att undersöka föreställningar om barn, och 
barns utrymmen för agens i förskolans fotodokumentation. För mig har teorier 
om makt och kunskapsproduktion, däribland diskursteori, som är centrala 
inom den genusvetenskapliga teoribildningen, varit användbara för att kunna 
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synliggöra dessa fenomen. Avhandlingen fokuserar på vilka bilder av barnet 
som kommuniceras i fotografierna och vilken möjlighet barnen har att vara 
medskapare i de historier fotografierna berättar. I detta undersöks fotografier-
nas innehåll, men också vem som fotograferar och vem som har möjlighet att 
se och interagera med fotografierna. Avhandlingen handlar till stor del om 
vuxnas föreställningar om barn, kommunicerade i förskolans fotodokumentat-
ion, men också om barns tankar, perspektiv och interaktion med fotografierna. 
Avhandlingen utgår från följande forskningsfrågor: 

1. Vilka idéer om barnet synliggörs i förskolans fotodokumentation? 

2. Hur figurerar olika maktaxlar, som till exempel kön/etnicitet/klass/ålder, i 
förskolans fotodokumentation? 

3. Hur blir barns intressen, idéer och perspektiv synliga i dokumentationsprak-
tiken? 

4. På vilka sätt förhandlas olika subjektspositioner i barns egna berättelser om 
fotodokumentationen? 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen inleds med en övergripande introduktion till den svenska för-
skolan och dess plats i det svenska utbildningssystemet och i samhället. I sam-
band med detta presenteras också en beskrivning av vad pedagogisk doku-
mentation är och hur den används i förskolan samt vad projektarbete i försko-
lan kan innebära.  

Kapitlet därefter innehåller en forskningsöversikt som är indelad i tre huvud-
avsnitt; 1. Förskolans uppdrag att utjämna skillnader i barns förutsättningar, 
2. Det kompetenta barnet, 3. Trender och utvecklingslinjer i samhället föränd-
rar arbetet i förskolan. Inom dessa olika huvudområden redogörs för forskning 
som lägger grunden för att förstå faktorer som påverkar barns möjligheter till 
delaktighet och inflytande i förskolan och i samhället, samt hur det fotografi-
erna i förskolan blir viktiga att undersöka.  

Därefter beskrivs det teoretiska ramverket. Jag beskriver och förklarar de teo-
retiska begrepp som används i avhandlingen samt lyfter fram min egen posit-
ion och vilken betydelse den har för avhandlingsarbetet. I kapitlet efter, Metod 
och material, beskriver jag hur planering samt insamling och analys av data 
har gått till. Jag redogör även för vilka särskilda etiska överväganden som är 
gjorda till följd av att studien är utförd med barn och vilka dilemman som detta 
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kan innebära. Jag utvecklar också tankar om etiska aspekter med att forska 
med bilder.  

Det sjätte kapitlet sammanfattar avhandlingens fyra artiklar, vilka även åter-
finns sist i avhandlingen. Därefter följer en avslutande diskussion där dessa 
artiklar sätts i relation till varandra och diskuteras i dialog med tidigare forsk-
ning. Slutligen utvecklas avhandlingens bidrag och betydelse i ett eget kapitel.  
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Den svenska förskolan i samhället och 
livet 

I det här kapitlet kommer jag att beskriva den svenska förskolans plats i sam-
hället och dess uppdrag. Eftersom projektarbete är centralt i arbetet med pe-
dagogisk dokumentation och fotografier, avslutar jag kapitlet med att redo-
göra för vad ett projektarbete i förskolan kan innebära.  

Omsorg för de yngsta barnen i samhällets regi har funnits i olika utsträckning 
i Sverige sedan mitten på 1800-talet (Martin Korpi 2006). Inslagen av utbild-
ning i verksamheten har skiftat, dels efter barnens ålder, men också utifrån 
barnens socioekonomiska ställning. För barn med arbetarbakgrund handlade 
det till en början i första hand om omsorg medan föräldrarna arbetade, då det 
blev problematiskt att många yngre barn drog omkring på gatorna i städerna. 
För barn i bättre bemedlade familjer kunde det istället handla om att delta i 
pedagogisk verksamhet, i de så kallade barnträdgårdarna, under några timmar 
varje dag (Martin Korpi 2006). I början av 1900-talet byggdes barnträdgår-
darna ut för att även inrymma barn från sämre bemedlade familjer. Borgerliga 
hem- och familjeideal skulle förmedlas till arbetarklassen och utjämna skill-
naderna mellan socioekonomiska klasser (Vallberg Roth 2001).  

Under 1960 - 70-talet skedde en massiv utbyggnad av verksamheten, som då 
gick under namnet daghem. Kvinnor krävde ”daghem åt alla”, för att kunna ta 
arbete och skaffa sig egna inkomster (Martin Korpi 2006, 31). Dryga hundra 
år efter att barnomsorg i offentlig regi startade, flyttades ansvaret för verksam-
heten från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet, daghem blev 
förskola och en del av det svenska utbildningsväsendet, det första steget i ”ett 
livslångt lärande”. I och med detta fick förskolan också sin första läroplan 
(Sverige. Utbildningsdepartementet 1998).  

Än idag är förskolan en plats som traditionellt beskrivs som feminint kodad. 
Förskolan är en plats för barn, men fyller också en viktig funktion som arbets-
plats, främst för kvinnor. Som beskrivs i stycket innan har utbyggnaden av 
förskolan haft en dubbel betydelse för kvinnors frigörelse; både genom att ta 
hand om barnen så att kvinnorna kunde söka arbete utanför hemmet, samt att 
erbjuda arbetstillfällen och professionalisering av traditionellt feminina syss-
lor inom omsorgssektorn. Utvecklingen av yngre barns utbildning beskrivs 
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vara en integrerad byggsten i välfärdssamhället, demokratin och kvinnors fri-
görelseprocess (Broström, Einarsdottir, och Samuelsson 2018).  

I Sverige är över 95 % av alla barn inskrivna i förskolan under någon period i 
åldern mellan ett och sex år (Skolverket 2018b). På Skolverkets hemsida 
(Skolverket 2022) beskrivs förskolan främst som viktig för barnets utveckling, 
men fungerar också för att tillgodose vårdnadshavarnas behov av barnomsorg 
när de arbetar. Av den anledningen består förskolan i dag av en del som kallas 
”Allmän förskola” som är avgiftsfri och omfattar ett visst antal timmar per 
vecka som barnen har rätt till oavsett om deras vårdnadshavare arbetar, är 
sjukskrivna, föräldralediga eller annat (Riksdagsförvaltningen 2010, kapitel 
29, 2 - 3§§). Dessa timmar är förlagda under vissa tider på dagen eller vissa 
dagar i veckan som förskolans huvudman bestämmer. Utöver den allmänna 
förskolan vistas barnet på förskolan då vårdnadshavare arbetar eller studerar. 
För den delen av förskolevistelsen tas en inkomstrelaterad avgift ut (Riksdags-
förvaltningen 2010). 

Den svenska förskolan har länge ansetts hålla en hög kvalitet i internationella 
jämförelser, men likvärdigheten har på senare år försämrats (Vetenskapsrådet 
2015a). I en rapport som Sven Persson och Karin Larsson (2012) sammanställt 
för Malmö stad, framgår det tydligt hur andelen utbildade förskollärare är 
lägre i resursfattiga områden och en annan rapport, gjord av Stockholms stads 
stadsrevision (Nyman 2020) visar att flera stadsdelar i Stockholm har svårt att 
rekrytera personal som talar tillräckligt bra svenska för att främja barns språk-
utveckling. Enligt en statlig utredning (Regeringskansliet 2020) finns även ett 
samband mellan en större andel barn med utländsk bakgrund i barngrupperna 
och en lägre utbildningsnivå hos personalen. Brister i talad och skriven 
svenska finns dock hos både barnskötare och nyutexaminerade förskollärare 
(Nyman 2020). Andelen inskrivna barn i förskolan är också ojämnt fördelad 
och i vissa kommuner är siffran så låg som 65 %, i vissa bostadsområden ännu 
lägre. Barn till vårdnadshavare med kort utbildning, låg inkomst, utländsk 
bakgrund eller utan förvärvsarbete är de som i lägst utsträckning deltar i för-
skoleutbildningen (Skolverket 2018b). 

Förskolans uppdrag 
Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet med ett tydligt 
utbildningsinnehåll, men jämte detta finns uppdraget att ombesörja barnens 
behov av omvårdnad fortfarande kvar. Begreppet Educare har kommit att an-
vändas i en internationell kontext för att beskriva sammanflätningen av om-
sorg och utbildning som präglar förskolan, främst i de nordiska länderna. En-
ligt Gunilla Halldén (2007) har begreppen utbildning och omsorg varit oskilj-
aktiga i Sverige långt innan förskolan fick sin första läroplan. Redan i 1968 
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års barnstugeutredning (1972) slås dessa fast som två nödvändiga pusselbitar 
i barnomsorgen. Dagens Läroplan för förskolan befäster på flera ställen att 
utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov, där om-
sorg, utveckling och lärande konstituerar en helhet (Skolverket 2018a, 7, 13, 
19). Lärande betraktas som någonting som sker överallt och hela tiden, och 
inte enbart under de lärarledda undervisningsaktiviteterna (Eidevald och Eng-
dahl 2018). 

Barnen i förskolan förväntas tillägna sig kunskaper genom att ge uttryck för 
egna intressen i fri lek och lärarledda aktiviteter. Leken lyfts i läroplanen fram 
som grunden för lärande, utveckling och välbefinnande och ska ha en central 
plats i utbildningen (Skolverket 2018a, 8). Alla barn ska få möjlighet att delta 
i gemensamma lekar och personalen kan aktivt gå in för att underlätta kom-
munikation och avvärja konflikter. 

Ett annat huvuduppdrag för förskolan är att fostra demokratiska medborgare. 
Läroplanen betonar vikten av att förmedla, inte bara kunskaper, utan även en 
demokratisk och icke diskriminerande värdegrund. I detta uppdrag ingår att 
lyfta alla barns olika förmågor som tillgångar för individen och för gruppen 
och att motverka förtryckande och marginaliserande normer, som till exempel 
”könsmönster som begränsar barns utveckling, val och lärande” (Skolverket 
2018a, 7). Förskolan ska fungera som en social och kulturell mötesplats där 
barnens förståelse för varandra och värdet av mångfald ska främjas och där 
barnen förväntas utveckla ”en förmåga att förstå och leva sig in i andra män-
niskors villkor och värderingar” (Skolverket 2018a, 6). Utbildningen ska ta 
”hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i 
förskolan” (Skolverket 2018a, 6). Johanna Einarsdottir och Sara M. Ólafsdót-
tir (2019) menar att detta är skrivningar som är typiska för de nordiska läro-
planerna, men det är också i linje med flera av de punkter om barns rättigheter 
som uttrycks i Förenta nationernas konvention för barns rättigheter1 som kom 

                               
1 Förenta nationernas konvention om barnens rättigheter kom 1989. Konventionen har som 
syfte att bidra till att stärka barns rättigheter i juridiska sammanhang, som till exempel barnets 
perspektiv i vårdnadstvister. Konventionen påtalar även vikten av att skydda barn från att be-
höva arbeta eller delta i krig. Förenta nationernas konvention för barns rättigheter trädde i kraft 
1990 och är ratificerad av 196 länder (United Nations 1998). Från den första januari 2020 gäller 
konventionen som lag i Sverige, men redan 1993 inrättades i Sverige en barnombudsman för 
att driva och utveckla arbetet med lagstiftning och efterlevnad av konventionen. Artikel 3 i 
konventionen dikterar att vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller 
privata välfärdsinstitutioner eller andra myndigheter, så ska barnets bästa komma i första hand 
(United Nations 1998). Det är en skrivning som är tydlig i att barns bästa ska beaktas, men 
otydlig i vem som avgör vad som är barns bästa. Artikel 3 är i linje med den emfas som forsk-
ningen (Hill et al. 2004; Wall 2010) beskriver har legat på konventionens betydelse för barns 
rättigheter när det handlar om extra stöd och skydd. Studierna (Hill et al. 2004; Wall 2010) 
lyfter dock att konventionen faktiskt också lyfter barns rättigheter till delaktighet och infly-
tande. Det är artikel 12 i barnkonventionen som lyfter barns rätt till delaktighet. Den uttrycker 
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1998 och som ratificerats av 196 länder (United Nations 1998). I de nordiska 
läroplanerna presenteras demokrati i två dimensioner där barnen ska ses som 
fullvärdiga subjekt med rätt till inflytande över utbildningen, men också att 
verksamheten ska präglas av en positiv tro på barnen som framtida demokra-
tiska medborgare i vidare sammanhang än förskolevärlden (Einarsdottir och 
Ólafsdóttir 2019). Annica Löfdahl och Solveig Hägglund (2006) går så långt 
som att beskriva förskolan som en institution där barnen, genom sin delaktig-
het i utbildningen, blivit ”subjekt för genomförandet av centrala politiska idéer 
om till exempel allas lika värde” (2006, 45). 

Läroplanen (Skolverket 2018a) uttrycker tydligt att barnen ska ha reellt infly-
tande över arbetssätt och innehåll, och det ska säkerställas att barnens uppfatt-
ningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen. Samtidigt 
som arbetslaget ska ansvara för att alla barn får lika stort inflytande läggs ett 
ansvar på barnen att ta ansvar för sin samvaro i gruppen och på så sätt förbe-
redas för både rättigheter och skyldigheter som man som medborgare har i ett 
demokratiskt samhälle.  

På senare år har förskolans läroplan reviderats ett antal gånger och skrivningar 
kring undervisning i traditionella skolämnen som språk, matematik, teknik 
och naturvetenskap har lyfts fram och blivit mer stringenta. Barnen ska ges 
möjligheter att utveckla kunskaper om hur människors val påverkar en eko-
nomiskt, social och miljömässigt hållbar utveckling (Skolverket 2018a, 9). De 
ska även ges möjlighet att utveckla ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt 
till sin omgivande miljö (Skolverket 2018a, 9) och få förståelse för naturens 
olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle ömsesidigt påverkar 
varandra (Skolverket 2018a, 14). Verksamheten ska också stimulera barns rö-
relseglädje och vilja att vara fysiskt aktiva och anamma en hälsosam livsstil. 
Uppdraget att förbereda barnen för grundskolan har förtydligats och förstärkts. 

Revideringarna av läroplanen har också inneburit att det, för förskolan, relativt 
nya begreppet undervisning har introducerats för att implementeras i verksam-
heterna. Därför har Skolverket låtit ta fram förklarande dokument (Sheridan 
och Williams 2018) samt studiematerial för förskollärare för att förtydliga vad 
det innebär (Eidevald och Engdahl 2018). I läroplanen (Skolverket 2018a) de-
finieras undervisning som ”att stimulera och utmana barnen med läroplanens 
mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 
barnen.” (Skolverket 2018a, 7). Det betyder att undervisning kan förstås som 

                               
bland annat att ”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsik-
ter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas bety-
delse i förhållande till barnets ålder och mognad.” (United Nations 1998 §12). Bakgrunden till 
denna formulering är vetskapen om att barn är underrepresenterade i politiska processer och 
sällan hörs offentligt (Sundhall 2017). Enligt Wall (2010) är barns delaktighet inte bara till gagn 
för barnen själva, utan även för vuxna och hela samhället. 
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både planerad och spontan, och att förskolläraren har det övergripande ansva-
ret för innehållet. När undervisningsbegreppet infördes i förskolans läroplan 
reagerade många förskollärare och tyckte att begreppet var ”kluvet”, ”laddat” 
och ”negativt” (Skolinspektionen 2016). Undervisning sammankopplades 
med skolan, där lärare talar och elever lyssnar, och flera förskollärare kände 
inte igen sig i den pedagogiken (Doverborg, Pramling, och Samuelsson 2013). 
Dock anger förskolans läroplan strävansmål, till skillnad från grundskolans 
läroplans uppnåendemål. Strävansmålen kan till exempel vara utformade som 
att barn ska ges förutsättningar för att utveckla förmåga att ”urskilja, uttrycka, 
undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” 
(Skolverket 2018a, 14). 

Projektarbete i förskolan 
För att förstå hur förskolorna som studeras i avhandlingen arbetar med projekt, 
har jag valt att lägga in ett förtydligande underavsnitt här för att redogöra för 
hur projektarbete kan se ut i förskolan. Som jag tidigare nämnt har skrivning-
arna om undervisning förstärkts i läroplanen. En undervisningsmetod som fått 
stort genomslag har varit att arbeta i projekt. I läroplanen används inte begrep-
pet projektarbete, i stället skriver man om ett temainriktat arbetssätt som ska 
bidra till att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande (Skolver-
ket 2018a, 10). Enligt Carla Rinaldi (2004), handlar det projekterande arbets-
sättet om att lärarna tar avstamp i barns intressen och skapar projekt som 
sträcker sig över ett år eller en termin. Agneta Thörner (2017) pekar dock på 
omöjligheten för förskollärare att lyssna på alla enskilda barns olika intressen, 
då de också måste ta hänsyn till den målstyrning som finns i läroplanen. Därför 
menar Thörner (2017) att både barn och förskollärare måste bidra till innehål-
let i verksamheten. Projektarbete i förskolan kan handla om rymden, utgå från 
en viss saga, en naturruta eller kroppen. I arbetet med projektet ansvarar förs-
kollärarna för att olika strävansmål från läroplanen integreras. De lärprocesser 
som förväntas pågå vid projektarbete beskrivs av vissa forskare (Dahlberg, 
Moss, och Pence 1999; Lenz Taguchi 1997) som rhizomatiska eller icke-lin-
jära. Enligt Monica Nilsson et al. (2018) innebär detta att mål och medel för 
undervisningen inte är klara på förhand utan att kunskapandet ses som en dy-
namisk och flexibel rörelse. Projektets utveckling dokumenteras och publice-
ras ofta på en dokumentationsvägg på förskoleavdelningen där barn, personal 
och vårdnadshavare kan följa vad som händer (Figur 1). 
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Figur 1. En nyligen påbörjad dokumentationsvägg kring ett nytt projekt om vatten. 
Här visas fotografier på barnen, fotografier på vatten, barns egna tankar om vatten 
samt experimentprotokoll. 
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Forskningsöversikt 

Den här avhandlingen befinner sig i skärningspunkten mellan genus-, utbild-
nings- samt barn- och ungdomsvetenskap, vilket har fått betydelse för hur jag 
tematiserar forskningsöversikten. Översikten är indelad i tre huvudavsnitt som 
inleds med forskning om förskolans långsiktiga påverkan på barns liv och om 
hur kvalitet i förskolan kan definieras. Delaktighet ses som en viktig indikator 
på kvalitet (Bulotsky-Shearer et al. 2012; Glenn-Applegate, Pentimonti, och 
Justice 2011; Grisham-Brown et al. 2010) och är centralt för den här avhand-
lingens undersökning om fotografierna och hur de används i verksamheten. 
Därefter redovisas studier om olika aspekter av delaktighet och inflytande och 
hur förskollärares könade föreställningar kan få betydelse för hur de bemöter 
barnen och ger dem utrymme för delaktighet. Forskningsöversiktens första del 
avslutas med att redogöra för forskning om pedagogisk dokumentation, dess 
olika syften och användningsområden. 

Forskningsöversiktens andra avsnitt, Det kompetenta barnet, redogör för 
forskning om barn och barns relationer till vuxna. I den här delen av översikten 
finns såväl teoretisk som empirisk forskning, företrädelsevis från förskolor el-
ler motsvarande runt om i världen, men även från andra sammanhang där re-
lationer mellan barn och vuxna studerats som kan bidra med relevanta 
aspekter för den här studien. Därefter redogörs för forskning om barns egna 
kamratkulturer och vilken betydelse de har för barns välmående och möjlighet 
till delaktighet och inflytande. Översiktens andra del avslutas med att jag re-
dogör för forskning om barns egna förhandlande om status. I detta avsnitt pre-
senteras forskning om hur barnen själva använder sig av till exempel ålder och 
kön för att positionera sig gentemot kamraterna. Forskning kring hur barn po-
sitioneras och positionerar sig själva i barngruppen, i förskolan och i samhället 
lägger grunden för hur man kan förstå den pedagogiska dokumentationen och 
fotografiernas möjlighet att stärka alternativt begränsa barns utrymme för för-
handlande och blir på så sätt relevant för avhandlingen. 

Den tredje och sista delen av forskningsöversikten handlar om olika samhälls-
trender eller utvecklingslinjer som går att skönja i den svenska förskolan. 
Forskningen inom dessa områden används för att kunna förstå hur diskurser 
som synliggörs i fotografierna kan förhandlas i skenet av övergripande dis-
kurser i samhället. Det första jag redogör för är forskning om digitalisering 
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och hur den ökade digitala kommunikationen påverkar arbetet i förskolan så-
väl som det praktiska arbetet med dokumentationen. Därefter redogör jag för 
forskning om professionaliseringen av förskolans verksamhet och av förskol-
lärarna. Här finns forskning om vad som händer när maskulina värden som 
effektivitet och mätbarhet introduceras i traditionellt feminina omsorgsyrken. 
Vidare har jag valt att redovisa forskning kring det som brukar kallas skolifi-
ering, en kultur som sägs ha sitt ursprung i hur undervisning för yngre barn 
ser ut i engelskspråkiga länder, och som även har inflytande över hur den nor-
diska förskolans verksamhet organiseras. Det sista avsnittet i forskningsöver-
sikten handlar om undervisning för en hållbar utveckling och utomhusunder-
visning i förskolan. Utifrån denna forskningsöversikt ämnar jag sedan under-
söka barns möjliga positioner, perspektiv och påverkansmöjligheter i försko-
lans arbete med fotografier. 

Förskolans uppdrag att utjämna skillnader i barns 
förutsättningar 
Det finns en bred samstämmighet bland forskare världen över att samhälleliga 
resurser som satsas på förskolebarn ger bättre möjligheter för individerna i 
vuxen ålder när det kommer till utbildning/betyg, arbete, hälsa, framtida in-
komster, risk för sjuklighet och död, samt att undvika kriminalitet (Bokova 
2010; Burchinal och Cryer 2003; Heckman et al. 2010b; Muennig et al. 2009; 
Sylva et al. 2010). Allra störst blir effekterna för barn från utsatta förhållanden 
och de tidiga insatserna blir en kompenserande faktor hela livet för de indivi-
der som får dem (Jensen 2009; Yoshikawa et al. 2013). Ove Sernhede och 
Ingegerd Tallberg Broman (2014) menar att deltagandet i en likvärdig förskola 
inte bara har en positiv inverkan på barns utveckling, lärande och hälsa, utan 
också bidrar till minskade sociala friktioner i samhället.  

De mest omfattande studierna som har gjorts kring förskolans långsiktigt po-
sitiva effekter för barn är gjorda i USA, och flera av dem undersöker ett sär-
skilt offentligt förskoleprogram ”Perry preschool program”, som genomfördes 
i Michigan under 1960-talet och inriktade sig på barn från fattiga familjer (An-
derson 2008; Heckman 2006; Heckman et al. 2010a; 2010b; Yoshikawa et al. 
2013). James Heckman et al. (2010b) visade i sin uppföljning av programmet 
att satsningen på förskola för barn från socioekonomiskt utsatta familjer på 
lång sikt var en samhällsekonomisk vinst, till följd av att barnen som deltog i 
programmet klarade sig bättre i skolan och i samhället. Flera faktorer som 
barnens framtida hälsa, utbildning och inkomst har analyserats i relation till 
samhällets kostnader för utbildningsprogrammet.  
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I en av Heckman et al.s studier (2010a) analyserades särskilt de långsiktiga 
effekterna med avseende på kön, och studien visade att det var samhällseko-
nomiskt lönsamt att erbjuda förskola till både pojkar och flickor. Michael L. 
Anderson (2008) däremot, visar i sin studie av samma projekt, att positiva 
effekter av förskoleprogrammet bara gick att fastställa för flickor. Här hävdar 
dock Heckman et al. (2010a) att Anderson enbart hade analyserat en liten del 
av utkomsterna och inte gjort någon ekonomisk analys där samhälleliga kost-
nader ställdes mot samhälleliga vinster på lång sikt. Anderson (2008) hävdar 
dock att genom att ställa olika frågor till samma material, så kan man erhålla 
olika resultat. 

Margaret R. Burchinal och Debby Cryer (2003) har gjort en sekundär analys 
av data från två av USAs största förskolestudier (The United States, Cost, 
Quality, and Outcomes Study och NICHD) och slagit fast att afro-ameri-
kanska, engelsktalande latino-amerikanska och vita amerikanska barn har 
goda utkomster av att gå i förskola. Studien har också undersökt betydelsen 
av att vårdnadshavare och lärare har olika ursprung eller syn på barnuppfost-
ran och kommit fram till att detta är av mindre betydelse så länge läraren är 
känslomässigt involverad och lyhörd gentemot barnet (Burchinal och Cryer 
2003). 

Arianna Lazzari och Michel Vandenbroeck (2013) uppmärksammade att det 
inte fanns så mycket forskning utförd i Europa om förskolans nytta och gjorde 
därför en översikt över longitudinell forskning om förskolans betydelse för 
barns utveckling. De kompletterade studien med en översikt av forskning 
kring pedagogiska processer, och ville därigenom skapa en bättre överblick av 
vad kvalitet kan betyda i relation till socioekonomiska förutsättningar och et-
nisk mångfald. Lazzari och Vandenbroeck (2013) nämner inte någonstans i 
översikten studier med genusperspektiv på förskolans betydelse för barns ut-
veckling. Det är därför oklart om det som Lazzari och Vandenbroeck (2013) 
slår fast i översikten om att barn som gått i förskola klarar sig bättre i den 
obligatoriska grundskolan i samma utsträckning gäller för flickor och pojkar. 
De pekar på hur barn som gått i förskolan har en uppsättning kunskaper och 
erfarenheter som barn som inte gått i förskolan i större utsträckning saknar. 

Flera studier poängterar att de goda effekterna är avhängiga en hög kvalitet på 
förskoleutbildningen (Bauchmüller, Gørtz, och Rasmussen 2014; Chetty et al. 
2011; Hall et al. 2009; Jensen 2009; Lazzari och Vandenbroeck 2013). I Eric 
Jensens (2009) bok om att undervisa utsatta barn har han definierat begreppet 
”utsatta” som barn från fattiga eller socialt utsatta familjer, barn med olika 
funktionsnedsättningar, barn på flykt eller som på annat sätt riskerar margina-
lisering. Genom att studera 2857 brittiska förskolebarn, deras demografiska 
förutsättningar och kvaliteten på förskolan, har Hall et al. (2009) undersökt 
hur förskolan kan fungera skyddande mot risker som utsatta barn utsätts för, 
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till exempel fattigdom eller låg födselvikt.  Studien kom fram till att möjlig-
heten för barnen att få delta i en förskoleutbildning, bidrar till att reducera de 
risker som kommer av att växa upp i en utsatt miljö (Hall et al. 2009). Studien 
har inte specifikt undersökt hur kön, etnicitet eller funktionsförmåga har bety-
delse för barnens utsatthet eller för hur starkt skydd mot dessa risker försko-
leutbildningen kan ge. 

Enligt internationella jämförelseindikatorer håller förskolan i Sverige en hög 
kvalitet, men den har blivit alltmer ojämlik (Vetenskapsrådet 2015a), vilket 
betyder att förskolan kanske inte alltid verkar utjämnande och ger kompense-
rande effekter för utsatta barn. En rapport från Malmö stad visar att andelen 
utbildade förskollärare är lägre i resursfattiga områden (Persson och Larsson 
2012) och barn till vårdnadshavare med kort utbildning, låg inkomst, utländsk 
bakgrund eller utan förvärvsarbete är de som i lägst utsträckning deltar i för-
skoleutbildningen (Skolverket 2018b). Med andra ord; de barn som enligt 
forskningen skulle ha störst nytta av förskolan verkar vara de som har lägst 
tillgänglighet till den.  

I avsnitten nedan kommer jag att redogöra för forskning kring indikatorerna 
delaktighet och inflytande som tillmäts betydelse för kvaliteten i förskolan och 
som är relevanta för denna studie. 

Delaktighet och inflytande som kvalitetsindikatorer  
Vad som betraktas som kvalitet i förskolan kan upplevas olika av olika aktörer 
som vårdnadshavare, lärare eller myndigheter (Sheridan, Samuelsson, och Jo-
hansson 2009). Forskning visar dock att vissa kvalitetsindikatorer förekom-
mer mer flitigt än andra.  Lazzari och Vandenbroeck (2013) har sammanställt 
indikatorer som angivits av en rad olika europeiska organisationer och nätverk 
som arbetar med jämförelser och standarder (European child network, EPPE, 
Carework in Europe, Eurydice, OECD och Unicef innocenti) och fick fram 
följande: Personalens utbildningsnivå och arbetsmiljö, antal barn per vuxen, 
barngruppsstorlek, samt lokalt uppföljningsarbete.  

Andra forskare lyfter också fram barn och vårdnadshavares möjligheter till 
delaktighet och inflytande som viktiga kvalitetsindikatorer (Bulotsky-Shearer 
et al. 2012; Glenn-Applegate, Pentimonti, och Justice 2011; Grisham-Brown 
et al. 2010). Masschelein och Quaghebeur (2005) pekar på hur frågor om del-
aktighet har fått en central plats i styrdokument och praktiker som rör utbild-
ning i västvärlden sedan slutet av 1900-talet. Barn, vårdnadshavare och lärare 
förväntas alla aktivt delta i planering och utvärdering av utbildningen (Bath 
2012; Masschelein och Quaghebeur 2005). Tankar om delaktighet som en för-
utsättning för lärande är ingenting nytt, utan har funnits länge bland utbild-
ningsfilosofer. Såväl John Dewey (1859 - 1952) som Lev Vygotskyj (1896 - 
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1934) som båda har haft stort inflytande över utvecklingen av utbildningssek-
torn i Sverige, lyfte vikten av socialt samspel och den lärandes egen delaktig-
het i lärprocessen. Redan i förskolans första läroplan 1998 fanns skrivningar 
om barns och vårdnadshavares delaktighet i utbildningen (Sverige Utbild-
ningsdepartementet 1998).   

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) beskriver på sin hemsida del-
aktighet som motsatsen till utanförskap och något som är centralt för alla ele-
vers lärande och utveckling (Szönyi och Söderqvist Dunkers 2018). I skolan 
och förskolan handlar det både om att vara en del i ett gemensamt lärande och 
att ges förutsättningar att vara delaktig i kamratgemenskapen.  

Forskning visar att det finns skillnader i hur barn kan vara delaktiga i försko-
lans verksamhet och hur de kan betraktas ha inflytande över densamma. 
Anette Emilson och Eva Johansson (2013) har studerat barns delaktighet vid 
förskolans samlingssituationer och konstaterar det att det finns många olika 
sätt för barn att vara under samlingen. Några barn är aktiva och tar egna ini-
tiativ, andra sitter tysta och verkar nöjda med att bara lyssna. Sedan finns det 
barn som är oroliga och till och med barn som verkar tvingade att delta i sam-
lingsstunden. Emilson och Johansson (2013) definierar deltagande i sam-
lingen som något som kräver handling från såväl lärare som barnet själv. De 
menar exempelvis att det inte räcker med att ett barn gör ljudet av en lastbil 
på lärarens uppmaning för att betrakta barnet som delaktigt. I studien är det 
främst flickor som tar initiativ till att delta i samlingssituationen, men förfat-
tarna påpekar att det inte går att avgöra om könsskillnaden i detta fall berodde 
på de enskilda individer som deltog i studien. De kunde dock se att flickor, 
oavsett graden av aktivitet, verkade anta en mer deltagande roll genom att till 
exempel initiera idéer vid skapandet av gemensamma berättelser i samlingen 
(Emilson och Johansson 2013). Utöver detta slår studien fast att sånger och 
historier som användes vid samlingsstunden, tenderade att värdera det man-
liga könet högre och konstruerade maskulinitet som norm, gentemot vilken 
femininitet tolkades och värderades lägre (Emilson och Johansson 2013).  

Malcolm Hill et al. (2004) har studerat möjligheten för barn och unga att bli 
delaktiga genom att delta i olika aktiviteter, i skolan eller på fritiden. Hill et 
al. (2004) analyserar i sin studie vilka möjligheter och begränsningar som 
finns för att öka barns delaktighet och inflytande i samhället. I studien fastslås 
att delaktighet kan innebära att barn och unga bjuds in att komma med förslag 
kring förändringar som planeras i samhället. Samtidigt är inflytande, eller att 
kunna påverka vad som faktiskt sker mer komplicerat, menar Hill et al. (2004). 
Det kan till exempel röra frågor om hur representationen av barn och unga ska 
se ut och hur mycket inflytande de ska kunna ges i en viss process. Hill et al. 
(2004) visar att deltagande i en process som sedan inte får någon påverkan på 
hur processen utvecklas, kan leda till besvikelse och uppgivenhet hos barn och 
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unga. Jeanette Sundhall (2017), har studerat exemplet Göteborgs ungdomsråd 
och visar hur en utbredd vuxennorm kan sätta gränser för hur unga människor 
kan få inflytande över demokratiska processer. I studien framträder hur vuxna 
uttrycker sig nedlåtande om rådet och dess uppgift samt hur de försöker på-
verka innehållet i rådets möten och beslut. Ungdomar är inte förskolebarn, 
men på samma sätt som ett ungdomsråd ska erbjuda ungdomar delaktighet och 
inflytande förespråkar läroplanen tydligt förskolebarns rätt till delaktighet och 
inflytande i förskolan; en rättighet som administreras av vuxna.  

Vårdnadshavares delaktighet och inflytande kan försvåras genom 
skillnader mellan förväntningar och verklighet 
Läroplan för förskolan slår fast att förskolan ska arbeta ”på ett nära och för-
troendefullt sätt med hemmen” och vårdnadshavare ska ges möjlighet att ”vara 
delaktiga i utvärderingen av utbildningen” (Skolverket 2018a, 17). Enligt Tina 
Yngvesson och Susanne Garvis (2021) är vårdnadshavarnas delaktighet viktig 
för att gapet mellan förväntningar och verklighet inte ska bli för stort, vilket 
kan medföra risk för besvikelser och irritation från båda håll. 

Forskning visar att det kan vara svårt att åstadkomma bra samverkan mellan 
förskolan och familjer med låga inkomster eller med migrantbakgrund till 
följd av föreställningar om samverkanspartnern hos såväl vårdnadshavare som 
förskollärare. Till exempel visar flera studier att det å ena sidan finns föreställ-
ningar om barn från familjer med låga inkomster som lågpresterande, bristfäl-
ligt socialiserade och i behov av åtgärder från samhället (Fauske, Kojan, och 
Skårstad Storhaug 2018; Smith 2012; Walkerdine, Lucey och Melody 2001) . 
Å andra sidan visar Halvor Fauske, Bente Heggem Kojan och Anita Skårstad 
Storhaug (2018) i en norsk studie, där de har intervjuat 715 norska vårdnads-
havare som har varit i kontakt med socialtjänstens familjeverksamheter, att 
marginaliserade familjer ofta upplever kontakten med samhällets representan-
ter som hotfull för familjen. Intervjuade föräldrar berättar om hur de upplever 
att myndigheten försöker överföra sin syn på barn och barnuppfostran till dem. 
Fauske, Kojan och Skårstad Storhaug (2018) visar att det finns en särskild 
känsla av underläge hos ensamstående fäder ur arbetarklassen i mötet med 
samhällets representanter.  

Vidare visar en färsk inventering av hedersrelaterad problematik i förskolor i 
Malmö stad att det kan vara svårt för förskollärare att balansera vårdnadsha-
vares önskemål mot de strävansmål som finns i läroplanen (Malmö stad 2021). 
Enligt läroplanen ska förskolan ska i sitt arbete med hemmen ”vara tydliga i 
fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns 
och vårdnadshavares möjligheter till inflytande” (Skolverket 2018a, 17). In-
venteringen i Malmös förskolor visade hur de anställda i förskolan resonerade 
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huruvida de skulle luta sig mot läroplanen och värdegrunden och insistera på 
att alla barn ska delta på lika villkor eller prioritera relationen med vårdnads-
havarna och undvika att utmana dem (Malmö stad 2021). Personalen ansåg att 
det var svårt att veta hur de olika förhållningssätten kunde påverka barnen och 
vad som egentligen är barns bästa. Till exempel visade inventeringen att vård-
nadshavare opponerade sig mot förskolans arbetssätt och ambitioner genom 
att ge direktiv om att deras söner inte fick klä ut sig i klänning eller ha nagel-
lack eller att deras döttrar inte fick spela fotboll eller delta i lekar där de kunde 
bli smutsiga. Personal vittnade också om vårdnadshavare som inte ville att 
flickor och pojkar leker tillsammans och det fanns också exempel på att för-
skolebarn inte fick byta om tillsammans med andra barn eller visa delar av sin 
kropp, som till exempel fötter eller armar (Malmö stad 2021). Förskollärare 
är i dessa situationer myndighetspersoner som har en läroplan att följa medan 
vårdnadshavare kan styras av olika erfarenheter och kulturella värderingar.  

Gapet mellan förväntningar och verklighet från så väl förskola som vårdnads-
havare kan med andra ord orsaka hinder för samverkan som påverkar barns 
utveckling och lärande negativt. Det åligger förskolan att hitta framkomliga 
sätt att kommunicera och göra familjer delaktiga barnens utbildning. I nästa 
avsnitt kommer jag att redogöra för forskning som närmare berör förskollära-
res förväntningar på barnen och hur de kan påverkar utbildningen. 

Förskollärares förväntningar på barn, flickor och pojkar har 
betydelse för barns möjligheter till delaktighet och inflytande 
De nordiska läroplanerna grundar sig i demokratiska värderingar som solida-
ritet, mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet (Einarsdottir och 
Ólafsdóttir 2019). Förskolans läroplan anger tydligt att förskoleutbildningen 
”ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” 
(Skolverket 2018a, 5 Min kursivering). Vidare att ”Alla barn ska få en utbild-
ning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt.” 
(Skolverket 2018a, 6 Min kursivering). Då blir likvärdigheten mellan olika 
förskolor viktig, men det blir också viktigt hur förskolepersonalen uppfattar 
varje barns intressen och behov, vilket går att härleda till kvalitetsindikatorn 
som rör förskollärares kompetens och erfarenhet (Broström, Einarsdottir och 
Samuelsson 2018; Lazzari och Vandenbroeck 2013).  Förväntningar från be-
tydelsefulla vuxna, som till exempel förskolepersonalen, spelar stor roll för 
barns självkänsla (Dunn 1988). Barns självkänsla är en viktig del i möjligheten 
för barn att bli delaktiga och få agens i förskoleverksamheten. Vad vuxna för-
väntar sig av barn kan ha betydelse för vilka subjektspositioner barn ges eller 
kan ta, vilka också kan synliggöras i fotografierna i den pedagogiska doku-
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mentationen som är den här avhandlingens studieobjekt. Förväntningarna på-
verkar på vilka sätt det blir möjligt för barnen att kommunicera möjliga iden-
titetspositioner, samt att upprätthålla eller utmana traditionella könsmönster.   

I en studie kring ett projekt att utveckla en speciell arbetsmodell i förskolan, 
visar Åsa Olsson (2019) att föreställningen om att alla barn är kompetenta 
framstår som ett kärnvärde hos svenska förskollärare. Olsson (2019) bygger 
sin empiri på skriftlig dokumentation och fokusgruppssamtal från arton för-
skoleavdelningar runt om i Sverige. Resultatet av studien visar att lärares fö-
reställning om kompetens kan delas in i tre olika kategorier; essentiell, relat-
ionell och ideologisk kompetens (Olsson 2019). Med det menar Olsson (2019) 
att förskollärare antingen ser barn som att de besitter en inneboende kompe-
tens (essentiell), eller att kompetensen uppstår i relation till andra, exempelvis 
till läraren (relationell) eller föreställningen om att kompetens är ett idealt till-
stånd om hur ett barn bör vara (ideologisk). Olsson (2019) drar slutsatsen att 
de tre olika förhållningssätten kan kopplas till skilda teorier och förståelser av 
barn och barns lärande. Det finns inget genusperspektiv i Olssons studie, men 
flera andra forskare påvisar att vuxna i förskolan förväntar sig olika kompe-
tenser och beteenden av flickor respektive pojkar (Andersson 2012; Eidevald 
2009; Hellman 2010; Tallberg Broman 2002; Ärlemalm-Hagsér och Pramling 
Samuelsson 2009). Annica Gullberg et al. (2018) synliggör i sin studie, som 
bygger på 47 svenska förskollärarstudenters texter om genus i relation till na-
turvetenskapliga aktiviteter, två dominanta diskurser. En essentiell diskurs där 
uppfattningen är att barn föds med en stadig genusidentitet som påverkar deras 
intressen och en konstruktivistisk diskurs där uppfattningen är att barn har 
potential att utveckla intresse för olika ämnen och uppgifter. Tre av de 47 tex-
terna innehöll uttryck som kunde kategoriseras enligt båda diskurserna, vilket 
i studien kallas för en ambivalent diskurs (Gullberg et al. 2018). Författarna 
menar att de olika diskurserna påverkar hur könsstereotyper upprätthålls eller 
motarbetas i förskolan (Gullberg et al. 2018).  

Det finns studier som lyfter det faktum att alla barn inte ses som kompetenta 
av förskollärarna. Några studier kommer fram till att lärare antar ett bristper-
spektiv i mötet med familjer från andra kulturer och hur detta, i stället för att 
utjämna och kompensera för skillnader, låter svårigheter bli dominerande i sin 
syn på barnet i utbildningssammanhanget. Thomas Gitz-Johansen (2006) pe-
kar i en studie som bygger på intervjuer med lärare på att flerspråkighet är en 
egenskap som av lärarna ofta uppfattas som en svårighet som skolan behöver 
kompensera för, snarare än som en resurs. Vidare visar Gitz-Johansen (2004) 
att det finns en skillnad i hur lärarna uppfattar flickor och pojkar med migrat-
ionsbakgrund i den danska skolan. Medan lärarna beskriver pojkarna som so-
cialt okontrollerbara och som ett hot mot ordningen i skolan, uttrycker de en 
oro för att flickorna är passiva och oengagerade i skolarbetet. I studien om-
nämns framför allt turkiska och arabiska barn som avvikande från de danska 
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barnen. Detta bekräftas av en annan dansk studie som visar hur förskoleper-
sonal betraktar barn från Mellanöstern som avvikande och i behov av en kom-
penserande pedagogik för att fostra barnen till ett beteende som anses korrekt 
för ett framtida liv i Danmark (Bundgaard och Gulløv 2006). Helle Bundgaard 
och Eva Gulløv (2006) har genom etnografiskt fältarbete i en förskola i Dan-
mark särskilt fokuserat på möten mellan personal och barn samt vårdnadsha-
vare. Resultatet visar att förskolepersonalen pratade om barnen som jämlika 
och på så sätt utjämnade skillnader mellan dem, men samtidigt korrigerade de 
beteenden hos barn och vårdnadshavare som var avhängiga familjernas socio-
ekonomiska och kulturella bakgrund (Bundgaard och Gulløv 2006).   

Ett stort antal studier pekar också på hur förskollärare uppfattar och bemöter 
barn olika till följd av kön. Enligt Anette Hellman (2010) förväntar sig perso-
nalen i förskolan att flickor ska vara snälla, tysta, omhändertagande, sociala, 
verbala och ansvarstagande medan Christian Eidevald (2009) visar hur pojkar 
förväntas ta mer plats i tid och rum både i fysiska aktiviteter och verbalt än 
vad flickor förväntas göra. Precis som i Olssons (2019) studie fann Fanny 
Jonsdottir (2007) i sin avhandling att barns relationer gick att koppla till förs-
kollärares uppfattning om deras kompetens. Förskollärarna skattade flickorna 
som vetgiriga, sociala och med bättre lek-kompetens än pojkarna, samtidigt 
som pojkarna uppfattades ha bättre självförtroende. Flickor som ingick i vän-
skapsrelationer uppfattades av förskollärarna som mest kompetenta, medan 
pojkar utan kamrater uppfattades som de minst kompetenta. Flickor utan vän-
skapsrelationer uppfattades som ”lynniga” (Jonsdottir 2007). Lynnighet var 
en egenskap som ofta kopplades ihop med ensamma barn utan kommunikativa 
och pro-sociala kompetenser i Jonsdottirs studie.  

Vidare finner Eva Ärlemalm-Hagsér och Ingrid Pramling Samuelsson (2009) 
i sin studie hur olika könsmönster kommer till uttryck i förskolan genom att 
förskolans personal bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställ-
ningar om kön snarare än att utmana dem. Ärlemalm-Hagsér och Pramling 
Samuelsson (2009) har studerat könsmönster i förskolan med hjälp av fyra 
teman; särskiljande, beständighet, gemenskap och gränsöverskridande, där de 
två förstnämnda bevarar stereotypa mönster och de två senare öppnar för om-
formande av normer. Studien visar att både barn och vuxna bidrar till kon-
struktionen av genus i förskolan, men i studien finns inga exempel på vuxna 
som utmanar barn till gränsöverskridande, utan det är barnen som utmanar och 
förhandlar traditionella positioner och aktiviteter i förskolan (Ärlemalm-
Hagsér och Samuelsson 2009).  

Anette Emilson, Anne-Mari Folkesson och Ingeborg Moqvist Lindberg 
(2016) har utfört semistrukturerade gruppintervjuer med tio grupper av förs-
kollärare från åtta olika förskolor i Sverige. Resultaten visade att två katego-
rier av samtal gällande kön förekom hos förskollärarna; ett sätt att samtala 
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könsneutralt om barnen och ett där lärarna uttryckte sig om flickor och pojkar 
som varandras motsatser. Flera dilemman diskuterades också i grupperna 
såsom om huruvida kön var socialt konstruerat eller biologiskt betingat (Emil-
son, Folkesson och Moqvist Lindberg 2016). En annan diskussion var 
huruvida barn skulle uppmuntras till aktiviteter trots att de själva ville göra 
någonting annat, och hur det stämmer överens med ett barncentrerat arbetssätt 
och att följa barns intressen. Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) 
konstaterade att förskollärare hade ett komplext förhållningssätt gentemot fe-
mininitet där pojkar uppmuntrades till femininitet medan flickor skulle ta av-
stånd från detsamma. Förskollärarna uttryckte, åtminstone på det teoretiska 
planet, att det var önskvärt att pojkar ägnade sig åt finmotoriska och stillasit-
tande aktiviteter. Samtidigt beskrevs det önskvärda barnet som ett barn som 
deltog i genusneutrala lekar, vilka beskrevs som grovmotoriska och smutsiga 
(Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg 2016). Maskulinitet framstod där-
med som överordnat femininitet genom att det traditionellt maskulina besk-
revs som genusneutralt. En slutsats som Emilson, Folkesson och Moqvist 
Lindberg (2016) drog utifrån studien är att förskollärare behöver en ökad med-
vetenhet om de könande praktiker som pågår i verksamheten.  

Det är möjligt att förändra lärares förväntningar på barn genom ett medvetan-
degörande. Kristina Andersson (2012) erbjöd i ett aktionsforskningsprojekt 
förskollärare och grundskolelärare specialinriktade utbildningstillfällen om 
genus och undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Studien visade att det var 
möjligt att få lärarna att få syn på sina egna könsstereotypa uppfattningar. An-
dersson (2012) noterade att lärarna i början av studien uttryckte att flickor och 
pojkar ska få samma möjligheter att lära sig om naturvetenskap, men i prakti-
ken så värderade de flickornas insatser lägre än pojkars, ibland även med ex-
plicita nedlåtande attityder. Genom utbildningstillfällena fick lärarna syn på 
sina egna värderingar och lärarnas genusmedvetenhet ökade, vilket medförde 
att de kunde förändra sitt sätt att se på barns kompetenser och sätt att bedriva 
undervisningen på, skriver Andersson (2012).  

Jämställdhetsarbete som bedrivits i förskolan har dock inte alltid fallit i god 
jord hos forskare. Till exempel har den kompensatoriska pedagogiken som går 
ut på att ”träna” flickor och pojkar på områden där de, utifrån sitt kön, förvän-
tas vara svaga, beskrivits som en oreflekterad förstärkning av könsordningen 
och de traditionella könsrollerna (Bodén 2009; 2011; Dolk 2011; Lenz 
Taguchi 2004; Nordberg 2005).  En annan modell för jämställdhetsarbete, som 
förskollärare använt sig av, är att först stärka barnens identiteter som flicka 
respektive pojke för att sedan utmana könsrollerna. Enligt kritikerna utgår 
dessa två arbetssätt från att pojkar och flickor i grunden är olika – varandras 
motsatser, och riskerar därmed att förstärka könsordningen (Bodén 2009; 
2011; Dolk 2011; Lenz Taguchi 2004; Nordberg 2005). 
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I stället för att arbeta med dessa olika sorters genuspedagogik och peka på de 
gånger då barnen ”gör stereotypt kön” föreslår Linnea Bodén (2011) att förs-
kollärare skulle kunna lyfta fram de tillfällen då barnen ”utmanar normer, gör 
”felupprepningar” och utmanar de vuxnas föreställningar om jämställdhet och 
ojämställdhet” (Bodén 2011, 47). På så sätt skulle förskolepersonalen kunna 
få syn på, och bli medvetna om, praktiker som inte är ojämställda och det 
jämställdhetsarbete som faktiskt redan pågår, menar Bodén (2011).  

Ett arbetssätt som är vanligt i den svenska förskolan och som syftar till att få 
syn på praktiker och beteenden är pedagogisk dokumentation. I nästa avsnitt 
kommer jag att redogöra för forskning kring pedagogisk dokumentation, dess 
historia och hur den används i Sverige idag.  

Pedagogisk dokumentation – ett verktyg för kvalitetssäkring, 
kommunikation och barns ökade inflytande? 
Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som används i den svenska försko-
lan och som har flera olika syften. Flera forskare lyfter barns möjlighet till 
delaktighet som ett av de främsta syftena med arbetssättet (Dahlberg och Åsén 
2011; Elfström 2013; Elfström Pettersson 2015; Lenz Taguchi 1997; Wehner 
Godée 2011). Pedagogisk dokumentation kan ses som ett verktyg som sam-
manväver förskolans ambition om hög kvalitet och likvärdighet med synen på 
barn som kompetenta aktörer samt barns och vårdnadshavares rätt till delak-
tighet och inflytande. Ett vanligt sätt att arbeta med pedagogisk dokumentat-
ion är att använda sig av fotografier som sätts upp på väggarna eller delas 
digitalt. 

Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i Reggio Emilia-pedagogiken 
som utvecklades i norra Italien efter andra världskriget. Pedagogiken sägs ha 
vuxit fram som en motkraft till fascismen, och Rinaldi (2004) beskriver hur 
förskolan i Reggio Emilia formades för att utgöra en grogrund för den demo-
kratiska samhällsmedborgaren. Dock finns forskning som visar att den öster-
rikiska psykologen Elsa Köhler arbetade på ett liknande sätt redan innan första 
världskriget, i det som hon kallade aktivitetspedagogik (Krampen 2016).  Elsa 
Köhler var även verksam i Sverige under flera år då tyskarna ockuperade Ös-
terrike. Köhler arbetade med att dokumentera, reflektera och låta elevernas 
intresse styra innehållet för undervisningen (Krampen 2016). Köhlers aktivi-
tetspedagogik har flera likheter med den pedagogiska dokumentationen, som 
till exempel ambitionen att kunna synliggöra lärandet och att göra barnen del-
aktiga i sina lärprocesser.  

Pedagogisk dokumentation har varit vanligt i svenska förskolor sedan 1990-
talet och under 2000-talet har arbetssättet vuxit sig starkt och rekommenderas 
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i styrdokument för uppföljning, utvärdering och utveckling av förskoleverk-
samheten, men även för att följa det enskilda barnets lärande och utveckling 
(Skolverket 2018a; 2012). I en studie av Vallberg Roth (2009), som undersö-
ker arbetet med barns individuella utvecklingsplaner, framkommer att peda-
gogisk dokumentation flitigt används som kommunikationsmaterial mellan 
förskolan och vårdnadshavare samt mellan barn och vuxna eller mellan kolle-
gor på förskolan.2  

Flera av de forskare som varit med och drivit på implementeringen av peda-
gogisk dokumentation i den svenska förskolan lyfter möjligheten att använda 
verktyget för att göra barn delaktiga och fostra barnen till demokrati (Dahl-
berg, Moss och Pence, 2005; Lenz Taguchi, 2000; Wehnér Godée, 2012). Gu-
nilla Dahlberg och Gunnar Åsén (2011) hävdar att pedagogisk dokumentation 
”talar med barns röst” (s 249), att barn involveras i lärprocesserna genom att 
reflektera tillsammans och får sina tankar och uttryck synliggjorda. Vidare 
menar Rinaldi att pedagogisk dokumentation ”säkerställer /…/ att gruppen 
och varje individuellt barn får möjlighet att observera sig själva utifrån medan 
de lär” (2006 83). De kan då reflektera över sitt lärande, eventuellt ompröva 
sina kunskaper och förstå hur de kan gå vidare i sin lärprocess. Nästa gång 
barnet hamnar i en liknande lärsituation förväntas de förstå hur de går vidare 
på bästa sätt. Johanna Unga (2013) bekräftar detta  i sin avhandling och visar 
hur gemensamma reflektioner är ett sätt att synliggöra barnens tankar och 
idéer och på så sätt bidrar den pedagogiska dokumentationen till att barn blir 
delaktiga genom att kunna påverka sina egna lärprocesser. Fotografierna i pic-
collaget nedan visar ett exempel på hur barn och lärare samlas runt fotografier 
och tillsammans reflekterar över innehållet (Figur 2). 

                               
2 Enligt Lenz Taguchi (1997) skiljer sig den dokumentationspraktik som finns i förskolan sedan 
1980-talet på flera sätt från tidigare former av dokumentation inom det svenska utbildningssy-
stemet. Tidigare former av dokumentation har haft som främsta syfte att observera avvikelser 
gentemot normalkurvor hos enskilda barn (Lenz Taguchi 2000; Skolverket 2012). 
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Figur 2. Barn och lärare reflekterar tillsammans kring fotografier av verksamheten.  

Katarina Elfström Petterson (2015) beskriver en aspekt av delaktighet där bar-
nen bidrar genom att vara med och fotografera, välja ut fotografier och reflek-
tera tillsammans kring fotografierna. Ingela Elfström (2013) lyfter i sin av-
handling fram hur barn kan delta och även få faktiskt inflytande genom att 
påverka utvecklingen av ett förskoleprojekt genom sina teckningar. Flera av 
de forskare som inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken går så långt att de 
menar att det finns möjligheter att förändra maktstrukturer genom att de kan 
synliggöras och reflekteras kring genom dokumentationspraktiken (Dahlberg, 
Moss, och Pence 1999; Lenz Taguchi, Bodén, och Ohrlander 2011; Lenz 
Taguchi 1997). Det kan handla om maktförhållanden mellan vuxna och barn, 
mellan flickor och pojkar eller mellan barn som tar olika mycket plats i barn-
gruppen. Fotografierna på väggarna i förskolan skulle utifrån detta resone-
mang alltså kunna fungera som verktyg för att förändra maktstrukturer, till 
exempel mellan könen, och utgöra en viktig del av förskolans jämställdhets-
arbete. I de studier som har gjorts kring pedagogisk dokumentation med det 
här angreppssättet har jag främst funnit studier som uppvisar hur maktstruk-
turer mellan barn och vuxna påverkats då barn fått större möjlighet att utöva 
inflytande över förskoleprojekt (Elfström 2013; Unga 2013). Jag har däremot 
inte hittat några studier där maktstrukturer mellan flickor och pojkar utmanats 
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genom pedagogisk dokumentation, och inte heller mellan barn som tar olika 
mycket plats i barngruppen. 

Som jag hittills har redogjort för, har flera studier om pedagogisk dokumentat-
ion en positiv inställning till arbetssättet och fokuserar på möjligheter att syn-
liggöra det kompetenta barnet och verksamheten för reflektion, utvärdering 
och utveckling (Elfström Pettersson 2015; Lenz Taguchi 1997; Unga 2013). 
Det finns dock flera studier som undersöker förskollärares egna upplevelser 
av dokumentationsuppdraget där det framkommer att många känner sig osäkra 
på hur verktyget ska användas. Elisabeth Lindgren Eneflo (2014) har i sitt 
avhandlingsarbete genom samtal med förskollärare, kommit fram till att 
många som är osäkra tror att det finns ett ”rätt sätt” att arbeta med pedagogisk 
dokumentation. Detta är något som även Katarina Emmoth (2014) tar upp i 
sin avhandling, där hon utgår från samtal med förskollärare om barns lärande 
och utveckling i förskolan. Emmoth (2014) konstaterar att dokumentations-
uppdraget tolkas olika av olika förskollärare, vilket leder till osäkerhet om hur 
och varför verktyget ska användas i förskolan. Förskollärarna i båda avhand-
lingarna pekar också på tidsbrist och otydliga direktiv om hur verktyget kan 
användas som orsaker till dilemman som uppstår för dem i verksamheten (Em-
moth 2014; Lindgren Eneflo 2014), som till exempel att dokumentationen tar 
tid från arbetet tillsammans med barnen (Emmoth 2014).  

Sara Folkman (2017) har i sin avhandling studerat sambandet mellan använ-
dandet av pedagogisk dokumentation och förskollärarnas aktiva lyssnande till 
barnens intressen. Studien är utförd i en uttalad Reggio Emilia-förskola som 
använder pedagogisk dokumentation på ett medvetet sätt. Trots detta ser Folk-
man (2017) att organisationen med stora arbetslag och stora barngrupper gör 
det omöjligt för förskollärarna att lyssna till varje barn. Folkman (2017) kon-
staterar att det snarare är så att förskollärarnas egna intressen styr vilka av 
barnen som blir lyssnade på. Barn som har intressen som sammanfaller med 
förskollärarnas kan därmed få gehör för sina initiativ och idéer (Folkman 
2017).  

Några forskare pekar på att det finns en kunskapsbrist gällande dokumentat-
ionsuppdraget ute i förskolorna (Bjervås 2011; Emilsson och Pramling Samu-
elsson 2012; Vallberg Roth 2009). Emilson och Pramling Samuelssons (2012) 
studie undersöker vad som hamnar i fokus för dokumentationen och hur kom-
munikationen om dokumentationen sker mellan barn och förskollärare. Slut-
satserna av studien är att det ofta är barns prestationer som dokumenteras 
(Emilsson och Pramling Samuelsson 2012). Författarna sammanfattar också 
kommunikationen kring dokumentationen som strategisk, det vill säga att för-
skollärarna har ett bestämt mål med vart de vill komma med kommunikat-
ionen. Det är med andra ord inte barnen och deras intressen som styr kommu-
nikationen.  
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Johan Liljestrand och Annie Hammarberg (2017) har analyserat dokumentat-
ionsväggar från fyra förskolor i två olika områden för att undersöka hur barnet 
konstrueras i de bilder och texter som sätts upp på väggarna. Slutsatsen av 
deras studie var att barnen konstruerades i tre olika kategorier; som en bra 
kompis, som en självständig upptäckare och som talare inför en grupp. Alla 
tre kategorierna går att betrakta som olika aspekter av det kompetenta barnet. 
Liljestrand och Hammarberg (2017) menar att bilden av det ideala barnet i 
läroplanen påverkar hur barnet framställs i dokumentationen. Samtidigt pekar 
de på hur dokumentationen fungerar som en slags bevis på professionalitet 
och kvalitet som förskollärarna kan visa upp för andra, och hur det kan leda 
till att bilden av barnet som självständigt och kompetent förstärks i doku-
mentationen i förhållande till läroplanen (Liljestrand och Hammarberg 2017).  

Det finns också studier som problematiserar dokumentationspraktiken utifrån 
etiska aspekter, barns rättigheter och integritet (Lindgren och Sparrman 2003; 
Sparrman och Lindgren 2010; Svenning och Lindelöf 2011; Wehner Godée 
2011). Lindgren och Sparrman (2003; 2010) har gjort flera studier med fokus 
på dokumentation och barns rättigheter, och menar att barn i förskolan borde 
åtnjuta samma rättigheter som forskningspersoner när det kommer till att bli 
dokumenterade. I en studie studerar Anna Sparrman och Anne-Li Lindgren 
(2010) videodokumentation av barn i förskolan ur ett problematiserande per-
spektiv, där man beskriver bilddokumentationen som normaliserande. Sparr-
man och Lindgren (2010) argumenterar att arbetssättet främjar en seende-
norm, där seendet (hos den som fotograferar) betraktas som neutralt och ob-
jektivt, i en verksamhet som har som syfte att främja pluralitet. Såväl Lil-
jestrand och Hammarberg (2017) som Folkman (2017) pekar på hur 
dokumentationspraktiken snarare används för att förstärka läroplanens bild av 
det nyfikna och kompetenta barnet och snarare bidrar till vuxnas styrning av 
barnen utefter egna tankar, än att barnens tankar ges inflytande över verksam-
heten.  

På senare tid har pedagogisk dokumentation också blivit en del av hur försko-
lor presenterar sin verksamhet, inte bara på förskolans väggar och i kommu-
nikation med barn och vårdnadshavare, utan även på hemsidor och i sociala 
media (Lindgren 2016; Holmberg 2018). Den svenska förskolan tillhandahålls 
inte längre enbart av offentliga arbetsgivare, utan ungefär hälften av alla för-
skolor drivs i privat regi där marknadsföring blir nödvändig för verksamhetens 
överlevnad. Mer om forskning kring hur detta har kommit att påverka doku-
mentationen i förskolan kommer jag att redogöra för under avsnittet om digi-
talisering. Läroplan för förskolan anger att:  

varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, doku-
menteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan 



 

 36 

tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läropla-
nens mål. (Skolverket 2018a, 18, min kursivering)  

I en forskningsöversikt som togs fram av Vetenskapsrådet 2015 konstateras 
att studier kring pedagogisk dokumentation främst har varit inriktade på doku-
mentation och bedömning som resurs och stöd för lärande och utveckling och 
inte på dokumentation och bedömning i normkritiska perspektiv (Vetenskaps-
rådet 2015b). Detta betyder att det saknas studier om hur pedagogisk doku-
mentation används och kan användas för att upprätthålla eller utmana makt-
strukturer och könsstereotyper. 

Det kompetenta barnet 
Den franske historikern Philippe Ariès brukar sägas vara den första som upp-
märksammade att samhällets syn på barn och barndom inte alltid har sett lika-
dan ut (1962). Teoretiseringen av barn och barndom har förändrats genom 
historien (Ariès 1962). Barnet har beskrivits som ont (1600-talet), som irrat-
ionellt, som oskyldigt/gott (1700-talet) och som formbart (tabula rasa) (1700-
talet). Under efterkrigstiden utvecklade psykologer som Jean Piaget idéer om 
barnet som en biologisk varelse som genom en naturlig utveckling via olika 
bestämda utvecklingsfaser når stadiet av en förhållandevis stabil, fysiskt mo-
gen och kulturellt inskriven vuxen. Konstruktionen av barnet som becoming 
(human), hädanefter skrivet som blivande, växte fram, tätt sammanvävd med 
nationalstatsbildandet och synen på barnet som en investering som måste 
skyddas från skadlig påverkan (Lee 2001). Barnet som socialt konstruerat, be-
roende av de förutsättningar som finns runt omkring, nämndes för första 
gången på 1980-talet och ur detta växte den nya barndomssociologin och upp-
fattningen om barnet som kompetent med egen agens (Castañeda 2002; James, 
Jenks och Prout 1998; James och James 2004; Wall 2010).  

I detta avsnitt kommer jag att beskriva olika sätt att teoretisera barn, barndom 
och relationen mellan barn och vuxna. Jag kommer att beskriva den moderna 
barnsynen där barnet betraktas som ett eget subjekt, a being (human), fortsätt-
ningsvis skrivet som varande, och redogöra för forskning kring det kompe-
tenta barnet. Det kompetenta barnet är ett begrepp som är nära sammanvävt 
med arbetssättet pedagogisk dokumentation och dess framväxt. Därefter kom-
mer jag att redogöra för forskning om relationer mellan barn och vuxna och 
vilken betydelse dessa kan ha för de maktstrukturer som kan uppkomma i ar-
betet med pedagogisk dokumentation. Slutligen kommer jag att göra nedslag 
i forskning kring hur barn förhandlar kamratskap och status med varandra i 
barngruppen.  
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Det kompetenta barnet – en fullvärdig människa 
I dagens läroplan och andra styrdokument skrivs barnet fram som ett autonomt 
subjekt med egen agens och rätt till inflytande (Skolverket 2018a). Idéer om 
det kompetenta barnet positionerar barnet närmare den vuxnes status och har 
präglat den nordiska skolan och förskolan sedan 1980-talet. Det kompetenta 
barnet är ett fullvärdigt subjekt som tillskrivs självständighet och rätten till 
respekt (James, Jenks och Prout 1998; James och James 2004). Konstrukt-
ionen av barnet som kompetent har två huvudspår, dels det som definierar 
barnet som självständigt med en rad självständiga egenskaper, dels det som 
definierar barnet som beroende/sårbart men med fullständiga rättigheter till 
bland annat respekt och skydd (Kampmann 2004; Smith 2012).  

I linje med det första spåret tillskrivs det kompetenta barnet en rad egenskaper 
som förnuftig, ansvarstagande och anpassningsbar medborgare i välfärdssta-
ten, ett subjekt som är kapabelt att göra kloka val, planera och investera i sig 
själv (Smith 2012). Det är egenskaper som lyfter barnets status, men som sam-
tidigt också förlägger ett stort ansvar på det enskilda barnet. Barnet förväntas 
förhandla, planera och reflektera kring sin egen utveckling och lärande och 
beskrivs också som en inflytelserik deltagare i olika sociala sammanhang 
(Wyness 1999). Den här konstruktionen av det kompetenta barnet har proble-
matiserats av ett flertal forskare som menar att synen på barnet som kompetent 
och självständigt också medför att förklaringar till avvikande utveckling söks 
hos det individuella barnet, och att hänsyn inte tas till sociala, ekonomiska, 
historiska och politiska förutsättningar (Nordin-Hultman 2004; Palla 2011; 
Smith 2012; Kampmann 2004; Gitz-Johansen 2004). Barn som, av olika an-
ledningar, inte är kapabla att ta ansvar för sin egen lärprocess och göra egna 
självständiga val, riskerar att konstrueras som inkompetenta, vilket kan leda 
till marginalisering och exkludering. Även Claudia Castañeda (2002) skriver 
att idén om barnet som kompetent med hög potential, leder till att barn som 
inte utvecklas till sin förväntade potential riskerar att ses som misslyckade 
sedermera även som icke fullvärdiga vuxna. Vidare preciserar Gitz-Johansen 
(2004) att de kompetenser som förväntas hos barn är så pass specifika att det 
finns risk för att barn som avviker, till exempel genom kulturell bakgrund eller 
funktionsförmåga blir betraktade som inkompetenta. 

Det andra spåret tillskriver barnet respekt och rättigheter utan motprestation 
(Kampmann 2004). Det framställer barnet som extra beroende/sårbart, men 
samtidigt respekterat som ett fullvärdigt subjekt. Mer om detta skriver jag un-
der nästa avsnitt. 

Enligt Allison James och Adrian James (2004) konstrueras det kompetenta 
barnet som ett subjekt som bebor världen och skapar mening tillsammans med 
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andra genom interaktion och kommunikation. Detta perspektiv på barnet kal-
las för barncentrerat och har bidragit till att barnens egna perspektiv och åsik-
ter har kommit i fokus (James och James 2004). Med ett barncentrerat synsätt 
på barndomen får barnen statusen varande (being); deras tankar och känslor 
är viktiga här och nu och de är inte blivande (becoming) på en ”utstakad” väg 
mot en fullkomlig vuxenhet. I nästa stycke kommer jag att närmare redogöra 
för de olika sätt som skillnadgörande har gjorts mellan barn och vuxna.  

Barn som ofullständiga och kompletta, sårbara och självständiga 
Relationen mellan barn och vuxna förändras över tid och ser även olika ut på 
olika platser i världen. Idén om det kompetenta och självständiga barnet, som 
vuxit sig stark i västvärlden, har indirekt förändrat synen på vuxna som stabila, 
mogna och färdigutvecklade (Halldén 2007; Lee 2001). Barnet beskrivs ha en 
mer jämlik status i förhållande till vuxna, eftersom vuxna inte längre går att 
betrakta som det fulländade målet som barnen ska uppnå utan mer som med-
spelare som barnen förhandlar och arbetar och utvecklas tillsammans med.  

Fram till slutet av 1900-talet agades barn om de inte lyssnade och gjorde som 
de blev tillsagda (Ehn 1983). Genom bestraffning förväntades barnen anamma 
fosterlandets och kyrkans moral och etik. Även efter att aga förbjudits i Sve-
rige år 1979 fortsatte en auktoritär fostran att vara norm, men efter hand ut-
vecklade Socialstyrelsen nya riktlinjer och olika pedagogiska teorier fick fäste 
i samhället (Ehn 1983). Efter det har den auktoritära fostran ersatts av vuxnas 
vilja att fostra genom att förklara regler, normer och värderingar för barnen. 
Det kan beskrivas som en fostran där barnen också kan ifrågasätta och för-
handla om regler, en förhandlingsfostran. Elisabeth Arnér (2006) visar dock i 
sin avhandling att pedagoger i förskolan, trots att de verbalt uttryckte att barns 
röster var viktiga i verksamheten, oftast sa nej till barnens egna initiativ och 
kände oro för att barnens idéer skulle orsaka omak och stress. Barns idéer be-
traktades således som problem för de vuxna (Arnér 2006) och barns status 
kunde beskrivas som lägre eftersom de vuxna hade makten att avgöra hur 
mycket plats barns idéer skulle kunna få i verksamheten. Arnérs studie (2006) 
visar att, trots att vuxna i teorin är överens om att ge barn en mer jämlik status 
med vuxna, så utgår många i praktiken från att barn och vuxna är olika och 
har olika status. Utgångspunkten att barn och vuxna är olika ger upphov till 
en maktasymmetri.  

Paul Connolly (2008) beskriver hur kontextspecifika diskurser om etnicitet, 
kön och barndom skapar vissa subjektspositioner med givna motsatspar som 
till exempel flicka/pojke, kvinna/man, svart/vit, barn/vuxen. Till exempel be-
skrivs män som aktiva, förnuftiga, ordningsamma och styrda av hjärnan me-
dan kvinnor beskrivs med motsatta adjektiv som, passiva, känslostyrda, 
kroppsliga och kaosartade (Connolly 2008). Mannen är normen som kvinnan 
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hela tiden måste jämföras emot. Anette Hellman, Mia Heikkilä och Jeanette 
Sundhall (2014) beskriver hur det är möjligt att likna motsatsparet kvinna/man 
med motsatsparet barn/vuxen där det sätts likhetstecken mellan låg ålder och 
inkompetens, där inkompetens är det samma som brist på kontroll och ord-
ning.  

Detta är ett sätt att betrakta barn som, enligt flera studier verkar samexistera 
med idén om det kompetenta barnet, åtminstone på en praktiknivå (Arnér 
2006; Hellman, Heikkilä, och Sundhall 2014; Sundhall 2017). Sundhall 
(2017) menar att ålder borde vara en given kategorisering vid intersektionella 
analyser av situationer där barn är involverade. För att förstå förhållanden mel-
lan barn och vuxna menar Sundhall (2017) att den naturaliserade vuxenheten 
och vuxennormen i det västerländska samhället måste synliggöras och teore-
tiseras. Om den förblir osynliggjord riskerar den att begränsa barns och ungas 
möjligheter till delaktighet och inflytande (Sundhall 2017). Enligt Förenta nat-
ionernas deklaration för barns rättigheter ska i arbetet med barns delaktighet 
och inflytande ”hänsyn tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mog-
nad” (United Nations 1998 §12). 

Det finns också en dikotomisering mellan natur och kultur, där kvinnor har 
fått representera naturen och män kulturen. I det konstruerade motsatsförhål-
landet mellan barnet och den vuxne (mannen) är det barnet som, på samma 
sätt som när det gäller ordning/kaos kopplas samman med naturen medan den 
vuxne representerar den mer kontrollerade kulturen (Hellman et al. 2014; Wall 
2010). Detta ger på motsvarande sätt att den vuxne betraktas som logisk och 
stabil, medan barn beskrivs som instabila, ologiska och inkompletta. John 
Wall (2010) förklarar detta som att människan tar sin början i en naturligt ka-
osartad miljö (naturen). Genom utbildning och fostran är det den kulturellt 
mogna vuxnes uppgift att disciplinera barnen.  

Med teoribildningen kring barn som blivande och vuxna som varande, fram-
står barndomen som en transportsträcka mot vuxenheten. Ett annat sätt att be-
skriva barn och vuxna är utifrån motsatsparet beroende/sårbar respektive 
självständig. Utifrån denna teoretiska utgångspunkt konstrueras barnet som 
beroende av vuxnas omsorg, men också i behov av skydd från viss informat-
ion, kunskaper och ämnen som därmed bara blir avsedda för vuxna, någonting 
som ändrar sig allt eftersom barnet blir äldre (Lee 2001; Robinson 2013). Det 
är en förståelse av barn och barndom som under slutet av 1900-talet och början 
av 2000-talet bidrog till att dokument och lagar togs fram för att skydda barnet 
och ge det specifika rättigheter, ett exempel är Förenta nationernas deklaration 
om barns rättigheter (United Nations 1998). Idag finns det i Sverige också 
lagar som hindrar att barn utnyttjas som arbetare eller utsätts för att bli vittnen 
till våld i hemmet, samt lagar som ger barn som flyr från ett annat land starkare 
rättigheter än vuxna att få stanna permanent i Sverige.  
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Att använda sig av begreppet beroende/sårbar i förhållande till självständig 
som teoretisk utgångspunkt skiljer sig från att använda begreppet blivande 
som motsats till varande. Begreppet beroende/sårbar kännetecknar barnet i be-
hov av omsorg, skydd och guidning, medan blivande indikerar att barnet är en 
potential för framtiden, en investering som de vuxna måste kontrollera och 
skydda (Lee 2001). Samtidigt menar Evelina Johansson Wilén, Lina Pal-
mqvist och Jeanette Sundhall (2019) att det nyliberala samhället har skapat ett 
motsatsförhållande mellan agens och sårbarhet som försvårar teoretiseringen 
av barn som en underordnad grupp och riskerar att förringa barns sårbarhet 
och beroende av vuxna om barnet beskrivs som kompetent. Judith Butler 
(2012) vidgar dock perspektiven genom att beskriva människor, oavsett ålder, 
som beroende av varandra i ett nätverk där alla har agens och påverkar varand-
ras möjligheter till positioneringar och perspektiv. Vi förändras och konstrue-
ras annorlunda, både av oss själva och av vår omgivning till exempel när en 
ny människa föds eller när någon dör i vår närhet (jfr Butler 1997; 2012; Wall 
2010). Detta sätt att beskriva verkligheten utmanar, på samma sätt som kon-
struktionen av det kompetenta barnet, idéer om fullkomliga och färdigutveck-
lade subjekt. Det är fullt möjligt att vara beroende/sårbar och samtidigt en 
fullvärdig människa (varande). Som blivande färdas barnet på en utstakad väg 
mot en fullvärdig och stabil varande vuxen (Qvortrup 1994; Lee 2001), medan 
beroende/sårbar och självständig är möjliga att växla mellan genom hela livet 
(Butler 2012). Såväl barn som vuxna skulle kunna betraktas som bero-
ende/sårbara eller självständiga i olika faser av livet. Genom att använda be-
greppen beroende/sårbar och självständig försvagas motsatsförhållandena 
mellan barnet och den vuxne och gemensamheter blir synliga (Lee 2001). Te-
oretiseringen hindrar dock inte möjligheten att synliggöra maktförhållanden 
mellan barn och vuxna som gör barn till en särskilt sårbar grupp med särskilda 
behov och rättigheter. 

Barn betraktas som kompetenta i sina egna kamratkulturer 
Tomas Ellegaard (2004) kan, efter att ha genomfört observationer i sex danska 
förskolor och intervjuat förskollärarna, konstatera att förskollärarna ofta pra-
tade om barnen i termer av vad de inte klarade av. I interaktioner mellan barn 
och vuxna konstruerades barnen som inkompetenta och i behov av yttre disci-
plin medan de i interaktioner med andra barn beskrevs som kompetenta.  Då 
förväntades de kunna ta kontakt, förhandla och lösa konflikter sinsemellan 
(Ellegaard 2004). Enligt Ellegard (2004) ingår barnen i två olika sociala värl-
dar under sin tid på förskolan; den som delas och domineras av vuxna och den 
som enbart delas med andra barn; kamratkulturen. Kamratkulturer är ett om-
råde som flera forskare intresserat sig för och i det här avsnittet kommer jag 
att redogöra för delar av den forskningen som är relevanta för min studie. 
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William A. Corsaro har studerat barns kamratkulturer under många år och be-
skriver hur barn tar sin utgångspunkt i omgivningen, snappar upp information 
från den omgivande samhälleliga kulturen och omsätter den för sina egna spe-
cifika angelägenheter, något han kallar för tolkande reproduktion (interpre-
tetive reproduction) (Corsaro 1992). Senare har Corsaro (2000) också visat 
hur barn tar kontroll över sina liv genom att vara delaktiga i sociala samman-
hang där kamratkulturer utvecklas. Corsaro (2000) menar att barns medskap-
ande i kamratkulturerna är viktigt för att kunna erövra fullt medborgarskap i 
samhället i stort.  Genom att betrakta barns kamratkulturer som värdefulla, 
blir det också möjligt att studera leken som uttryck för såväl reproduktion som 
nyproduktion av kulturella kunskaper.  

Caroline Bath och Rauni Karlsson (2016) har genom observationer av faktiska 
leksituationer i svenska och brittiska förskolor, studerat barns medborgarskap 
i relation till leken. Enligt Bath och Karlsson (2016) blir barnen i leken kom-
petenta medborgare i en sorts mittemellan-värld, där leken kan ses som barns 
egen livsform med egen mening och innehåll. Författarna beskriver hur barnen 
befinner sig i en värld som blir värdeskapande för dem och där de har full 
agens. Detta kan jämföras med Ellegards (2004) studie som visade att vuxna 
betraktade barnen i sina egna sociala världar som kompetenta. Paralleller kan 
också dras till Anette Boye Koch (2018) som i sin studie visar hur vuxenstyrd 
verksamhet pågår framför allt på förmiddagarna i förskolan. Övrig tid vistas 
barnen i det som Boye Koch beskriver som förskolans undre liv, ett begrepp 
som hon lånat från Erving Goffmans texter om institutionsliv (Goffman 1973; 
Boye Koch 2018). Samtidigt som det pågår en vardag som är strukturerad av 
vuxna med samlingar, lunch, undervisning, styrda lekar och vila, pågår också 
en vardag som konstrueras av barnen. Detta undre liv kan bestå av barnens 
egna lekar, men Boye Koch menar att här även ingår handlingar som skulle 
kunna ses som obstruktion eller motstånd under de vuxenstyrda aktiviteterna 
(Boye Koch 2018). Enligt Boye Koch (2018) kan ett sätt att göra motstånd 
mot vuxnas auktoritet vara att skratta och flamsa under en styrd verksamhet. I 
Hellmans (2010) avhandling visas hur motstånd var att reta de äldre barnen 
och kalla dem för ”bebisar”. Detta sätt att placera vuxenvärlden i bakgrunden, 
och låta de egna sociala världarna bli viktiga, kan ses som att barnen uppvisar 
en sorts ignorans gentemot samhället i övrigt när de leker, menar Bath och 
Karlsson (2016). Författarna beskriver det som att barnen skapar en alternativ 
medborgaridentitet i sina relationer som har motsvarande agens som vuxna 
har som samhällsmedborgare. 

En studie av Löfdahl (2006) ger exempel på hur barn re/producerar attityder 
och värderingar och får agens genom att använda sig av leken för att skaffa 
sig olika statuspositioner i barngruppen. I sin analys har hon använt sig av 
Corsaros (1992) begrepp tolkande reproduktion och visar att barn inte bara 
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reproducerar attityder och värderingar kring barn, vuxna, kvinnligt och man-
ligt, utan även producerar ny kunskap genom att positionera sig själva och 
andra i leken. Leken skapar utrymmen som synliggör barns perspektiv, men 
som också stärker barnens agens att förändra strukturer som kan upplevas för-
tryckande eller hierarkiska.  I studien visas exempel på hur flickorna i sin lek 
ofta framställde manliga karaktärer som svaga och med låg status, något som 
kan framstå som ett sätt att dekonstruera könshierarkier (Löfdahl 2006). 

I kamratrelationerna skaffar sig barnen status och kan utmana de vuxnas regler 
lagom mycket för att också kunna hålla goda relationer till de vuxna (Boye 
Koch 2018). Enligt Boye Kochs (2018) studie är det de barn som bäst balan-
serar mellan status i barngruppen och förskollärares förväntningar som mår 
bäst i förskolan. I nästa avsnitt kommer jag närmare att redogöra för forskning 
som fokuserar på hur barn förhandlar om status i kamratrelationerna. 

Ålder och kön blir viktigt i barns förhandlande om status 
Forskning visar att det är viktigt för barn att agera på ett sätt som gör att de tas 
väl emot av barngruppen. Att bli populär i barngruppen innebär inte bara att 
få agens och hög status bland kamraterna, det medför också en bättre förhand-
lingsposition i relationen till de vuxna (Jonsdottir 2007; Boye Koch 2018; Ol-
ausson 2012; Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 2009).  Forskarna 
är överens om att den gemensamma leken och kamratkulturerna är betydelse-
fulla för dessa förhandlingar (Bath och Karlsson 2016; Corsaro 1992; 2000; 
Boye Koch 2018; Löfdahl 2006). Ellegaard (2004) visar i sin studie att förs-
kollärarna förväntar sig att barnen i förskolan själva ska kunna ta kontakt, för-
handla positioner och lösa konflikter utan vuxnas inblandning. Det är en del 
av diskursen om det kompetenta barnet. 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) visar i sin studie att po-
pulära barn med högre status i barngruppen också har bättre möjligheter att 
ifrågasätta och agera gränsöverskridande utan att bli ifrågasatta av vare sig 
andra barn eller förskolepersonalen. Anna Olausson (2012) styrker den upp-
fattningen i sin avhandling om statusförhandlingar mellan barn på förskolan 
och visar att såväl ålder, som att ha en stark relation med någon annan i barn-
gruppen, är faktorer som underlättar för barn att agera gränsöverskridande.  

Flera studier visar hur barnen använder sig av olika saker, kläder, utseende, 
kön eller ålder för att nå önskvärda positioner inom leken (Hellman 2010; 
Hellman, Heikkilä, och Sundhall 2014; Löfdahl 2006; Löfdahl och Hägglund 
2006; Olausson 2012). Barn som är bra på att förhandla kan dock erhålla åtrå-
värda positioner i leken trots låg ålder eller ”fel” kön (Hellman 2010). I sin 
avhandling visar Hellman hur några yngre barn lyckas få tillträde till ett rum 
som egentligen domineras av de äldre barnen och hur flickor lyckas förhandla 
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sig in i Batman-leken trots sina rosa kläder (Hellman 2010). Flickorna kunde 
vara med och leka Batman för att de bidrog till att göra leken roligare för alla, 
men Lukas förklarade att de egentligen inte passar som Batman: ”Till exem-
pel, när tjejerna leker Batman med oss, ja, då rör de sig inte så som en Batman 
ska röra sig. En Batman ska röra sig snabbt, runt, runt och så gör inte tjejerna.” 
(Hellman 2010, 174).  

I Olaussons studie var det framför allt pojkar som agerade gränsöverskri-
dande. Olausson är självkritisk, och menar att det kan bero på att hon som 
forskare är mer van att se flickor leka ”pojklekar” och därför inte uppfattade 
deras beteende som gränsöverskridande (Olausson 2012). Pojkars tradition-
ella lek har, enligt Olausson, högre status och därför har flickor oftare och mer 
öppet uppmuntrats att delta i den. Ett exempel där kön och ålder fick betydelse 
för ett barns möjlighet till gränsöverskridande agerande var när en pojke som 
gillade omsorgslekar fick möjlighet att leka dessa lekar med de yngre barnen. 
När han ville leka på samma sätt med de äldre barnen betraktas han som av-
vikande och blev utstött (Olausson 2012).  

Löfdahl och Hägglund (2006) visar att barn skapar gemensamma kunskaper 
om ålder som en social och kulturell resurs i förhandlandet i kamratkulturerna 
på förskolan. Barnen är medvetna både om sin egen och andra barns ålder och 
hur det placerar dem i hierarkin (Löfdahl och Hägglund 2006). Detta synlig-
görs i flera studier där barnen använder ord som stor och bebis för att markera 
skillnader i ålder (Hellman, Heikkilä, och Sundhall 2014; Strycharz-Banaś, 
Dalli, och Meyerhoff 2022). Anna Strycharz-Banaś, Carmen Dalli, och Mi-
riam Meyerhoff (2022) har undersökt hur barn använder språket för inklude-
ring respektive exkludering i kamratgrupperna medan Hellman et al. (2014) 
har studerat hur barn använder sig av ålder och kön för att förhandla status i 
barngruppen. Hellman et al. (2014) visar hur barn ger sig själva högre status 
genom att placera någon annan i mindre attraktiva positioner. Detta bekräftas 
i flera studier som också visar att det är de yngre barnen som har sämre förut-
sättningar för att få en central och populär roll i leken utan i stället får agera 
hund eller bebis i familjeleken (Löfdahl och Hägglund 2006; Hellman 2010). 
I Löfdahl och Hägglunds (2006) studie finns ett tydliggörande exempel på hur 
barnen använder sig av ålder och kön för att reproducera och producera atti-
tyder och värderingar. När barnen lekte kungafamilj reproducerades idén om 
barn som innehavare av lägre status än vuxna genom att barnet som skulle 
vara prinsessa i leken också skulle ha en mindre krona än drottningen. Samti-
digt utmanandes den traditionella könsnormen genom att drottningen skulle 
ha en större krona än kungen (Löfdahl och Hägglund 2006). 

Det finns dock studier som visar att alla barn inte själva klarar av att ta kontakt 
och förhandla positioner i leken. Jonsdottir (2007) har utfört en sociometrisk 
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undersökning som visar att så många som vart nionde barn inte väljs som kam-
rat av något annat barn och att det finns barn som själva upplever att de inte 
har några vänner i barngruppen. Trots detta, och den forskning som visar på 
kamratgruppens stora betydelse för barns mående och utveckling i förskolan 
uppfattade lärarna i Jonsdottirs studie att alla barn var glada (Jonsdottir 2007).  

I sin avhandling om barns kamratrelationer i förskolan kan Jonsdottir (2007) 
konstatera att barn som är populära i barngruppen också är de barn som upp-
fattas som kompetenta av de vuxna. Detta gäller framför allt flickor som ingår 
i vänskapsrelationer. Jonsdottir (2007) har använt sig av ett skattningsschema 
där förskolepersonalen har skattat barnen utifrån egenskaper och färdigheter 
som finns beskrivna i läroplanen. Enligt skattningschemat framgick att popu-
lära pojkar, till skillnad från flickorna, framför allt skattades som självsäkra. 
Flickor valde företrädelsevis flickor som nära vän och pojkar valde pojkar. 
Endast 5 % av barnen valde en nära vän av annat kön (Jonsdottir 2007).  

På samma sätt uppfattar förskollärare i Linda Pallas studie (2011) ett barn som 
leker ensamt som ett barn som trivs med att vara ensam. Så länge barnet inte 
ser ut att lida, ser personalen ingen anledning att vidta åtgärder för att invol-
vera barnet. Detta går därmed emot den forskning som betonar barns behov 
av kamratgruppen. Larry J. Nelson, Kenneth H. Rubin, och Nathan A. Fox 
(2005) visar att barn som är tillbakadragna och leker ensamma vid fyra års 
ålder löper risk för dålig självuppfattning, bristfälliga kognitiva färdigheter 
samt att inte bli accepterade som kompisar av andra barn vid sju års ålder. I 
sin studie, pekar Nelson, Rubin och Fox på att åtgärder från förskollärarna för 
att få ensamlekande barn att leka med andra barn är mycket viktiga för barns 
fortsatta utveckling (Nelson, Rubin och Fox 2005).  

Att förstå hur barn förhandlar status, vilka attribut som blir viktiga i barns 
kamratkulturer och att vissa barn inte klarar av att ta kontakt och själva för-
handla med andra barn blir en pusselbit i hur jag själv ska kunna förstå barns 
interaktioner med fotografierna och praktiken kring den pedagogiska doku-
mentationen i min studie. 

Trender och utvecklingslinjer i samhället förändrar 
arbetet i förskolan 
Förskolan är en del av samhället och förändras med samhällelig utveckling 
och trender. Exempelvis har användningen av digitala verktyg förändrat både 
läroplanen och praktiken. Både att producera och dela fotografier med andra 
har blivit mycket enklare. I den senaste revideringen av Läroplan för förskolan 
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framgår det till exempel att förskolan ska ”ge barnen förutsättningar att ut-
veckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en 
förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” (Skolverket 2018a, 9). I 
samband med ökad digitalisering och en ny europeisk dataskyddsförordning 
(GDPR) (Europeiska Kommissionen 2018) kan behovet av mer kunskap kring 
hur fotografier och bilder i förskolan används antas ha ökat. Ann-Christine 
Vallberg Roth betonar i en rapport från Vetenskapsrådet (2015b) vikten av 
kunskap och medvetenhet kring vilka förtjänster, begränsningar och konse-
kvenser olika praktiker av dokumentation och bedömning kan ha, särskilt när 
bruket av dessa ökar (Vallberg Roth 2015). 

Andra trender som går att skönja i förskolan är skolifiering, det vill säga att 
förskolan blir allt mer lik grundskolan med sitt ökade undervisningsuppdrag 
och krav på professionalisering, någonting som har pågått sedan förskolan fick 
sin egen läroplan 1998. En del av professionaliseringen är inriktningen på för-
skolepersonalens utbildning och systematiskt kvalitetsarbete medan en annan 
inriktning är undervisningen i specifika ämnen, som till exempel naturveten-
skap och där möts skolifieringen och professionaliseringen. Avsnitten som nu 
följer kommer att redogöra för forskning om digitalisering, skolifiering, pro-
fessionalisering och undervisning för en hållbar utveckling. Alla dessa ut-
vecklingslinjer inom förskolan bedöms kunna påverka hur fotografier av barn 
produceras och publiceras, samt vilket innehåll de har. 

Digitalisering har kraftigt ökat spridningen av fotografier från 
förskolan 
Enligt läroplanen (Skolverket 2018a) ska barnen ges förutsättningar för att ut-
veckla digital kompetens och få förståelse för digitalisering de möter i varda-
gen, men också ”grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt” till 
digital teknik (2018a, 9). Idag finns ofta ett antal digitala lärplattor på varje 
förskoleavdelning som används av såväl vuxna som barn på olika sätt, bland 
annat för pedagogisk dokumentation. 
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Figur 3. De digitala fotografierna delas i öppna och slutna applikationer, där famil-
jerna kan följa vad barnen gör på förskolan. Här är en bild från Instagram som visar 
barnens projektarbete om sniglar. 

Digitaliseringen innebär inte bara att barnen ska få möjlighet att hantera digi-
tala verktyg. Det betyder också att mer och mer av den kommunikation med 
hemmen som tidigare skett genom fysiska veckobrev och ”dagböcker” har 
övergått till digitala dito (Figur 3). Det sker genom olika digitala applikat-
ioner, som kan liknas vid slutna sociala media, där identifiering krävs för att 
få tillgång till innehållet (Stratigos och Fenech 2021). Tina Stratigos och Ma-
rianne Fenech (2021) har granskat applikationer som används för kommuni-
kation mellan förskolan och hemmen i Australien och listat för- och nackdelar 
med dem. Författarna uppfattar det som att applikationernas främsta syfte ver-
kar vara att kommunicera barns upplevelser till familjerna, men att den digi-
tala kommunikationen också kan ses som en tvåvägskommunikation som kan 
bidra till att uppfylla kravet på att involvera vårdnadshavare i förskolans ar-
bete och utveckla tillitsfulla relationer med hemmen (Stratigos och Fenech 
2021). Studien har också undersökt hur ett neoliberalt utbildningssystem med 
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förskolor på en marknad kan påverka användningen av applikationerna (Stra-
tigos och Fenech 2021). Resultatet visar utmaningar kring vilket innehåll som 
kan och bör delas i applikationerna samt vilka som får tillgång till innehållet. 
Stratigos och Fenech (2021) pekar också på att en ökad marknadisering av 
utbildningsområdet motiverar djupare studier om hur likvärdighet ska upprätt-
hållas, hur arbetsbördan med den digitala kommunikationen påverkar lärarnas 
arbete med barnen och, inte minst, etiska aspekter gällande barns integritet. 

Även Aisling Gallagher (2018) har studerat digitala verktyg som ett sätt att 
kunna öka vårdnadshavares engagemang och delaktighet i förskoleverksam-
heten. Gallagher (2018) har undersökt hur användandet av e-portfolios i den 
Nya zeeländska förskolan kan främja relationer mellan förskolan och famil-
jerna.  Gallagher (2018) drar slutsatsen att arbetssättet skulle kunna fördjupa 
samarbetet mellan lärare och familjer och skapa nya typer av relationer i ett 
”virtuellt förskolelandskap”. Applikationen som e-portfolior delades i var de-
signad för att vara användarvänlig för lärare som publicerade bilder och texter 
om barnet, och tillika användarvänlig för vårdnadshavare att kunna ta del av 
och interagera med (Gallagher 2018). Det fanns även en tredje part som kunde 
ta del av informationen som producerades i applikationen och det var försko-
lechefen. Statistik baserat på hur många så kallade lärandehistorier som pub-
licerades om varje barn, hur många lärandehistorier som producerades av 
varje lärare, hur ofta historierna kopplades till lärandemål i läroplanen samt 
hur ofta vårdnadshavare tog del av och interagerade med historierna presente-
rades i grafer som förskolechefen kunde ta del av. Gallagher (2018) skriver att 
dessa grafer syftade till att ge chefen möjlighet att åtgärda eventuellt ojämlik 
utbildning för barnen och stärka alla barns rätt till en likvärdig förskola. Sam-
tidigt fungerade applikationen som ett sätt för arbetsgivaren att kontrollera 
både lärare och vårdnadshavare (Gallagher 2018).  

I Korea har Seongmi Lim och Moon-Heum Cho (2019) undersökt 274 vård-
nadshavares användning av förskolans digitala kommunikation i nio olika 
Reggio Emilia-förskolor. Lim och Cho (2019) utgick från hypotesen att möd-
rar ofta är mer involverade i yngre barns utbildning än fäder, men att den di-
gitala kommunikationen som exempelvis kan ske genom mobiltelefon skulle 
kunna öka fäders deltagande i barns vardag genom att det blir möjligt att ta 
del av dokumentationen nästan var och när som helst (Lim och Cho 2019). 
Resultaten visade dock att det fortfarande var mödrarna som i störst utsträck-
ning tog del av och interagerade med dokumentationen samt delade med sig 
av den till övriga familjemedlemmar (Lim och Cho 2019). På samma sätt som 
i Gallaghers studie (2018) blev det tydligt att de digitala verktygen i lika stor 
utsträckning kunde användas för att kontrollera vårdnadshavare som att göra 
förskoleverksamheten tillgänglig för dem. 
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Enligt Annebella Pollen (2016a) har tillgängligheten till digitala enheter och 
den relativa enkelhet med vilken de används för att fånga situationer och dela 
med sig av dem, lett till en massiv ökning av såväl produktion som distribution 
av fotografier. Detta fenomen kallar Pollen för massification, och att se bilder 
i ett stort flöde av andra bilder ändrar också det sätt som bilden kan skapa 
mening för betraktaren (2016a). Dokumentationen som produceras i förskolan 
används inte längre bara för kommunikation med hemmen, utan även som 
marknadsföring i öppna sociala media, som till exempel Instagram och på 
hemsidor. Det gör att bilderna blir en del av de större digitala flödena. Linnéa 
Holmberg (2018) har undersökt hur konkurrens om att erbjuda den bästa kva-
liteten och strävan efter en likvärdig förskola uttrycktes i 500 svenska försko-
lors presentationer av sig själva på egna hemsidor. Holmberg (2018) hävdar 
att internet är den främsta marknadsplatsen för förskolor som vill sälja in sig 
till nuvarande och framtida familjer, vilket stöds av det resultat som Iona Y. 
Gabbidon (2020) fick när hon undersökte hur privata förskolor använde sig av 
internet i sin marknadsföring i USA. Gabbidons studie visade att medan 60% 
av de privata förskolorna använde sig av sociala media för kommunikation 
med familjerna, så var det 70% som främst använde dem för marknadsföring 
och att locka till sig nya familjer (Gabbidon 2020). Slutsatsen av Holmbergs 
studie var att samtliga förskolor presenterade sig så att det tydligt framgick att 
de erbjöd samma sak som alla andra förskolor i linje med läroplanen och ut-
bildningspolitiska mål om en likvärdig utbildning (Holmberg 2018). Exempel 
på detta var att barnen framställdes som kompetenta och leken som viktig för 
barns utveckling och lärande. Det intressanta men också motsägelsefulla var 
att förskolorna samtidigt framställde sig som att de erbjöd någonting unikt, 
någonting extra, vilket Holmberg tolkade som en del i marknadsföringen av 
den egna verksamheten. Här lyfte förskolorna fram utomhusmiljön eller ma-
ten som serverades, faktorer som är viktiga i förskolevardagen men som inte 
regleras i läroplanen (Holmberg 2018). 

Fotografierna, som tidigare har delats på väggarna på förskolan, i barns egna 
pärmar och i analoga veckobrev till hemmen, cirkuleras nu också via digitala 
applikationer och i sociala medier. I sociala medier hamnar de i ett samman-
hang tillsammans med miljontals andra bilder (Pollen 2016a). Flera forskare 
har studerat det digitala flödet och hur den enskilda bildens betydelse påverkas 
(Jurgenson 2019; Pollen 2016a; Steyerl 2009). Nathan Jurgenson (2019) häv-
dar i boken The Social Photo att mängden bilder i det digitala flödet gör att 
det enskilda fotografiet får mindre betydelse och i stället ses i relation till flö-
det av solnedgångar, måltider och tränande kroppar. Pollen (2016b) menar att 
det i samhället, via till exempel dagstidningar, sprids en uppfattning om att 
massproducerade fotografier är tagna av amatörer utan någon speciell tanke 
bakom. Fotografierna ser nästan likadana ut och detta leder till ett lägre värde 
hos fotografierna i sig, men kvaliteten påverkas också av att fotografierna tas 
med enkla enheter under enkla förhållanden (Steyerl 2009). Pollen (2016b) 
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vill dock peka på hur fenomenet massification inte bara bidrar till en uppfatt-
ning av fotografiernas lägre värde, utan också kan verka enande och stärkande. 
Detta kan ske genom att människor uppmanas att lägga upp ett fotografi på ett 
speciellt tema på en speciell dag och genom detta skapas en slags samhörighet 
(Pollen 2016b). Ett exempel på detta är ”rocka sockorna-dagen” då många 
förskolor lägger ut fotografier på hur barn och personal tagit på sig olika 
strumpor, för att uppmärksamma olikheter, däribland Downs syndrom. Vidare 
menar Pollen (2016b) att det faktum att bilderna tas av amatörer gör att de får 
ett större autentiskt värde.  

Pollen pekar dock på risken med att betrakta fotografierna som ett flöde av 
likhet och kanske även jämlikhet. Hon menar att det då finns en risk att varje 
enskild bilds komplexitet osynliggörs (Pollen 2016b). Det skulle för försko-
lans fotografier kunna innebära att när de hamnar i det digitala flödet uppstår 
risken att de ses som ett flöde av lika och samma och det leder till att de en-
skilda fotografierna, aktiviteterna och barnen förlorar i värde för sin publik. 
Pollen refererar till Robert Shore som menar att: ” world-out-there is so hyper-
documented there’s no point taking your own pictures anymore” (Shore 2014, 
7) (Världen är redan hyper-dokumenterad, det är inte längre någon idé att ta 
sina egna fotografier. Min översättning).  

Kommunikation mellan förskolan och hemmen med hjälp av fotografier har 
ökat kraftigt de senaste decennierna och vårdnadshavare har blivit vana att bli 
delaktiga i barnens utbildning genom fotografier. När förskolebilderna ham-
nar i ett massflöde där enskilda fotografier och dess innehåll förlorar i värde 
bör vi ställa oss frågan vilka likheter som kommuniceras om barnen och den 
svenska förskolan, från förskolan, till samhället och på vilket sätt kommuni-
kationen kan blir meningsskapande för enskilda barn och vårdnadshavare, 
men också vilken kunskapsproduktion flödet av fotografier kan bidra till. 

En professionalisering av förskolan ställer krav på systematiskt 
kvalitetsarbete 
I och med att förskolan hamnade under Utbildningsdepartementets ansvars-
område och fick sin egen läroplan 1998, höjdes också kraven på förskolans 
innehåll. Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och 
som jag tidigare beskrivit har förskolans kvalitet stor betydelse för hur barn 
senare klarar av grundskolan, gymnasiet och resten av livet. En del av profess-
ionaliseringen av förskolan har varit att läroplanen har reviderats ett antal 
gånger för att understryka undervisningsuppdraget. En annan del är förskoll-
lärares utbildning. I Sverige genomgår förskollärare 3,5 år högskoleutbildning 
och erhåller därefter en lärarlegitimation med behörighet att undervisa i för-
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skolan. I förskolan arbetar också barnskötare som enbart har en gymnasieut-
bildning. Barnskötare har framför allt ett omsorgsuppdrag som kompletterar 
förskollärares huvudsakliga undervisningsuppdrag, men många av förskolans 
uppgifter fördelas på båda personalgrupperna i den dagliga verksamheten. 

Den reviderade läroplanen och utvecklingen mot en mer skolförberedande för-
skola, ställer krav på ytterligare professionalisering av förskolläraryrket. En-
ligt Jayne Osgood (2021), som studerat hur professionaliseringen av förskol-
läraryrket har tagits emot av verksamma förskollärare i Storbritannien, är en 
del av professionaliseringen krav på dokumentation, mätbara resultat och upp-
följning, det som brukar kallas för systematiskt kvalitetsarbete. Hur den på-
gående professionaliseringen av svensk förskola inrymmer det systematiska 
kvalitetsarbetet, den pedagogiska dokumentationen och fotografierna som stu-
deras i denna avhandling ses förenklat i figur 4. Fotografierna är en del av den 
dokumentation som ligger till grund för uppföljning, utvärdering och utveckl-
ing av verksamheten. På så vis kvalitetssäkras förskoleverksamheten genom 
systematiskt kvalitetsarbete. Förskolan blir genom detta arbete en dokumen-
terat professionell verksamhet som styrs av läroplanens intentioner och utbil-
dade förskollärare. I den svenska läroplanen för förskolan blir professional-
iseringen synlig i följande citat: 

Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella må-
len. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förs-
kollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läro-
planen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är för-
utsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan 
utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och 
kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i 
utbildningen. (Skolverket 2018a, 11). 
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Figur 4. Fotografier i förskolan är ofta en del av den pedagogiska dokumentationen. 
Den pedagogiska dokumentationen är ofta en del av det systematiska kvalitetsarbetet, 
vilket är en direkt följd av en önskad professionalisering av verksamheten. 

Under de senaste femton åren har flera särskilda utbildningsinsatser kring 
dokumentation gjorts genom framtagande av material nationellt (Skolverket 
2012) samt lokalt i många kommuner och hos olika privata huvudmän. Syftet 
med dokumentationen har hela tiden varit flerdimensionellt och samtidigt som 
verksamheten dokumenteras, utvärderas och utvecklas finns också förvänt-
ningar om att kunna följa det enskilda barnets lärande och utveckling. Ann-
Marie Markström (2011) lyfter detta som ett dilemma och menar att trots att 
styrdokumenten betonar att det är verksamheten som ska dokumenteras, ut-
värderas och förändras, är det ofta ändå de enskilda barnen som granskas och 
bedöms. 

Flera forskare beskriver att det kan finnas olika sätt att definiera förskollärares 
professionalism (Löfdahl och Folke-Fichtelius 2015; Löfgren 2015; Osgood 
2006). Den kan definieras som något som framställs genom yttre krav om 
dokumentation och utvärdering, men den kan också definieras som den lokala 
kompetens som förskolläraren tillsammans med sitt arbetslag själva utvecklar 
genom utbildning och erfarenhet. Båda definitionerna är nära sammanvävda 
med kvalitetsbegrepp inom förskolan. Den professionalism som utvecklas ge-
nom förskollärares utbildning och erfarenhet definieras ofta av relationella 
handlingar som är svåra att mäta, som till exempel empati och lyhördhet (Löf-
dahl och Folke-Fichtelius 2015). Osgood (2021) argumenterar att den profess-
ionalism som åläggs lärarna genom styrdokument och åstadkoms genom krav 
på dokumentation och mätbarhet, låser fast lärarna i strukturer som minskar 
deras möjligheter att själva påverka och utveckla sin yrkesroll utifrån den ut-
bildning och erfarenhet de har. Anna Ryan Bengtsson (2021) går så långt att 
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hon menar att de standardiserade mallar som dokumentation och mätbara mål 
utgår från, utgör ett hot mot professionaliteten inom omsorgsyrken, då de yr-
keskunniga inte tillåts använda sina kunskaper på bästa sätt. Redan 2004 ut-
förde Osgood (2004) en studie kring brittiska förskollärares uppfattning om 
marknadiseringen av förskoleverksamheten och fann att många motsatte sig 
att driva förskolan som ett företag. De var också kritiska till den maskulinise-
ring av yrket som professionaliseringen innebar med argument som att omsorg 
inte är mätbart och framhöll att arbetet med barn inte kan eller bör göras mer 
rationellt (Osgood 2004). Annica Löfdahl och Maria Folke Fichtelius (2015) 
fann i sin studie kring hur omsorg synliggörs i förskolans systematiska kvali-
tetsarbete att förskollärare och förskolechefer sällan nämner omsorg i de sam-
tal som observerats i studien. Omsorg omnämns som en kärnverksamhet i för-
skolan, men som inte planeras eller dokumenteras (Löfdahl och Folke-Fichte-
lius 2015). Enligt Löfdahl och Folke Fichtelius (2015) innebär detta att stora 
delar av förskollärarnas arbete osynliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Forskning kring uppdelningen av och hierarkiska mönster kring undervisning 
och omsorg presenteras närmare i nästa avsnitt. 

Att göra förskolan mer lik skolan är en trend som syns i flera 
europeiska länder  
Den nordiska förskolediskursen har länge byggt på begreppet Educare som 
illustrerar undervisning och omsorg som tätt sammanlänkade. I förskolans lä-
roplan uttrycks detta så här: ” Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn 
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” 
(Skolverket 2018a, 7). I sin strävan att framstå som en professionell utbild-
ningsinstitution händer det dock att förskolechefer och förskollärare försöker 
få verksamheten att efterlikna grundskolan. Ett antal studier visar också hur 
senare års revideringar av de nordiska läroplanerna har inneburit en utveckling 
mot mer skolförberedande skrivningar (Brogaard Clausen 2015; Liljestrand 
2021; Otterstad och Braathe 2016). Utvecklingen brukar kallas för skolifie-
ring. Katrien Van Laere, Jan Peeters, och Michel Vandenbroeck (2012) har 
utfört en studie i femton europeiska länder, inklusive Sverige. Enligt dem de-
finieras skolifieringen av en uppdelning av undervisning och omsorg, men 
också av en tydligare separering av yrkesrollerna förskollärare och barnskö-
tare (Van Laere, Peeters och Vandenbroeck 2012). Skolifiering av förskolan 
står med andra ord i kontrast till det som avses med begreppet Educare. Enligt 
Sigrid Brogaard Clausen (2015) finns starka kopplingar mellan utvecklingen 
mot en mer skolifierad förskola och den ökade förekomsten av internationella 
jämförelser av barn och elevers prestationer i olika delar av skolsystemet mel-
lan länder. Brogaard Clausen (2015) har jämfört läroplanerna för yngre barn i 
Storbritannien och i Danmark och visar att skolifieringen av utbildningssyste-
met för yngre barn har gått längre i Storbritannien än i Danmark. I Danmark 
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fokuserar läroplanen fortfarande mer på barns inflytande och delaktighet i 
verksamheten än på undervisning av specifika ämnen (Brogaard Clausen 
2015). Med detta avser Brogaard Clausen (2015) att barnen förväntas bidra 
med intressen och erfarenheter som utgör grund för deras lärande i förskolan. 
De internationella jämförelserna har dock lett till att flera länder följer Stor-
britanniens exempel (Brogaard Clausen 2015).  

I likhet med Brogaard Clausen i Danmark, visar Ann Merete Otterstad och 
Hans Jørgen Braathe (2016) att internationella trender implementeras som nya 
diskurser i den norska förskolan. Otterstad och Braathe (2016) genomförde 
fokusgruppsamtal med förskollärare om barn som skulle lämna förskolan och 
börja grundskolan. Genom diskursanalys av datamaterialet visade Otterstad 
och Braathe (2016) hur samtalen inte följde den nordiska förskolediskursen 
om lärande som något som sker genom informellt deltagande. I stället fram-
trädde en diskurs om formellt lärande, där barnen beskrevs som rationella mot-
tagare av kunskap. Enligt Otterstad och Braathe (2016) är det tydligt hur en 
neoliberal lärandediskurs anpassats och nu implementeras i de nordiska för-
skolorna.  Sverige kan idag sägas ha ett neoliberalt utbildningssystem, där fa-
miljer väljer förskola på en marknad. En del av det neoliberala systemet är ett 
ökat fokus på barns prestationer och mätbara kunskaper, både i skolan och i 
förskolan. Löfdahl och Folke Fichtelius (2015) pekar på att när förskolan kon-
kurrerar med andra förskolor, verkar lärande vara ett mer säljande begrepp än 
omsorg, det vill säga undervisning får en högre status än den visionärt sam-
manlänkade omsorgen.  

Så, trots att läroplanen säger att lärande, utveckling och omsorg ska uppfattas 
som en helhet, visar forskning att det är vanligt att undervisning och omsorg 
ställs emot varandra som konkurrenter om utrymmet i förskolans verksamhet 
(Alvestad 2004; Folkman 2017; Liljestrand 2021). Enligt Folkman (2017) har 
de reviderade skrivningarna i läroplanen haft betydelse för de förändringar 
som skett i förskolans praktik. Förskollärare i Folkmans studie associerade 
begrepp som omsorg och barns behov med en förlegad förskolediskurs. Den 
utdaterade förskolediskursen som avsågs kan nog vara från den tid som Marit 
Alvestad (2004) beskriver som att förskolan (daghemmet) skulle var hemlik 
och lärare skulle känna kärlek och omsorg för barnen som om de vore en fa-
milj. Alvestad (2004) undersökte genom djupintervjuer förskollärares uppfatt-
ning om undervisningsuppdraget i den norska läroplanen. Studien visade att 
många förskollärare kände sig osäkra på hur och om undervisning verkligen 
skulle bedrivas med de yngre barnen (Alvestad 2004). Alvestads studie har 
visserligen snart tjugo år på nacken, men det verkar fortfarande finnas en am-
bivalens hos förskollärare gentemot det förstärkta undervisningsuppdraget 
och vilken form det bör ha i förskolan. Liljestrand (2021) intervjuade i sin 
studie svenska förskollärare med syfte att undersöka hur de balanserar läro-
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planens skrivningar om att utgå från barns erfarenheter och intressen, med lä-
roplanens krav på ämnesundervisning. I studien uttryckte förskollärare att de 
skulle vilja lyssna mer till barnens idéer och initiativ, men att de uppfattade 
kraven på skolliknande undervisning och dokumentation som viktigare, som 
något de ”måste göra” för att följa läroplanen (Liljestrand 2021).  

Samtidigt som allt högre krav ställs på förskolan som en professionaliserad 
utbildning, beskriver flera forskare (Emmoth 2014; Folkman 2017) en ut-
veckling mot allt större barngrupper och brist på utbildade förskollärare, som 
bidrar till en schemaläggning som gör att begreppen undervisning och omsorg 
tydligt särskiljs och fördelas efter personal och tid på dagen. Utbildningsdelen 
förläggs ofta före lunch då förskollärare finns på plats, medan eftermiddagarna 
oftast innehåller färre personal och ingen planerad verksamhet. Såväl Emmoth 
(2014) som Folkman (2017) lyfter de stora barngrupperna som ett hinder för 
förskollärare att kunna arbeta utifrån barns idéer och menar att de istället krä-
ver en mer disciplinerande lärarledd undervisning. 

Undervisning för en hållbar utveckling – barnet i naturen 
I samband med att förskolan har fått ett förstärkt undervisningsuppdrag har 
även vissa ämnen lyfts upp som viktiga. De naturvetenskapliga ämnena och 
lärande för en hållbar utveckling är områden som har fått större vikt i den 
reviderade läroplanen. Det här avsnittet kommer att redogöra för forskning om 
barn, natur och utomhusundervisning i den svenska förskolan. Detta för att 
lägga grund för att studera hur barn, natur och utomhusundervisning framställs 
i förskolans fotodokumentation. 

Barn har sedan länge ansetts stå närmare naturen än vuxna. Idén kring detta 
har sitt ursprung i Jean-Jaques Rousseaus tankar om barnet (pojken) som 
oskyldigt och klarsynt, med en naturlig godhet. Rousseaus bild av barnet var 
en idealistisk konstruktion som fortfarande lever kvar i samhället på många 
sätt. Barnet beskrivs till exempel som oförstört av kulturell prägel, precis som 
orörd natur (Fredman et al. 2013). 

Ett exempel på hur Rousseaus tankar om barns nära anknytning till naturen 
fortfarande lever kvar ses i Anne-Li Lindgrens (2013) visuella analys av hur 
barn och natur används i relation till varandra i reklamsammanhang. Resulta-
tet visade att bilden av barnet och naturen skapade konnotationer till naturlig-
het, renhet och oskuld (Lindgren 2013). Det finns också en föreställning om 
att människans nära anknytning till naturen har en koppling till svenskhet. 
Billy Ehn, Jonas Frykman, och Orvar Löfgren (1993) skriver i sin bok För-
svenskningen av Sverige om det svenska nationsbygget på 1800-talet där när-
heten till naturen var en viktig del. Under den tiden fanns föregångarna till 
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dagens förskola med barnkrubbor och barnträdgårdar och redan då fanns in-
slag av utomhusundervisning (Ärlemalm-Hagsér 2013). Enligt Ella Johansson 
(2006a) handlade det då ofta om att sköta och skörda från en skolträdgård eller 
om att lära sig om vilda djur och växter. Eva Ärlemalm-Hagsér (2013) beskri-
ver hur nutida förskollärare uppfattar förskolans arbete för en hållbar utveckl-
ing som ett sätt att hjälpa barnen att se sig själva som en del av någonting 
större, samt att skapa en samhörighet mellan barnen och naturen. Ärlemalm-
Hagsér (2013) har undersökt förskollärares uppfattning om förskolans arbete 
för hållbar utveckling och barns relation till naturen genom att analysera för-
skolors ansökningar om att bli certifierade för sitt arbete för hållbar utveckl-
ing. Analysen visade också att förskollärarna ansåg att arbetet för hållbar ut-
veckling innehåller delar som att göras delaktig, empati för varandra och för 
övriga organismer, kulturell diversitet och möjlighet för barnen att vidga sin 
syn på vad som är möjligt kopplat till kön (Ärlemalm-Hagser 2013). 

 
Figur 5. Ett par avdelningar hade specifika "utomhusväggar", där de presenterade fo-
tografier från förskolans utflykter till skogen på så kallade Piccollage. 

Det finns gott om forskning som visar på positiva effekter av tidiga naturkon-
takter. Enligt Tim Gill (2014), som har gjort en litteraturöversikt på området, 
finns tydligast belägg för de argument som talar för hälsovinster. Ingunn Fjør-
toft (2004) har undersökt hur barns motoriska förmågor utvecklas genom att 
leka i tillrättalagda, respektive icke tillrättalagda naturmiljöer. Hon följde två 
barngrupper som lekte i olika naturmiljöer och resultaten visade förbättrad ba-
lans och koordination hos de barn som lekt i icke tillrättalagda miljöer. Där-
med hävdar Fjørtoft (2004) hälsovinster i att låta barnen vistas i en icke till-
rättalagd miljö där de kan utmanas i fysik och motorik, men nämner även att 
den friska luften och frånvaron av virus och bakterier kan ha positiv betydelse. 
Studien ger också naturen agens genom att hävda att den i sig själv utmanar 
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barnen till fysisk aktivitet (Fjørtoft 2004). Flera studier lyfter också naturvis-
telsers positiva effekter på mental hälsa, uppmärksamhet och koncentrations-
förmåga (Gill 2014; Mårtensson et al. 2009; Wilson 1996).  

Andra studier (Danielsson et al. 2016; Szczepanski 2013) lyfter fram de peda-
gogiska vinsterna med undervisning utomhus. Huvudargumentet är att naturen 
erbjuder möjligheter att kombinera den teoretiska undervisningen med prak-
tiskt ”görande” och skapa sammanhang genom helhetsperspektiv. Anna Da-
nielsson et al. (2016) har undersökt uppfattningen hos lärarstudenter om plat-
sens betydelse för lärande. Studien visade att upplevelser i naturmiljöer ofta 
kopplades ihop med känslor från tidig ålder som tillhörighet och identifikat-
ion, vilket gjorde att studenterna såg på naturmiljöer som autentiska lärmil-
jöer, samtidigt som de motstridigt ifrågasatte om upplevelser i naturmiljö 
kunde betraktas som riktig vetenskap. Studien visade också att samtliga stu-
denter kopplade klassrummet som lärmiljö till negativa känslor och utanför-
skap (Danielsson et al. 2016).  

Anders Szczepanski (2013) intervjuade nitton lärare i svensk förskola och 
skola om undervisning och lärande i utomhusmiljö. Studien visade på en viss 
didaktisk osäkerhet hos lärarna när det kom till utomhusmiljön, men det fram-
kom också att icke tillrättalagda skogsmiljöer sågs som mer meningsfulla 
komplement till inomhusundervisningen än till exempel parker och andra 
stadsmiljöer. Lärarna i studien uppgav att utomhusmiljöerna var ett stöd för 
integrerad undervisning och förankring av kunskaper i verkligheten 
(Szczepanski 2013). 

Flera forskare beskriver hur barns kontakter med naturen leder till att relat-
ioner skapas och att omsorg om såväl platsen och historien som miljön och 
den långsiktiga hållbarheten av naturen utvecklas, det vill säga argument som 
inte bara påverkar det enskilda barnet utan samhället i stort (Chawla 2006; 
Kahn och Kellert 2002; Nxumalo 2016; Szczepanski 2013). Ett par studier 
visar att positiva naturupplevelser i barndomen även leder till ett ökat engage-
mang för miljön och klimatet i vuxen ålder (Chawla 2006; Ärlemalm-Hagser 
2013). Dessa samband, menar författarna, gör att argumenten för att låta barn 
vistas i naturen förstärks, då det handlar om att åstadkomma en hållbar framtid 
där invånarna är engagerade i miljö- och klimatfrågor (Chawla 2006; Är-
lemalm-Hagser 2013). Louise Chawlas (2006) artikel beskriver hur skapandet 
av en nära kontakt och kärlek till naturen i barndomen kan tänkas leda till ett 
engagemang för att skydda naturen i vuxen ålder. Engagemanget skapas ge-
nom de relationer som utvecklas genom att bara vara i naturen, men även ge-
nom att lära sig namnge växter och djur, eftersom detta ytterligare förstärker 
relationerna till dem (Chawla 2006). Andra studier visar att även mänskliga 
relationer som utvecklas i samband med naturupplevelser verkar ha betydelse 
för barns framtida engagemang i miljö- och klimatfrågor. Alexandra Schindel 
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och Sara Tolbert (2017) visar hur lärarens engagemang och omsorg, om såväl 
eleverna som naturen, har stor betydelse för det miljöintresse som eleverna 
utvecklar. Forskning pekar också på att det är vanligt att vuxna som minns 
naturupplevelser från barndomen, nämner viktiga, känslomässigt närstående 
personer som har fungerat som naturguider och förankrat engagemanget för 
miljö och klimat hos dem (Chawla 2006; Günter, Gullberg, och Ahnesjö 
2021).  

Det finns också studier som framhåller naturmiljöers kapacitet att överbrygga 
gränser mellan människor (Singleton 2021; Johansson 2006a). Flera forskare 
väljer att beskriva naturen antingen som genusneutral och/eller som en miljö 
där det är lättare att bryta normer och strukturer än i inomhusmiljöer (Bengts-
son 2011; Johansson 2006b; Singleton 2021; Änggård 2011; Ärlemalm-
Hagsér och Sandberg 2008). Szczepanski (2013) menar att detta kan ha att 
göra med naturens icke tillrättalagda struktur. Eva Änggård (2011) visar i sin 
studie på naturen som en genusneutral miljö, och hävdar att naturen inte till-
handahåller könskodade leksaker på samma sätt som inomhusmiljöer, medan 
Karin Bengtsson (2011) i en rapport om genus och utomhuspedagogik, pekar 
på hur maktstrukturer verkar bli mer otydliga i naturen. Bengtsson (2011) har 
följt två förskollärare i Malmö, utomhus och inomhus och låtit dem reflektera 
över hur det demokratiska arbetet påverkas av miljön. Förskollärarna i Bengts-
sons rapport uppger att maktstrukturerna mellan barn och vuxen försvagas ut-
omhus och att lärarna, med möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper och 
därmed få en lägre ljudnivå, på ett bättre sätt än inomhus kan få till en demo-
kratisk och jämlik kommunikation med barnen (Bengtsson 2011). 

Samtidigt som flera studier pekar på naturen som en genusneutral miljö som 
främjar gränsöverskridande aktiviteter och beteenden, visar Naomi Mumbi 
Maina-Okuri, Jada Renee Koushik, och Alexandria Wilson (2018) hur kvin-
nor är överrepresenterade i sammanhang som handlar om engagemang för 
långsiktig hållbarhet, medan Karen Warren (2018) lyfter fram individualism 
och tävlingsmentalitet som signalerande maskulinitet i utomhusaktiviteter i 
naturen. Det går med andra ord inte att säga att naturmiljöer är fredade från 
förutfattade uppfattningar om könsstereotyper. Detta visar även Anna Günt-
her-Hansen (2020) i sin avhandling om barns samhandlande med naturen, ut-
förd på en förskoleavdelning med 25 femåringar i Mellansverige. Günther-
Hansen (2020) observerade barngruppen inomhus, utomhus på gården och ut-
omhus utanför förskolegården. Resultaten visade bland annat att hur flickor 
och pojkar genom upprepning av vissa beteenden i naturen ”blev till” som 
modiga pojkar respektive försiktiga flickor (Günther-Hanssen 2020). 

Enligt Benedict Singleton (2021) förläggs många integrationsprojekt utomhus 
i naturmiljöer. Singleton (2021) menar att naturmiljön bidrar till en förväntan 
om att det ska vara lättare att överbrygga kulturella gränser, men hans studie 
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visade också att naturguider som arbetade i integrationsprojekten, genom för-
väntningar och förutfattade meningar om deltagarnas erfarenheter, bidrog till 
konflikter och kulturkrockar. Ett exempel var när en guide förväntade sig att 
ingen av deltagarna tidigare sett snö och det visade sig att det var bara en av 
dem som faktiskt kom från ett område där det aldrig snöade (Singleton 2021). 
Att förvänta sig kunskaper eller brist på kunskaper av personer utan att faktiskt 
veta vilka erfarenheter de har kan uppfattas som ett försök att fostra människor 
när det kan handla om att man vill anpassa undervisningen efter individen. 

Ledare/lärares förväntningar på kunskaper och erfarenheter hos deltagare/barn 
reflekteras också över i Anne Harju, Jutta Baldin, Danielle Ekman Ladru och 
Katarina Gustafsons (2021) studie om mobila förskolors utomhusundervis-
ning i Malmö. I studien ingick dels barngrupper med en majoritet barn med 
utomnordisk bakgrund, dels barngrupper där de flesta barnen hade nordisk 
bakgrund. Studien visade att barn med utomnordisk bakgrund i högre utsträck-
ning gavs en kompensatorisk utomhuspedagogik i syfte att erbjuda upplevel-
ser av natur som någonting annorlunda än vardagen, medan barn med föräld-
rar som huvudsakligen var födda i Sverige fick ta del av en utbildning som 
syftade till att stärka barnens övriga kunskaper och självständighet (Harju et 
al. 2021). Medan de majoritetssvenska barnen fick använda sina sinnen i fri 
lek för att lära sig om naturen, fick barnen med utomnordisk bakgrund gå på 
led på stigen, hålla varandra i handen och varnades för att plocka upp saker 
från marken. För de sistnämnda presenterades naturen som vacker, hälsosam 
och lite farlig (Harju et al. 2021). Vare sig det gäller deltagarna i de naturba-
serade integrationsprogrammen i Singletons (2021) studie eller de olika barn-
grupperna i Harju et al. (2021) studie så hade olika individer med olika bak-
grund olika kunskaper och erfarenheter av att vistas i naturen. För att natur-
miljön ska kunna motsvara föreställningen om att vara en plats där genusord-
ningar och andra maktstrukturer kan överbryggas och överskridas behöver 
olika kunskaper och erfarenheter av naturen också kunna komma till uttryck. 
Utomhuspedagogiken har en central plats i den svenska förskolan, vilket gör 
att förskolans fotografier och hur de framställer barn i relation till naturen kan 
vara en viktig del i att upprätthålla eller utmana diskurser om barn och natur.   

Sammanfattning av forskningsöversikt 
Samtidigt som fotografierna i förskolan kan utgöra en del av systematiskt kva-
litetsarbete där lärande och utveckling mäts och jämförs, kan det också vara 
ett sätt att öka barns delaktighet och att kommunicera med vårdnadshavare. 
Den pedagogiska dokumentationen är mångdimensionell och har flera syften, 
varav ett också är att synliggöra och förändra maktstrukturer. Eftersom forsk-
ningen visar att förskolan har stor betydelse för att utjämna skillnader i förut-
sättningar för barn som kommer från olika socioekonomiska och kulturella 
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förhållanden (Heckman et al. 2010b; Lazzari och Vandenbroeck 2013), skulle 
den ideologiska föreställning om pedagogisk dokumentation som utmanare 
och förändringsverktyg, som några forskare skriver fram kunna vara en viktig 
del i det utjämnande arbetet (Dahlberg och Elfström 2014; Dahlberg och Åsén 
2011; Lenz Taguchi 1997; 2012). Ojämlikheter skulle kunna synliggöras, för-
stås och utmanas genom barns egna initiativ. Att döma av den forskning som 
jag redovisat, verkar dock pedagogisk dokumentation sällan användas just för 
att för att utmana och förändra befintliga maktstrukturer. Viss forskning påvi-
sar att verktyget vare sig bidrar till att lyssna på barnen eller att göra barn 
delaktiga, utan snarare verkar fungera normaliserande och styra barnen efter 
lärarnas intentioner (Emilsson och Pramling Samuelsson 2012; Folkman 
2017; Liljestrand och Hammarberg 2017; Sparrman och Lindgren 2010). Pe-
dagogisk dokumentation används också för kommunikation med hemmen, 
men i dagens digitaliserade kommunikationssamhälle även med övriga sam-
hället och världen över Internet. Fotografierna får då flera funktioner som att 
förskolans verksamhet blir transparent gentemot inskrivna familjer och myn-
digheter samt som marknadsföring för att locka nya familjer och visa upp po-
sitiva bilder av förskolan som institution.  

Jag har redogjort för en del studier som visar hur pedagogisk dokumentation 
kan användas för att involvera barn och hur digital kommunikation kan öka 
familjers delaktighet, men det finns få studier som har undersökt hur barnen 
framställs på fotografierna eller vilka möjligheter till delaktighet och infly-
tande fotografiernas olika innehåll och spridning kan bidra till. Dokumentat-
ionen har uppenbarligen flera olika syften som kan antas påverka barnens per-
spektiv och positioner. Genom att redogöra för forskning kring hur barn och 
familjer med olika förutsättningar kan bli delaktiga och förhandla positioner 
lägger jag en grund för att förstå hur fotografierna kan bli betydelsefulla för 
barns subjektspositioneringar. I avhandlingen har jag medvetet valt att under-
söka budskapen från just fotografier och låtit de kompletterande texterna 
hamna i bakgrunden. 
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Teoretiskt ramverk 

I den här avhandlingen betraktas praktiken kring förskolans fotodokumentat-
ion som en skådeplats för förhandlingar om makt och positioner, vilket bland 
annat kommer till uttryck genom vilka berättelser som berättas genom foto-
grafierna, vem som berättar dem, hur de kan tas emot och vilka olika sätt de 
kan bidra till att upprätthålla eller utmana normer i förskolan och samhället.  
Inom genusvetenskapen har forskare intresserat sig för att analysera maktre-
lationer och ojämlikhet, ofta med målet att synliggöra och stärka marginali-
serade och maktsvaga grupper i samhället (Jenkins, Narayanaswamy, och 
Sweetman 2019). I det här arbetet har jag använt mig av teorier som är centrala 
i den genusvetenskapliga teoribildningen; teorier om kunskapsproduktion och 
om makt, däribland diskursteori. Nedan redogör jag för avhandlingens över-
gripande teoretiska ramverk.  

Kunskapsproduktion, makt och barn 
Eftersom ojämlika förhållanden kan grundas i hur kunskapsproduktion sker 
och värderas, är det centralt för den feministiska forskningen att synliggöra 
och de/rekonstruera de maktstrukturer som omger kunskapsproduktionen; vad 
som kan definieras som kunskap, vem som är kunskapssubjekt, men också 
vem eller vilka som kan vara föremål för andras kunskapande (Ahmed, De los 
Reyes, och Mangold 2011). Donna Haraway (1988) är en av de forskare som 
har kritiserat den dominerande uppfattningen om kunskapsproduktion och de-
finierat den som maskulint kodad. Kritiken riktar sig bland annat mot en po-
sitivistisk kunskapstradition som utger sig för att producera objektiva forsk-
ningsresultat, vilket Haraway (1988) kallar för ”The God trick of Seeing”. 
Med det avser hon att forskaren anser sig kunna betrakta hela världen objektivt 
med en blick från ingenstans. Haraway (1988) pekar på det faktum att alla 
betraktar världen ur ett perspektiv och för att beskriva världen på ett sannings-
enligt sätt behöver vi synliggöra olika perspektiv, olika lokalt situerade berät-
telser. Dessa berättelser, eller situerade kunskaper, som Haraway (1988) be-
nämner dem, kan sedan vävas samman till en helhet där blicken inte kommer 
från ingenstans och förmodas se allt, utan kommer från uttalade perspektiv 
och betraktar delar av helheten (Haraway 1988). I avhandlingsarbetet har jag   
undersökt om och hur barnen konstrueras som kunskapsproducenter i arbetet 
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med förskolans fotografier. Jag har intresserat mig för hur barnen ges/tar sig 
möjlighet att interagera i dokumentationspraktiken genom att till exempel bi-
dra till produktion av dokumentation och hur deras berättelser utifrån den-
samma tas tillvara för utvärdering och utveckling. 

För att synliggöra barns perspektiv i samhället har Wall (2010) utvecklat be-
greppet childism. Begreppet innebär att barn ska respekteras som individer 
med samma värde som vuxna samtidigt som de har erfarenheter och syn-
punkter som är viktiga, inte bara här och nu för barnen, utan även för vuxna 
och samhället i stort. Wall (2010) beskriver leken och barns egna agens som 
mänsklighetens oöppnade möjligheter, som en process där olika erfarenheter 
vävs ihop till en historia (jfr Haraway 1988). För Wall (2010) innehåller barns 
lek en dimension av att vara människa som i många avseenden går förlorad i 
och med inträdet i vuxenlivet. På så sätt beskriver Wall (2010) barn som an-
norlunda än vuxna med andra erfarenheter och kompetenser, men med samma 
status och förmåga till kunskapsproduktion. 

Barns möjlighet att interagera, eller vilken agens som är möjlig inom diskur-
sens ramar, kan också kompliceras av hur olika maktaxlar förstärker eller mot-
verkar varandra. För att begripliggöra hur maktaxlar kan samverka och ömse-
sidigt konstruera verkligheten används begreppet intersektionalitet från eng-
elskans ord intersect som kan översättas med skära igenom eller genomkorsa. 
Intersektioner mellan kön, ras och etnicitet har bland annat studerats av Kim-
berlé Crenshaw (1991), bell hooks (1984), Audre Lorde (2003) och Gayatri 
Spivak (2010). Andra studier har till exempel undersökt intersektioner mellan 
kategorier som kön och sexualitet (Butler 1990).  Att använda intersektional-
itetsperspektivet för att studera kön och ålder har bland annat gjorts av Roberta 
Maierhofer (2020), som lanserar intersektionen mellan kön och ålder med be-
greppet anokritisism i studier som främst fokuserar på det åldrande subjektet. 
Forskning som teoretiserar makt utifrån ålder (Krekula, Närvänen, och Näs-
man 2005; Kriebernegg, Maierhofer, och Ratzenböck 2014; Lee 2001; Maier-
hofer 2020; Moosa-Mitha 2005; Sundhall 2017; Wall 2012), har i flera fall 
handlat om den åldrande människans förändrade status och agens, men in-
gången är intressant även när det gäller studier om barn. Även livet som barn 
genomkorsas av flera hierarkiska kategorier som kön, klass, etnicitet och ål-
der. I intersektionella analyser ger dessa olika kategorier varandra olika bety-
delse, vilket i sin tur kan påverka barns möjlighet till agens och inflytande.  

Jag har tidigare beskrivit hur skillnader mellan barn och vuxna under 1800- 
och 1900-talen har upprätthållits genom att de har konstruerats som blivande 
respektive varande människor. Medan vuxna konstruerats som fullständiga, 
fullvärdiga subjekt har barn setts som ofullständiga, icke fullvärdiga subjekt 
(Qvortrup 1994). Isärhållande av olika grupper är ett sätt att bevara hierarkier.  
Yvonne Hirdman (1988) har beskrivit detta när det gäller kvinnor och män i 
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något som hon kallar för genussystemet. Genussystemet bygger, enligt Hird-
man (1988), på två grundstenar; att kvinnligt och manligt hålls isär, och att det 
manliga är norm, och därmed har högre status än det kvinnliga. Könen hålls 
isär genom att olika värden konstrueras som varandras motsatser och associe-
ras antingen till femininitet eller maskulinitet.  Till exempel associeras i väst-
världen idag logik, förnuft, rationalitet, objektivitet, självständighet och 
självreglering med det manliga samtidigt som kaos, irrationalitet, subjektivi-
tet, beroende och ohämmade känslouttryck associeras med det kvinnliga. På 
samma sätt har barn och vuxna konstruerats på sätt där olika värden associeras 
med barnet och den vuxne. I många fall har barnet associerats med de feminina 
värdena och den vuxne med de maskulina (Hellman et al. 2014; Wall 2010). 
Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet förändras vilka värden som as-
socieras till vad över tid och rum. 

Mehmoon Moosa-Mitha (2005) menar att det sedan undertecknandet av För-
enta nationernas konvention för barns rättigheter (1998) har funnits en stark 
rörelse för barns rättigheter i världen. Samtidigt lyfter författaren hur en do-
minerande liberal teoretisering av barnet som ”inte ännu fullvärdig medbor-
gare”, har präglat samhället på ett sätt som gör att barns rättigheter inte fullt 
ut har tagits på allvar (Moosa-Mitha 2005). Det är ett sätt att konstituera verk-
ligheten så att ålder utgör grunden för att hierarkiserat mänskligt värde och 
makt. För att barn och vuxna ska kunna få jämlika levnadsvillkor behöver bar-
nets egna erfarenheter och kunskaper synliggöras (jfr Haraway 1988; Wall 
2010). När det kommer till barns rättigheter föreslår Moosa-Mitha (2005) en 
skillnadscentrerad teori, eftersom hon menar att barns rättigheter inte kan jäm-
ställas med vuxnas rättigheter utan måste utgå från barns förutsättningar. En 
alternativ skillnadscentrerad teori kring barns rättigheter kan med andra ord 
synliggöra situationer där lika rättigheter slarvigt ses som samma rättigheter. 
Att utgå från en skillnadscentrerad teoribildning möjliggör ett arbete för barns 
jämlika rättigheter och möjligheter utifrån deras egna förutsättningar och de 
vardagliga platser barn vistas och interagerar i (Moosa-Mitha 2005).  

Skillnadscentrerad teori kan operationaliseras med Walls (2010) begrepp chil-
dism som synliggör barns perspektiv och förutsättningar tillsammans med det 
som Sundhall (2017) beskriver som adultism, eller vuxennorm. Sundhall me-
nar att vuxennormen genomsyrar mycket av samhället, till exempel utgår 
många av vuxna människors beslut från vuxennormen, men även synen på 
barns idéer och tankar (Sundhall 2017; Young-Bruehl 2012). Konstruktionen 
av den naturaliserade vuxenheten leder till teoretisering av barnperspektiv, un-
derförstått vuxnas barnperspektiv och barns perspektiv, men sällan om barns 
vuxenperspektiv (Svenning och Lindelöf 2011). Enligt Sundhall (2012) kan 
vi med hjälp av genusvetenskapens olika teoretiska verktyg kring makt och 
kunskapsproduktion ifrågasätta den naturaliserade vuxenheten och även un-
danröja de stereotypiseringar av barn som leder till föreställningar om vad som 
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är bra för alla barn. Om genusvetenskaplig forskning bidrar till att beskriva 
barnet som Den Andre, skriver Sundhall (2012), kan det leda till att även barns 
röster blir hörda.  

Att uppfatta verkligheten som konstituerad genom en vuxennorm möjliggör 
att barn kan studeras som särskilt sårbara (Sundhall 2017; Young-Bruehl 
2012). I likhet med flera forskare (Gitz-Johansen 2004; Kampmann 2004; 
Palla 2011) ansluter jag mig till en konstruktion av barnet som inte enbart 
kompetent och självständigt utan också som sårbart och beroende.  Jag väljer 
att utgå från perspektivet att alla människor, såväl barn som vuxna, under hela 
livet kan pendla mellan beroende och självständighet (Butler 2012) och att det 
inte finns något motsatsförhållande mellan agens och sårbarhet. Hur vi väljer 
att teoretisera relationen mellan barn och vuxna hänger samman med definit-
ionen av vad som kan betraktas som delaktighet. Barns möjliga delaktighet 
påverkas i sin tur av intersektioner mellan barns ålder, klass, etnicitet, kön 
eller funktionsförmåga. Detta är centralt för ingången i det som den här av-
handlingen ämnar undersöka; nämligen hur barn och deras intressen blir syn-
liga i förskolans pedagogiska dokumentation, ett verktyg som har ambitionen 
att synliggöra barn som kompetenta och att öka barns delaktighet. Utifrån 
dessa teoretiska utgångspunkter vill jag uppmärksamma vilka diskurser om 
barn som synliggörs i förskolans fotografier och bidra till att problematisera 
diskursen om det kompetenta barnet. 

Diskurser och visuell kommunikation 
Diskurser är uppbyggda av språk, bilder, gester och attribut som tillsammans 
med subjekten som ingår i kontexten skapar, omskapar eller upprätthåller nor-
mer. Enligt Marianne W. Jørgensen och Louise Jane Phillips (2000, 7) innebär 
begreppet diskurs ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. De göran-
den och säganden som är framträdande inom en diskurs kan ses som berättel-
ser inom vilka subjekten kan förhandla sina subjektspositioner. Enligt Michel 
Foucault (2003) påverkar diskurser människans uppfattning om såväl världen 
och verkligheten, som uppfattningen om sig själv. Genom dominanta diskur-
ser skapas förgivettaganden som kan vara svåra att ifrågasätta. Foucault 
(2003) menar att dominerande diskurser kan beskrivas som en normaliserande 
makt som tenderar att skapa likriktade beteenden. Möjligheter till förändring 
ligger enligt Foucault sammanvävd mellan diskurser, strukturella föränd-
ringar, särskilda intressen, slumpen och individuell agens (Leipold och Win-
kel 2017).  

I den här avhandlingen står fotografier i fokus. Historiskt sett har fotografier 
som visuellt språk ofta uppfattats som direkta avbilder av verkligheten (Stur-
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ken och Cartwright 2009; Wallsten 2011). Fotografier har ansetts dokumen-
tera sanningen i högre utsträckning än till exempel målningar och skisser. 
Trots nya digitala redigeringsmöjligheter som nästan vem som helst kan an-
vända, så uppfattas fotografiet av många fortfarande ofta som ett uttryck för 
verkligheten (Sturken och Cartwright 2009). Fotografier kan dock aldrig vara 
en exakt kopia eller spegelbild av verkligheten.  Yvonne Eriksson och Anette 
Göthlund (2012) beskriver, med stöd i Stuart Halls (1997) teorier om repre-
sentation, fotografier som en re-presentation av skaparen, inskrivna i historia 
och kultur. De förklarar det som att mellan re- och presentation, finns ett ut-
rymme skapat för kultur, ideologi och värden och när bilden formeras, etable-
ras dessa värden och blir till normer (Eriksson och Göthlund 2012).  

Bildkommunikation är ett språk som blir allt viktigare i ett samhälle där bilder 
kan delas snabbt och enkelt över hela världen. Det visuella språket har inten-
sifierats så starkt att vissa talar om en visuell vändning (visual turn), där bilder 
många gånger ersätter ord (Mitchell 2005). Bilder kan, precis som text, ”läsas” 
och tolkas och många gånger utgör bilder en stor del av kommunikationen 
som äger rum i förskolan.  På samma sätt som alla typer av språkliga hand-
lingar används fotografierna för att förmedla budskap och berättelser till mot-
tagaren, men det är sällan en envägskommunikation, språket påverkas också 
av mottagaren och det som sker i mötet (Fairclough 2001; Hall 1997). Foto-
grafierna utgör alltså en byggsten i hur diskurser upprätthålls. Enligt Roland 
Barthes (2016) går det inte att veta på förhand hur en bild kommer att läsas av 
olika individer eller grupper av individer. Både i samhället som helhet och i 
förskolan publiceras ofta fotografier tillsammans med en förklarande text, som 
hjälper läsaren att tolka. För personer som inte har skriftspråket, till exempel 
yngre barn, finns dock inte den förklarande texten tillgänglig som stöd för 
tolkning. Mitchell (2005) hävdar att bilder har stor makt när det kommer till 
att dominera, övertala och disciplinera människor. Med denna förståelse av 
förskolans fotografier som språkliga handlingar kommer jag nu att beskriva 
de olika teorier om diskurs och agens som jag använt mig av i avhandlingsar-
betet. 

Normaliserande makt och självreglerande subjekt 
Förskolan, liksom andra institutioner, präglas av regulativa och normativa 
strukturer som också har ett fostrande syfte, det som Foucault (2003) definie-
rar som normaliserande makt. Institutionskulturen skapar stabilitet och ger in-
nebörd till sociala beteenden (Scott och Meyer 1994), men riskerar samtidigt 
att producera såväl konforma som avvikande beteenden (Goffman 1973).  
Enligt Foucault (2003) existerar makten i relationerna mellan människor och 
kommer till uttryck i det språk och de handlingar som dessa människor använ-
der, och visar upp vad som är möjligt och vad som inte är möjligt att göra eller 
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vara inom normalitetens gränser. Subjekten beskrivs som ett aktivt varande, 
en praktik, som skapats av och är inbäddad i diskurser i ständig utveckling 
(Foucault 1993). Subjekten är skapade inom diskursen och är de som upprätt-
håller normaliteten. I en artikel tolkar Spies (2009) detta som att Foucault be-
skriver att diskurser erbjuder specifika subjektspositioner som kan intas av 
olika individer. Diskurser är med andra ord tätt sammanlänkade med subjek-
ten, hur subjekten kan konstitueras och hur de kan agera. 

Systemet med normaliserande makt bygger på att alla vill vara normala för att 
bli inkluderade i gemenskapen. Makten blir verksam genom synliggörande 
eller osynliggörande, önskvärda beteenden synliggörs och bekräftas medan 
beteenden som inte betraktas som önskvärda ignoreras, osynliggörs och even-
tuellt bestraffas (Foucault 2003). Det som inte är önskvärt konstrueras som 
avvikande och blir lätt att ifrågasätta. Foucault (2003) beskriver hur styrning 
och kontroll av beteenden sker bland annat genom normaliserande blickar, där 
blicken innefattar föreställningar om hur någonting borde vara. Andras blickar 
gör att vi vänder blicken inåt, mot oss själva och enligt Foucaults blickteori så 
fungerar därmed blickar självreglerande. Den som vet att hen är betraktad, 
kommer att agera i linje med gällande normer för att inte bli konstruerad som 
avvikande (Foucault 2003).  

En förutsättning för att normaliserande makt ska fungera är alltså att det finns 
självreglerande subjekt som deltar i processen genom att upprepa och upprätt-
hålla det som framställs som normalt (Foucault 1993). Foucault intresserar sig 
inte så mycket för vad ett subjekt kan vara, utan fokuserar mer på att beskriva 
hur subjekt skapas i socio-historiska sammanhang (Leipold och Winkel 2017). 
Keller (2012) har dock funnit tre olika typer av subjekt i Foucault’s verk; (1) 
det betraktande subjektet; (2) det betraktade och underordnade subjektet; och 
(3) subjektet som råder över sitt eget liv. I den här avhandlingen kan vi urskilja 
dessa tre subjekt som (1) de som betraktar fotografierna; (2) de som betraktas 
i fotografierna; och (3) de som i interaktion med fotografierna genom olika 
strategier identifierar och agerar sig själva. 

Med andra ord möjliggör Foucaults teorier idéer om att fotografier av barn 
som visas upp i förskolan riktar blicken mot vissa önskvärda beteenden och 
egenskaper som barnen kan reglera sig själva efter. Dokumentationen synlig-
görs för barn, personal och vårdnadshavare som genom interaktion med foto-
grafierna skapar normaliserande blickar som kan styra och kontrollera beteen-
den. Enligt Foucault (2003) definieras The panoptic gaze genom att ett fåtal 
personer skapar seendenormer där en större grupp tillhör de betraktade som 
förväntas reglera sig själva, men de kan också göra motstånd. Foucault menar 
att det är många små motståndsrörelser som bidrar till omformandet av dis-
kurser (Foucault 1980). I den här avhandlingen uppfattas såväl barn, vård-
nadshavare och personal i förskolan självreglerande subjekt som anpassar sig 
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och upprepar det som framställs som normalt, men också som agenter som 
kan göra motstånd och upprepa annorlunda.  

För att beskriva hur någonting som gång på gång visas upp som normalt eller 
önskvärt, också blir begripligt och därmed svårt att ifrågasätta använder sig 
Butler (1990) av begreppet performativitet. Begreppet kan också beskrivas 
som att dominerande diskurser om olika möjliga subjektspositioner finns in-
skrivna i subjekten och utgör bas för hur subjekten kan konstruera sig själva. 
Genom att använda begreppet blir det möjligt att utforska hur den normali-
serande makten kan verka olika på olika subjekt utifrån till exempel kön, där 
Butler menar att vi genom repetitioner lär oss hur vi kan agera som en riktig 
flicka eller en riktig pojke. På samma sätt kan vi genom performativitet bli 
begripliga i olika kontexter som präglas av till exempel klass, kultur eller vad 
som uppfattas normalt för en viss ålder (jfr Hellman, Heikkilä, och Sundhall 
2014; Skeggs 2000). Att göra sig begriplig i en förskolekontext kan för ett 
barn handla om att barnet uppfattar och lär sig vilka normer och beteenden 
som möjliggör lek tillsammans med andra barn. Barn som ännu inte uppfattat 
leksignaler blir obegripliga för andra barn och riskerar att uteslutas från den 
gemensamma leken. Butler (1990) menar att allt agerande sker inom diskur-
sens ramar och den som handlar utanför ramarna blir obegriplig, eller osynlig, 
för andra. Genom att teoretisera fotografierna utifrån begreppet performativi-
tet kan fotografierna betraktas som performativ som upprepade gånger visar 
upp önskvärda beteenden, med vilka barnen kan förhandla sina identitetspo-
sitioner.  

Sammanfattningsvis kan sägas att teorier om en normaliserande makt, domi-
nanta diskurser och performativitet utgår från att de flesta individer strävar 
efter att uppfattas som normala och därför reglerar och anpassar sig för att inte 
uppfattas som avvikande (Butler 1990; Foucault 2003; Goffman 1973). Olika 
subjektspositioner som individen antar själv eller blir tilldelad, markerar till-
hörighet eller utanförskap. Barn inom kategorin förskolebarn uppfattas där-
med sträva efter att förstås som förskolebarn och känna en tillhörighet i för-
skolan och med barngruppen. Avvikande beteende beskrivs ofta som att sub-
jektet i sig är problematiskt eller har svårigheter och av den anledningen ris-
kerar subjektet att bli marginaliserat. 

Agens och förändring 
I avsnittet ovan har jag beskrivit hur en dominant diskurs kan bli svår att ifrå-
gasätta och därmed blir disciplinerande på ett sätt som gör att individer (sub-
jekt) anpassar sig efter den. Det är en viktig teoretisk utgångspunkt för att 
förstå hur fotografierna i förskolan skulle kunna fungera likriktande och till 
och med förtryckande genom att upprätthålla vissa diskurser. Diskursteori er-
bjuder dock, som jag så smått varit inne på, även möjligheter till agens och 
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förändring.  Enligt Norman Fairclough (2010) finns spänningsfält som utma-
nar rådande diskurser i det område där olika diskurser på samma eller olika 
nivåer kommunicerar med varandra. Han definierar flera rådande diskurser 
inom ett visst system som en diskursordning och menar att diskurserna inom 
en diskursordning alltid befinner sig i dialektiska förhållanden till varandra. 
De kan således samspela eller motverka varandra. Fairclough (2005) fokuse-
rar främst på maktbalansen mellan olika diskurser. Subjektet i Faircloughs ar-
beten kallas för social agent och agensen konceptualiseras genom den sociala 
agentens makt och möjlighet att påverka genom att producera, sprida och tolka 
”text” (Fairclough 2005). I en artikel har Leipold och Winkel (2017) tolkat det 
som att Fairclough menar att individuell agens frigörs genom att individer 
medvetandegörs om dolda maktstrukturer som reproduceras i språket. Möjlig-
het till förändring finns genom ”individuella kreativa handlingar” (Fairclough 
2001, 172). Den möjligheten, hävdar Fairclough (2010), är större i praktiker 
där det finns flera synliga diskurser. Om det finns flera olika sätt att se på och 
tala om fenomen blir det också, enligt Fairclough (2010), en praktik som är 
mer öppen för kollektiv/ömsesidig agens och förändring. Detta skulle, för mitt 
avhandlingsarbete, kunna innebära att möjligheten för barn att bli delaktiga 
och få inflytande över verksamheten, till exempel genom användandet av pe-
dagogisk dokumentation, kan antas öka, ju fler olika sätt att förstå och tala om 
verksamheten som synliggörs i fotografierna. Enligt Fairclough (2010) pågår 
en ständig kamp och förhandlande mellan diskurserna, som också bidrar till 
att diskurser och maktstrukturer förändras. Inga diskurser existerar fritt eller 
isolerat utan de står alltid i relation till andra sociala dimensioner i samhället. 
För att undersöka hur diskurser om det svenska förskolebarnet kommuniceras 
på olika nivåer där fotografier i förskolan är i förgrunden, har jag valt att utgå 
från Faircloughs kritiska diskursanalys (Fairclough 2010). Teorin om att dis-
kurser på olika nivåer kommunicerar med varandra gör det möjligt att under-
söka hur läroplanens mål tolkas och uttrycks i fotografierna samt hur barnen 
tolkar fotografierna i sina egna berättelser och hur denna kommunikation re-
laterar till makt och möjlighet att påverka.  

Performativitet och motstånd 
Identitet i socialkonstruktivistiska sammanhang handlar inte om en essentiell 
identitet, utan om ett antal olika positioner som möjliggörs utifrån de samman-
hang som människor befinner sig i, det vill säga att positionerna möjliggörs 
av diskurserna (Butler 1990; Fairclough 2010; Foucault 1993). Som jag be-
skrivit ovan så är subjektet i Faircloughs och Foucaults arbeten otydligt och 
decentrerat, det är skapat i diskurserna och dess agens begränsas av tillgäng-
liga diskurser. Butler (1990) hävdar också att subjektet är konstituerat av dis-
kursen, men menar samtidigt att subjektet i sig kan beskrivas som en potentiell 
möjlighet till förändring. ”Normen styr handlingens sociala begriplighet, men 
den är inte detsamma som handlingen den styr” förklarar Butler (2006, 59). 
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Hon beskriver hur dominanta diskurser (normer) vägleder våra moraliska vär-
deringar och handlingar, men att de också utgör tvångsmässiga normali-
seringsprocesser där vissa idéer och ideal skapar kriterier för vad som förstås 
som normalt (Butler 1990). För att subjektet ska ha möjlighet till agens krävs 
att det ska kunna kommunicera med andra och det måste därför vara konfigu-
rerat på ett sätt som framstår som begripligt inom diskursen (Butler 1997). 
Butler (1993) beskriver hur subjektets begriplighet påverkar dess möjlighet 
till agens. Enligt Butler definieras den som inte blir begriplig och igenkän-
ningsbar inom diskursen som varande utanför det mänskliga (Butler 2012). 
Butler (1990) poängterar dock också att avvikande beteende inte bara kan för-
stås i relation till osynliggörande och exkludering, utan att det också kan för-
stås som en form av motstånd som kan förändra praktiker, en slags förhandling 
om vad som ska anses vara normalt. Enligt Butler (1990) krävs individuell 
agens både för att anpassa sig till normer och för att kunna göra motstånd mot 
dem. Utifrån detta blir det intressant att studera hur förskolans fotografier kan 
fungera som en förhandling om normalitet. 

Diskurser blir verksamma genom att fotografierna visar upp vissa beteenden 
som kan fungera som vägledning för barn som vill göra sig begripliga. Sub-
jektet omskapas i mötet med olika praktiker och är aldrig en slutprodukt utan 
någonting som hela tiden (re)produceras, precis som diskurserna (Jørgensen 
och Phillips 2000). I avhandlingen analyseras detta genom att undersöka vilka 
olika subjektspositioner som tillgängliggörs för olika subjekt inom verk-
samma diskurser. Ett barn och en familj anpassar sig och förändras till de för-
skolediskurser som de möter då barnet börjar förskolan. Butler (1990) menar 
dock att förekomsten av ideal, som önskvärda beteenden och egenskaper, 
också innebär förekomsten och viljan att upprepa annorlunda. Jag tolkar But-
ler (1990) som att variationer i upprepningen, som sker medvetet eller omed-
vetet, ligger till grund för förändring av normer och enskilda subjekts infly-
tande över verksamheten. 
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Metod och Material 

I detta kapitel beskrivs hur det empiriska materialet har samlats in och bear-
betats. Detta görs i sex underavsnitt. Det första avsnittet presenterar hur urval 
av förskolor har gjorts, hur deltagare informerats och samtyckt till studien 
samt vilken data som utgör empiri för studien. I det andra avsnittet presenteras 
de fyra förskolor som ingått i studien. Efter det följer en presentation av em-
pirin som använts i studien samt hur analysen har gått till. Två avsnitt behand-
lar de etiska aspekterna när det kommer till studier som involverar barn och 
bilder. Slutligen följer en diskussion kring studiens trovärdighet.  

Urval och datainsamling 
Innan jag påbörjade avhandlingsarbetet hade jag skrivit en magisteruppsats 
där jag analyserat fotografier från två avdelningar med olika åldersspann på 
en förskola (Wahlgren 2013). I uppsatsen studerade jag fotografier från den 
så kallade dagboken, där fotografier varje dag presenterades för vårdnadsha-
varna samt från barns egna pärmar där fotografier från barnens hela förskole-
tid samlades för att sedan skickas hem med barnen. Studien visade bland annat 
att pojkar framställdes som mer aktiva än flickor på fotografierna, oavsett hur 
aktiva de faktiskt var i verksamheten. Jag noterade också hur olika sätt att göra 
fotografierna tillgängliga för barnen resulterade i olika möjligheter till delak-
tighet för dem. Till exempel så möjliggjorde fotografier som sattes upp med 
kardborrband för barnen att plocka ned och sätta upp fotografier, samt ändra 
ordning på dem. Hur barnen framställdes och de olika sätt som barns interakt-
ion med fotografierna möjliggjordes, väckte en nyfikenhet hos mig att utföra 
en bredare studie. Genom att samla in material från flera olika förskolor, be-
lägna i socioekonomiskt olika områden, och från förskoleavdelningar med 
olika ålderssammansättning, vill jag undersöka vilka diskurser om barn som 
aktiveras i den svenska förskolan genom praktiken kring fotografier och pe-
dagogisk dokumentation.  

Jag kom i kontakt med förskolorna genom de nätverk som jag har genom 
mångårigt arbete som förskollärare och barnskötare samt som universitetslä-
rare på förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Ett tiotal förskolor i tre 
regioner kontaktades och två stycken tog kontakt med mig efter att ha hört 
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talas om studien. Några av förskolorna besöktes också för att tillhandahålla 
mer information om studien samt undersöka förutsättningarna för deltagande. 
Sammanlagt kom sex förskoleavdelningar på fyra olika förskolor i tre skilda 
kommuner i Region Stockholm till slut att ingå i studien. Alla avdelningar 
använde sig av pedagogisk dokumentation i form av fotografier för kommu-
nikation och reflektion mellan barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna. 

Några av förskolorna som jag först hade kontakt med kom av olika anled-
ningar3 att inte delta i studien. En av dem valde, efter första besöket med pre-
sentation av studien, att inte delta på grund av att den nya europeiska data-
skyddslagen GDPR (Europeiska Kommissionen 2018), som gäller från maj 
2018, hade bidragit till att förskolan inte längre ansåg sig kunna arbeta med 
fotografier på samma sätt.  

Samtliga anställda på de deltagande förskolorna erhöll skriftlig och muntlig 
information om avhandlingens syfte och genomförande (se bilaga 1). Tillsam-
mans med förskolepersonalen planerades hur vårdnadshavare och barn skulle 
informeras. Eftersom personalen kände både barn och vårdnadshavare var de-
ras hjälp med att dela ut information och samtyckesblanketter ovärderlig för 
att nå ut till alla. Skriftliga samtycken samlades också in från all personal. På 
samtyckesblanketten framgick att det fanns möjlighet att få informationen 
muntligt om så önskades eller översatt till ett annat språk. Informationen över-
sattes till engelska, somaliska och arabiska. Under de dagar då informationen 
delades ut fanns jag tillgänglig på avdelningen vid lämning och/eller hämtning 
av barn, så att vårdnadshavarna kunde kommunicera med mig. Det varierade 
mellan avdelningarna i hur många blanketter personalen kunde samla in. De 
flesta avdelningarna lyckades samla in samtycke från nästan alla vårdnadsha-
vare medan någon avdelning bara fick in ungefär hälften. Jag planerade hur 
jag skulle lägga upp mitt arbete utifrån detta och vilka fotografier som skulle 
gå att studera för att få valida resultat. När det kom till avdelningen där jag 
bara hade samtycke från hälften av vårdnadshavarna, var det möjligt för mig 
att till exempel studera avdelningens officiella Instagram-konto. Avdelningen 
hade också relativt få fotografier av barn på väggarna samt att de cirkulerade 
fotografier i individuella digitala mappar, där jag kunde studera mappar till 
barn, vars vårdnadshavare lämnat samtycke. På så sätt fick jag ett tillräckligt 
underlag för att uppfatta dokumentationspraktiken på avdelningen. 

                               
3 Jag förlorade kontakten med en förskola under studiens gång till följd av en längre tids sjuk-
dom hos ansvarig kontaktperson på förskolan. Två avdelningar på olika förskolor i olika kom-
muner som själva tog kontakt med mig med intresse att delta, men fick inte medgivande av 
respektive förskolechef. 
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Datainsamlingen pågick under hösten 2018 och våren 2019. Jag tillbringade 
tre-fyra dagar på varje förskola i inledningsfasen för att tillsammans med per-
sonalen välja ut vilken dokumentation som lämpade sig för studien och disku-
tera hur den skulle samlas in. De fotografier som jag intresserade mig för till 
min empiri var fotografier som användes för kommunikation och reflektion 
mellan barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna, där vuxna kan innebära såväl 
personal som vårdnadshavare. De fotografier som inte ingick i studien var till 
exempel porträttfotografier på personal, vikarier och barn som ofta fanns upp-
satta i hallen för att besökare och vårdnadshavare skulle veta vilka som befann 
sig på avdelningen. Under vistelsen fick jag möjlighet att bekanta mig med 
barn och personal och de rutiner som fanns på förskolan, samt fanns tillgänglig 
för vårdnadshavare som hade frågor om studien. Jag gjorde även observat-
ioner av hur arbetet kring fotografierna gick till som dokumenterades med 
papper och penna. Jag växlade mellan att aktivt delta i vissa moment av för-
skolans verksamhet och att enbart observera när förskollärarna höll i olika ak-
tiviteter. Jag var behjälplig vid lunch, påklädning och toalettbesök och fick på 
så sätt en god relation till barnen. Det var också ett bra sätt att bryta den miss-
tänksamhet som fanns från personalen på några avdelningar. När de upptäckte 
att jag kunde se var jag behövdes och rycka in tror jag att de uppfattade mig 
mer som en jämlik än någon som kom in utifrån och kontrollerade dem. Ob-
servationerna skrevs oftast ner direkt efter att jag lämnat barngruppen, vanli-
gen genom att jag satt kvar i förskolans personalrum efter avslutat besök. Jag 
observerade situationer när dokumentationen producerades, när urval gjordes 
av vilken dokumentation som skulle användas, var den skulle publiceras samt 
vid reflektioner kring dokumentationen. Observationsanteckningarna utgjorde 
tillsammans med de insamlade fotografierna den första delen av empiriin-
samlingen. 

Jag återkom till varje förskola vid flera tillfällen för att delta i reflektions- och 
planeringsstunder med personalen samt närvara ytterligare i barngruppen för 
att bli en bekant person för barnen. Vid de här tillfällena kunde jag föra fäl-
tanteckningar samtidigt som reflektion/planering pågick. Varje gång jag be-
sökte förskolan fotograferade jag de dokumentationsväggar som ändrade 
skepnad under den tid som datainsamlingen pågick. Det kunde handla om att 
de fylldes på med mer material eller att fotografier byttes ut. På de förskolor 
där jag hade möjlighet att samla in digitala fotografier skedde det genom att 
jag fick låna en lärplatta av någon i personalen som jag, efter instruktioner, 
gick igenom. Jag fotograferade av inlägg som cirkulerades i gruppen och med 
enskilda familjer. Fotografier som delades på Instagram kunde jag samla in 
genom att använda min egen mobiltelefon. 

I slutet av datainsamlingsperioden anordnade jag åtta gruppsamtal med nitton 
barn i åldern fyra till sex år gamla. De som hade samtycke från vårdnadshavare 
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att delta i studien fick själva välja om de ville delta genom att ingå i smågrup-
per på två-tre barn åt gången som fick samtala med mig om fotografierna. 
Samtalen utfördes i förskolans lokaler i barns självvalda grupper för att de 
skulle känna sig trygga och motiverade att delta. Jag hade ett begränsat antal 
frågor som jag ställde till dem som handlade om vem som tagit fotografierna 
och varför fotografierna tagits och satts upp på väggen. Större delen av sam-
talstiden gick dock ut på att låta barnen själva berätta om fotografier som de 
själva fastnade vid och valde ut från dokumentationsväggarna eller sina egna 
pärmar. Samtalen filmades med videokamera och varje samtal var ungefär 45 
minuter långt. Filmerna transkriberades sedan för analys, men jag gick också 
tillbaka till filmerna för att fånga hur barnen kunde använda sitt kroppsspråk i 
sin interaktion med fotografierna och med varandra i samtalen. 

Presentation av de studerade förskolorna 
I det här avsnittet kommer jag att presentera två olika tabeller. Tabell 1 be-
skriver kort de förskolor och avdelningar som har ingått i studien. Mer detal-
jerad information om respektive område som förskolorna är belägna i och 
vilka upptagningsområden de har finns i bilaga 2. Sammanlagt ingick sex av-
delningar från fyra olika förskolor i studien. Två av förskolorna tillhör en pri-
vat koncern, två av förskolorna är kommunala och belägna i två olika kom-
muner. Förskolorna benämns i arbetet A, B, C och D. Sedan följer bokstaven 
Ä för avdelningar för äldre barn (4 – 6 år) och Y för avdelningar för yngre 
barn (1 – 3 år). Förskola D inhyser barn från två olika upptagningsområden 
och därför finns det två olika sifferangivelser på några av raderna i tabellen 
under kolumnen för förskoleavdelning DY. Tabell 1 ger en översikt över hur 
fotografier publicerades på avdelningen. 
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Tabell 1. Uppgifterna i rad 5 - 9 är hämtade från hitta.se 221005. Fskl = förskollärare, 
Bsk = barnskötare, Ä = äldre, Y = yngre. Observera att förskola D inhyser barn från 
två olika geografiska områden. 

 

 I tabell 1 går det att utläsa att de äldre barnen ingår i barngrupper på cirka 30 
barn medan barngrupperna för yngre barn inrymmer 15 – 20 barn. Boende-
form och medelinkomst i förhållande till medelinkomst i riket ger vägledning 
om områdets socioekonomiska förhållanden. 

Förskoleavd AÄ 
(privat) 

AY 
(privat) 

BÄ  
(privat) 

BY  
(privat) 

CÄ 
(kommunal
) 

DY 
(kommunal
) 
Område 
1//2 

Barn i 
gruppen 

30 15 31 20 30 18 

Barnens ålder 4-6 1-3 4-6 1-3 4-6 2-3 

Personal/ kön Fskl (K) 
Fskl (K) 
Bsk (K) 

Fskl (K) 
Bsk (K) 
4 olika 
vikarier 

Fskl (M) 
Bsk (M) 
Bsk (K) 
Bsk (K) 

Fskl under 
utb (K) 
Bsk (K) 
Bsk (K) 

Fskl (M) 
Fskl under 
utb (M) 
Bsk (K) 
Praktikant 
(M) 

Fskl (K) 
Bsk (K) 
Bsk (K) 

Medelinkoms
t i området 

+ 23% 
över 
medelink 
i riket 

+ 23% 
över 
medelink 
i riket 

-16% under 
medelink i 
riket 

-16% under 
medelink i 
riket 

+ 39% över 
medelink i 
riket 

-19% 
medelink i 
riket// 
+6% 
medelink i 
riket 

Boendeform i 
området 

Kedjehus
/ villa 

Kedjehus
/ villa 

Flerbostads
-hus/hyres-
rätter 

Flerbostads
-hus/hyres-
rätter 

Kedjehus/ 
villa 

Flerbostads-
hus// 
Nybyggda 
villor 

Andel barn i 
området 

32% 32% 33% 33% 43% 7%// 30% 

Andel 20 - 64 
år i arbete i 
området 

65% 65% 70% 70% 68% 47%// 58% 

Medelålder i 
området 

45 år 45 år 43 år 43 år 53 år 51 år// 53 
år 
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Tabell 2. Tabellen visar en översikt över var respektive avdelning cirkulerade foto-
grafier. 

 

I tabell 2 framgår att alla avdelningar delar fotografier på förskolans väggar. 
På ett par avdelningar har barnen egna pärmar. En avdelning delar fotografier 
öppet på sociala medier. 

Presentation av empiri 
I detta avsnitt kommer jag att presentera empirin som ligger till grund för ar-
tiklarna i avhandlingen. Det handlar dels om hur många fotografier det rör sig 
om, dels om hur urvalet av fotografier har gått till. I empirin ingår också fäl-
tanteckningar, videoupptagningar av strukturerade samtal med barnen samt 
Läroplan för förskolan (Skolverket 2018a). 

Sammanlagt samlades ca 1600 analoga och digitala fotografier in för avhand-
lingsarbetet (tabell 3). Det totala antalet unika fotografier har varit svårt att 
uppskatta då en del fotografier har publicerats på flera ställen, till exempel 
både analogt och digitalt. En del fotografier har också varit del av ett pic-
collage som kan innehålla mellan två och fjorton fotografier (Figur 6), vilket 
från början inte tydligt framgick i den sortering som jag gjorde i NVivo. I 
tabellen nedan redovisas alla insamlade fotografier, samt hur många som ut-
gjort underlag för respektive artikel. För de olika artiklarna har olika urval 
gjorts, vilket medför att alla insamlade fotografier inte ingår i någon artikel. 

Tabell 3. Insamlade fotografier samt fördelningen i fyra artiklar. Notera att alla foto-
grafier inte använts som underlag i artiklarna. 

  

Förskoleavd AÄ 
(privat) 

AY 
(privat) 

BÄ  
(privat) 

BY  
(privat) 

CÄ 
(kommunal) 

DY 
(kommunal) 

Platser där 
avdelningen 
delar fotografier 

Väggar 
Digitalt - 
slutet 

Väggar Väggar 
Egna 
pärmar 
Digitalt - 
slutet 

Väggar  
Egna 
pärmar 
Digitalt – 
slutet 

Väggar 
Projektpärm 
Digitalt - 
slutet 

Väggar 
Projektpärm 
Digitalt - 
slutet 
Instagram 
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Figur 6. Figuren visar ett piccollage som innehåller fyra fotografier.  

För att samla in empiri för den första delstudien, som redovisas i artikel I, 
genomfördes åtta strukturerade gruppsamtal med nitton barn på de tre avdel-
ningar som inrymde barn mellan fyra och sex år (AÄ, BÄ och C). Samtalen 
syftade till att synliggöra barns tolkningar, utifrån deras egna erfarenheter och 
uppfattningar av fotografierna (jfr Barthes 2016). Barnen valde själva vilka av 
de analoga fotografier som fanns uppsatta på förskolornas väggar eller insatta 
i individuella pärmar som de ville prata om. Barnen fick välja mellan de ana-
loga fotografierna som de vanligtvis hade fri tillgång till. Urvalet av fotogra-
fier är således gjort av barnen på de studerade avdelningarna. Har barnen valt 
att prata om fotografier på väggarna har samtliga fotografier på väggen räknats 
med, har de valt att prata om fotografier i pärmarna har samtliga fotografier i 
de deltagande barnens pärmar räknats med. Det är den siffran som presenteras 
i tabell 3. Barnens verbala utsagor, men också deras kroppsliga handlingar i 
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interaktion med fotografierna, utgör tillsammans med övriga fältanteckningar 
empiri för artikel I. 

Delstudie två, rapporterad i artikel II, syftar till att jämföra de diskurser om 
barn och förskolans verksamhet som synliggörs i fotografierna på förskolans 
väggar med de diskurser som är verksamma i Läroplan för förskolan (Skol-
verket 2018a). Empiri för artikel II är således läroplanen, men också analoga 
fotografier som fanns uppsatta på olika sorters dokumentationsväggar på 
samtliga studerade förskoleavdelningar, dock ej de specifika väggar för utom-
husfotografier som fanns på två avdelningar. De fanns med som empiriskt un-
derlag då analysen för artikel två startade, men efter hand framkom att foto-
grafierna på utomhusväggarna skiljde sig markant från övriga fotografier och 
därför fick de i stället, tillsammans med utomhusfotografier publicerade på 
andra väggar, komma att utgöra underlag för delstudie fyra, rapporterad i ar-
tikel IV, som specifikt undersöker hur barn framställs i utomhusfotografier. 
Utomhusfotografier som fanns uppsatta tillsammans med inomhusfotografier 
på andra väggar finns dock även med i underlaget för artikel II.  

Under datainsamlingen framkom att samtliga studerade förskoleavdelningar 
använde sig av nya digitala applikationer för kommunikation mellan kollegor, 
men framför allt med hemmen. Det innebar att fotodokumentationen var under 
förändring. På vissa förskolor var man i stånd att helt gå över till digital kom-
munikation medan andra avdelningar planerade att fortsatt kombinera analoga 
och digitala fotografier med olika förutsättningar och riktlinjer för de olika 
sätten att kommunicera. Avdelningarna delade fotografier digitalt på olika 
sätt; i individuella mappar som delades med enskilda familjer, i slutna grup-
per, eller öppet på Instagram. Delstudie tre, vars resultat rapporteras i artikel 
III, syftar till att undersöka hur förskolebarn och förskolans verksamhet kom-
municeras genom digitala fotografier. För att få ett hanterbart material avgrän-
sades det empiriska materialet till ett visst tidsspann då digitala fotografier 
delades via applikationer eller Internet (20190115 – 20190215). Digitala fo-
tografier från förskola B, C och D utgör empiri för analysen till delstudie tre. 
Jag hade inte åtkomst till lärplattorna för att samla digitalt material från den 
definierade tidsperioden på förskola A. Därför beslutade jag att inte ta med 
digitalt material från avdelningarna på förskola A i det empiriska underlaget.  

Delstudie fyra, som rapporteras i artikel IV, intresserar sig för hur barn fram-
ställs i förhållande till naturen i förskolans fotografier. För att undersöka detta 
har jag samlat fotografier som är tagna utomhus och uppsatta på förskoleväg-
garna på fem förskoleavdelningar. Här finns inget material från avdelning AY 
som saknade utomhusfotografier på väggarna.  
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Analys av det empiriska materialet 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur jag har analyserat den insamlade 
empirin. Jag kommer att göra det i olika underavsnitt som beskriver analys-
processen av fotografierna, analysen av de strukturerade samtalen med barn 
samt analysen av läroplanen. Avsnittet inleds med en presentation av en mo-
dell som beskriver hur jag använt kritisk diskursanalys, kritisk bildanalys och 
barns olika positioneringar i samhället för att analysera min empiri. Till grund 
för modellen ligger James och James (2004) modell för barns olika möjliga 
positioneringar samt Faircloughs tredimensionella analysmodell för kritisk 
diskursanalys (Fairclough 2010). I samtliga dessa analyser ingår också empiri 
i form av observationer och fältanteckningar. 

Modell för analys av barns möjliga positioneringar  
I avhandlingen betraktas fotografierna på förskolans väggar och i pärmar som 
berättelser om barnen och förskolans verksamhet. Berättelserna skapas i foto-
grafierna, men också genom ett samspel med miljön och betraktarna i det som 
Sarah Jane Mitchell (2021) väljer att beskriva som ”ways of world-making”. 
Makt framträder i hur olika diskurser tillåts framträda, vem som får möjlighet 
att fotografera eller välja ut foton, vem som kan rikta sin blick mot vem och 
vad eller vem som avporträtteras (Foucault 2003; Lindgren och Sparrman 
2003; Rose 2016).  

Allt empiriskt material har relaterats till styrdokument som läroplanen, men 
även till dominanta diskurser om barn, barndom och utbildning som finns i 
det nutida samhället. Med utgångspunkt i Faircloughs tredimensionella ana-
lysmodell för kritiska diskursanalys (2010), Gillian Roses kritiska bildanalys 
(2016), samt den modell för olika positioneringar i barns liv som James och 
James (2004) skrivit fram, har jag utformat en grundläggande analysmodell 
för hur fotografier och andra sociala strukturer och praktiker förhåller sig till 
varandra (figur 7).  

Fairclough’s kritiska diskursanalys bygger på en modell där diskurser på olika 
nivåer interagerar och därför relateras analys av själva språket med diskursiva 
och sociokulturella praktiker. Fokus ligger på hur maktstrukturer kan synlig-
göras genom att plocka isär diskurser på de olika nivåerna (Fairclough 2010). 
Enligt Fairclough pågår en ständig dialog och maktkamp mellan dessa diskur-
ser (Fairclough 2005). Modellen (figur 7) visar de olika strukturella och prak-
tiska nivåer som uppmärksammats under analysarbetet i den här avhand-
lingen. Strukturnivå 1 inrymmer övergripande diskurser om barn och barn-
dom. På denna nivå återfinns den förgivettagna makasymmetrin mellan barn 
och vuxna där barn betraktas som en grupp som inte har så mycket inflytande 
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(James och James 2004). I Strukturnivå 2 ingår läroplaner, policys, lokala fö-
reskrifter och andra politiskt beslutade dokument. Enligt James och James 
(2004) omfattar den här nivån hur barns positioner struktureras i politiska do-
kument. Modellen visar vidare två, för avhandlingen relevanta, praktiknivåer, 
av vilken den första utgör själva praktiken runt pedagogisk dokumentation. På 
praktiknivå 1 positioneras barn i arbetet med den pedagogiska dokumentat-
ionen utifrån förskollärares tolkningar av läroplanen. Förskollärares tolk-
ningar av läroplanen omsätts och uttrycks även på praktiknivå 2 i själva foto-
grafierna. Det är i de två praktiknivåerna som den kritiska diskursanalysen 
tydligast kombineras med den kritiska bildanalysen.  Rose (2016) menar att 
en bild alltid måste ses i en kontext för att bli meningsfull, och pekar på fyra 
olika områden som kritisk bildanalys måste förhålla sig till; bildens produkt-
ion, bilden själv, bildens cirkulation och blicken från mottagarna (publiken). 
I alla tre delarna av dokumentationspraktiken sker samtidigt en tolkning av 
läroplanen samt en dialog med diskurser på övergripande nivåer. Innerst i mo-
dellen finns eventnivån som i det här arbetet får representera barnens egen 
agens och möjlighet till delaktighet och inflytande i interaktion med fotogra-
fierna.  

Artikel I befinner sig främst på eventnivån samt praktiknivå 1 och 2. Artikel 
II, III och IV befinner sig i båda strukturella nivåerna samt i de två praktikni-
våerna. 
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Figur 7. En analytisk modell över hur kritisk diskursanalys, kritisk bildanalys och 
barns möjliga positioneringar kombineras i det som avhandlingen undersöker. 

Analys av fotografierna 
I fokus för avhandlingen ligger fotografier i förskolans verksamhet och jag har 
intresserat mig för fotografiernas innehåll, men också, i enlighet med Roses 
kritiska bildanalys (2016) bildernas innehåll i relation till kontexten. Detta har 
till exempel inneburit att jag undersökte var fotografierna cirkulerades, vem 
som kunde interagera med dem och under vilka förutsättningar. Jag noterade 
även vem som hade fotograferat och vilka som deltog i att välja ut vilka foto-
grafier som skulle publiceras. Under den första tiden av datainsamlingen be-
fann jag mig på de studerade förskoleavdelningarna och observerade var, när 
och hur fotografier togs, och av vem. Jag noterade var fotografier publicerades 
och vilka som fick möjlighet att interagera med dem. Fotografiernas cirkulat-
ion får betydelse för barnen på förskolenivå och hur de kan interagera med 
fotografierna, men det får också betydelse i ett samhällsperspektiv då motta-
gandet av fotografiernas innehåll idag inte bara sker i en förskolekontext, utan 
via en mobiltelefon var som helst i världen. 

När det gäller de analogt publicerade fotografierna valde jag att börja med 
grova placerings- och innehållsanalyser av vad som publicerades på olika 
dokumentationsväggar. Jag kategoriserade väggarna efter innehåll och place-
ring för att skaffa mig en god överblick av kontexten kring fotografierna innan 
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jag påbörjade analys av enskilda fotografier. Alla avdelningar visade sig ha en 
huvuddokumentationsvägg (HDV) som oftast var den vägg där avdelningens 
projekt visades upp. Det fanns även ett antal andra väggar med olika innehåll 
och med olika placering. Som exempel kan nämnas att några avdelningar pub-
licerade fotografier i kapprummen och förskollärare Albin på avdelning BÄ 
berättade uttryckligen för mig att det var för att kommunicera verksamheten 
med vårdnadshavare. Andra dokumentationsväggar fanns i anslutning till av-
delningens samlingsplats där barngruppen tillsammans med lärarna gemen-
samt kunde reflektera över fotografierna och ett par väggar var också place-
rade intill barns arbetsplatser, det vill säga sittplatser vid bord där det också 
fanns framställt material som papper, pennor, lim mm (figur 8). Dessa place-
ringar kan tänkas vilja inspirera barnens skapande med idéer från det som pub-
licerats på väggen. 

 

 
Figur 8. På bilden syns en dokumentationsvägg placerad intill en arbetsplats för bar-
nen. Dokumentationsväggen består av fotografier av barn i arbete och barns färdiga 
produkter. I nederkant syns ett bord där barn när som helst kan sätta sig och skapa. 

Efter de tematiska innehållsanalyserna av dokumentationsväggar och enskilda 
fotografier, ställdes teoretiskt drivna frågor till materialet för att undersöka 
vilka subjektspositioner som framställdes som åtråvärda (Carlone, Scott och 
Lowder 2014) och vilka uppträdanden och sätt att lära som förmedlades som 
förhandlingsbara och önskvärda i fotografierna (Butler 1990). Frågor som 
ställdes kunde vara i vilka olika typer av aktiviteter barnen framställdes som 
aktiva, vilka material de använde och på vilka sätt lärare/vuxna figurerade i 
fotografierna. Genom dessa frågor var det möjligt att urskilja aktiviteter och 
beteenden som ofta repeterades och därmed tolkades som åtråvärda. Innehålls-
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analyserna gjordes dels genom att notera vad som faktiskt gick att se i foto-
grafierna, dels genom att tolka det som framställdes diskursivt. Ett exempel 
på hur detta kunde gå till framgår av figur 9. Figur 9 visar ett piccollage med 
fyra fotografier av barn som sitter runt ett bord, sysselsatta i en aktivitet. En 
textremsa i mitten av piccollaget talar om vad barnen gör, eller egentligen, vad 
som är önskvärt att barnen gör. På fotografierna ser vi pappersmaterial i olika 
färger och former. På två av fotografierna ser vi hur barnen håller i limstift 
som de använder för att kunna sätta ihop de olika pappersformerna, på de 
andra två fotografierna ser det ut som att barnen trycker ihop pappersformerna 
till papegojor som det står om på textremsan. På fotografierna (och genom 
texten) framträder en bild av att barnen skapar sina egna papegojor. Genom 
de observationer som genomfördes under datainsamlingen framkom dock att 
det i själva verket var en svår uppgift för barnen som var mellan 1 - 3 år och 
de flesta momenten utfördes av den vuxne som närvarade vid projektarbetet. 
Barn och vuxna som sedan ser fotografierna uppfattar innehållet som förgi-
vettagna kompetenser hos barnen. Att de fick hjälp av en vuxen för att klara 
uppgiften visas inte upp i fotografierna och konstrueras därmed som avvi-
kande. Berättelsen som bidrar till normen blir att barn är kompetenta och kan 
skapa sina egna alster i enlighet med förskollärarens instruktioner. 

 
Figur 9. Fotografierna (och texten) förmedlar en berättelse om kompetenta barn som 
själva klarar av att klippa, klistra och forma en papegoja efter lärarens instruktioner. 
Att läraren gjorde mycket av arbetet osynliggörs i fotografierna. 

För artikel II utfördes dels innehållsanalyser av hela dokumentationsväggar, 
dels analyser av enskilda fotografier, varpå bilden av barnet som framträdde i 
fotografierna jämfördes med den bild av barnet som uttrycks i förskolans lä-
roplan. Läroplanen analyserades genom textanalys som beskrivs i ett särskilt 
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avsnitt. För denna studie användes ca 550 fotografier från väggarna på sex 
förskoleavdelningar med barn mellan ett och sex år. Den kritiska diskursana-
lysen i artikel II fokuserar på hur läroplanen (strukturell nivå 2, figur 7) tolkas 
av förskollärare och realiseras i förskolans praktik (praktiknivå 1, figur 7) och 
sedan kommuniceras genom fotografierna (praktiknivå 2, figur 7). De olika 
placeringarna på dokumentationsväggarna innebar till viss del tillgänglighet 
för olika mottagare, men analysen kom också att handla om hur olika typer av 
innehåll i fotografierna kombinerades och vilka budskap dessa kombinationer 
signalerade (Rose 2016). De mönster som framkom i analysen av själva doku-
mentationsväggarna ledde under studiens gång till att artikel II delades upp i 
två artiklar, varav den senare kom att fokusera på utomhusfotografier (Artikel 
IV). 

De digitala fotografierna kategoriserades utifrån var de cirkulerades; enskilda 
digitala mappar, slutna digitala grupper samt öppet på Instagram. I ett första 
steg analyserades de tre kategorierna var för sig. Fotografierna kodades dels 
utifrån vilken aktivitet som visades upp, dels för hur barnen framträdde (om 
ansikten var synliga, om de var oidentifierbara eller om barn inte alls syntes i 
fotografierna). När det kommer till fotografierna i kategorin som cirkulerades 
enbart med familjen, gjordes även en kvantitativ analys där fotografierna i 
varje enskild mapp räknades för att få en uppfattning om hur många fotogra-
fier varje barn hade i sin individuella digitala mapp. 

Fotografier som cirkulerades till fler än enskilda familjer, i slutna och öppna 
applikationer, uppvisade en hel del likheter i utformning och vilka aktiviteter 
som visades upp, så i ett andra steg slogs dessa kategorier ihop till en. Jag har 
tidigare beskrivit fotografier som delas på förskolans väggar med Foucaults 
(2003) begrepp panopticon, och att några få kan blicka över många. När det 
kommer till fotografier som cirkuleras digitalt till större grupper, som dessa 
två kategorier, blir fotografierna tillgängliga för många fler. Jag har därför dels 
använt mig av begreppet massification (Pollen 2016a) för att förstå en bilds 
betydelse i ett större flöde, dels analyserat fotografiernas diskursiva innehåll i 
relation till en större spridning och eventuellt andra syften än barns delaktighet 
och utvärdering av verksamheten. Fotografierna som cirkulerades till en större 
publik gick att kategorisera i ett antal större grupper, inom vilka fotografierna 
visade stora likheter. Ur dessa grupper valde jag sedan ut ett antal representa-
tiva fotografier som djupanalyserades utifrån hur diskurser om barnet och, inte 
minst, förskolan synliggjordes. Min utgångspunkt var att när dessa fotografier 
cirkuleras långt utanför förskolans väggar, tas de också emot av personer med 
vitt skilda förståelser för förskoleverksamhet. En av förskolorna hade valt att 
cirkulera många fotografier från olika utflykter med barngruppen. Ett av dem 
visas nedan med ett nedkortat exempel på hur fotografierna djupanalyserats 
(figur 10). 
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Figur 10. Ett digitalt cirkulerat fotografi som visar aktiviteten: Utflykt med barngrup-
pen. 

Analys genom frågor till fotografiet. (Enbart ett urval av frågorna redovisas.) 

1. Vilka diskurser/kulturella föreställningar visar fotografiet? 

Barnen framställs som konsumenter av kultur och förskolan som en aktiv ak-
tör som besöker platser där professionell kultur erbjuds. Barnen är avbildade 
bakifrån och framträder som sittandes stilla och uppmärksamt följa det som 
utspelar sig på scenen framför dem. Ingen vuxen förefaller sitta mellan barnen 
för att de ska sitta stilla och vara tysta.  

2. Vad betyder de kulturella föreställningarna i detta fall?  

Barnen framställs som tillräckligt disciplinerade för att i grupp besöka en kul-
turattraktion som kräver att man sitter stilla och tyst. Barnen kan göra saker 
tillsammans med varandra och tillsammans med andra människor. En slags 
fostran att kunna delta i vuxenlivet framträder. 

3.  Vad får analysen för konsekvenser?  

Förskolan framstår som en fostrande institution som också ser till barnens be-
hov av upplevelser i samhället tillsammans med andra människor. Barnen 
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framställs som disciplinerade och formbara samt villiga att fostras in i sam-
hället. 

Resultaten av analyserna sattes i relation, inte bara till läroplanen utan även 
till utvecklingslinjer i samhället som digitalisering, massproduktion av bilder 
(massification) och, inte minst professionalisering och marknadisering av för-
skolan. Alla dessa stora skeenden återfinns inom strukturnivå 1 (figur 7). Fo-
tografierna i de individuella digitala mapparna analyserades på liknande sätt 
och relaterades till läroplanens skrivningar. 

Artikel IV undersöker hur två dominanta diskurser i samhället (strukturnivå 
1, figur 7) framställs i förskolans utomhusfotografier (praktiknivå 2, figur 7); 
1. en nära anknytning mellan barn och natur samt 2. jämställdhet mellan kö-
nen.  De två dominanta diskurserna genomsyrar även läroplanen (strukturnivå 
2, figur 7). De ses också som tätt förknippade med svenskhet och av den an-
ledningen kändes det angeläget att också undersöka skillnader i framställ-
ningen av barnen på fotografierna på förskolor med olika kulturell samman-
sättning av barn.  

I artikel IV blev sammansättningen av fotografier på förskolans dokumentat-
ionsväggar intressant. Det var i arbetet med artikel II som olika sätt att dela 
utomhusfotografier uppmärksammades och därför blev utgångspunkt för en 
egen artikel. Hur och var fotografierna visades spelade roll för hur de kunde 
användas och vilka värden de kommunicerade (Rose 2016). Analysen upp-
märksammade hur barn, lärare och natur synliggjordes, men också vad som 
inte synliggjordes i fotografierna. Visuell kultur handlar inte bara om vad som 
blir synligt, utan även om vad som inte blir synligt, vem som betraktar och 
vem som blir betraktad, eller har möjlighet att bli synlig (Sturken och Cart-
wright 2009). I analysen av de enskilda fotografierna tillämpades också be-
greppen ömsesidig agens (Esser 2016) och naturecultures (Haraway 2016; La-
tour 1993). Den handlingskraft som synliggjordes i fotografierna dekonstrue-
rades och testades mot tänkbara subjekt (vuxna, barn, natur).  

Ett exempel på hur analysen gjordes med begreppet ömsesidig agens ges med 
hjälp av bilden nedan (figur 11). Det är ett fotografi av ett barn som har krupit 
ned och satt sig i en bergsskreva. Agensen i fotografiet har undersökts utifrån 
frågor om vad som möjliggör det som sker i fotografiet. Naturen upptar en 
stor del av fotografiet; dels genom bergsskrevan, dels genom en pinne som 
barnet håller framför sig. Analysen noterade hur stor del av fotografierna som 
upptogs av natur för att svara på frågan om hur viktig naturen var för innehål-
let. Barnet i exempelfotografiet tar relativt stor plats, men positionen barnet 
befinner sig i hade inte varit möjlig utan naturens bidrag. Den materiella om-
givningen bjuder, genom sin utformning, in barnet, som enligt diskursen är 
nyfiket och utforskande, att använda skrevan som en stol. Samverkar gör 
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också diskursen om barn som varande nära naturen. Barnet håller också i en 
pinne som funnits tillgänglig för barnet att plocka upp och utforska. Naturen, 
barnet och diskurserna samverkar i en ömsesidig agens. 

 
Figur 11. Exempel på ömsesidig agens som kan uppstå i mötet mellan materialitet, 
subjekt och diskurs. 

Analys av samtal med barn 
En viktig ingång för mig i avhandlingsarbetet var att på olika sätt kunna lyssna 
till barn och fånga både barnperspektiv och barns perspektiv i arbetet med 
dokumentationsfotografierna. Analysen utgår från de videoinspelade grupp-
samtal med tio flickor och nio pojkar från tre förskoleavdelningar med barn 
mellan fyra och sex år som jag beskrivit tidigare. Analysen av samtalen låg 
till grund för artikel I, där fokus låg på barns egna berättelser i interaktion med 
förskolans fotografier. Förskolans fotografier utgör praktiknivå 2 och barnens 
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egna berättelser eventnivån (Figur 7). Ur barnens berättelser noterades för-
handlingar där normalitet och avvikande kunde urskiljas genom uppmärksam-
mande av förgivettaganden och ifrågasättanden (Butler, 1990; Foucault, 2003; 
Goffman, 1973); vad i fotografierna som togs för givet och vad som ifrågasat-
tes. Detta gjordes i ett första steg genom att notera vad det var som fångade 
barnens uppmärksamhet och gjorde att de ansträngde sig för att göra sig själva 
delaktiga i fotografiet. Som exempel tog barnen för givet att de skulle hitta sig 
själva i alla fotografier. Det framkommer genom exemplet nedan där Noel 
försöker förklara varför han inte direkt såg sig själv i fotografiet: 

Leo: Hallå… Jag ser inte dig. 

Noel: Inte jag heller. Jag var inte med då…Jag fanns inte ens då. Jag var, då, 
då, Jag gick i en annan förskola tror jag.   

Leo: Jag kan se dina skor. 

Noel: Är det där mina skor? Ja, jag vet, jag stod längst fram. Framför dig. Det 
är därför jag inte syns.  

Avdelning AÄ, våren 2019 

Från exemplet gick det att urskilja en förväntan hos barnen om att de skulle 
vara med. Deras förklaringar om varför de inte kunde hitta sig själva på foto-
grafierna tolkade jag som att de inte ville framstå som avvikande.  

I ett andra steg av analysen användes NVivo för att sortera och kategorisera 
hur barnen använde språket för att positionera sig och skapa mening. Hur vi 
pratar om och ser på saker är grunden för hur diskurser skapas och upprätthålls 
och därför genomfördes en ordfrekvensanalys för att undersöka hur barnen 
tydliggjorde sig själva gentemot barngruppen och de vuxna på förskolan. I 
denna kvantitativa analys undersöktes vilka olika pronomen barnen använde 
och hur ofta. Utöver detta gjordes en tematisk analys av innehållet i barnens 
berättelser. Analyserna utfördes genom att tillämpa Haraways teorier om lo-
kalt situerade kunskaper (1988), där barnens berättelser tolkades som viktiga 
kunskapsbidrag. Ordfrekvensanalysen tillsammans med den tematiska ana-
lysen visade på olika sätt att positionera sig eller att framhäva olika uppträ-
danden som mer statusfyllda och på så sätt skapa de performativ som Butler 
(1990) menar påverkar vilka sätt som är möjliga när det gäller att bli begriplig 
för sin omgivning. 
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Analys av läroplanen 
I artikel II används kritisk diskursanalys för att studera kommunikation och 
interaktion mellan läroplanen (Skolverket 2018a) och dokumentationsprakti-
ken. Beskrivningar av barn och sätt att lära i förskolans läroplan kategorisera-
des och jämfördes med de diskurser om barnet och förskoleverksamheten som 
synliggjordes i fotografierna. Detta gjordes genom en textanalys där ord och 
begrepp som användes för att beskriva barnen, deras egenskaper och kompe-
tenser urskildes. I ett andra steg urskildes text som beskrev genom vilka akti-
viteter lärande förväntas ske i förskolan. Vanligt förekommande beskrivningar 
av egenskaper, kompetenser och lärande beskrevs som åtråvärda beteenden 
och positioner (celebrated subject positions) (Carlone, Scott, och Lowder 
2014). NVivo och Excel användes för att sortera och kategorisera textstycken 
för analys. Nedan följer ett citat från läroplanen där jag kursiverat vanligt fö-
rekommande beskrivningar av egenskaper och positioner: 

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig 
själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska 
vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i 
läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flö-
det av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i läran-
det. (Skolverket 2018a, 13) 

De kursiverade textstyckena tolkades som egenskaper, positioner och beteen-
den, vilka utgjorde upprepade performativ i läroplanen. Dessa sattes sedan i 
dialog med de positioner och beteenden som synliggjorts som åtråvärda i fo-
tografierna. 

Etiska överväganden 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för de etiska ställningstaganden 
som är gjorda under avhandlingsarbetet. Forskning som involverar barn be-
traktas ofta som känslig forskning. Av den anledningen ansöktes innan data-
insamlingen om ett godkännande från en etikprövningsnämnd, vilket bevilja-
des. I och med att fotografier där personer går att identifiera är att likställa 
med personuppgifter, kan även forskning som involverar fotografier betraktas 
som känslig. Jag kommer därför nedan att redogöra för specifika etiska ställ-
ningstaganden med avseende på forskning som involverar barn och bilder. 
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Att forska med/om barn 
För att ta mitt etiska ansvar under hela avhandlingsarbetet har jag bland annat 
tagit hjälp av Samantha Punch (2002) och Priscilla Alderson (1995) som be-
skriver flera viktiga aspekter att överväga vid forskning som berör barn. En är 
att jag som vuxen forskare behöver granska mig själv och min uppfattning om 
barn och barndom (Punch 2002). Om jag betraktar barn utifrån ett auktoritärt 
vuxenperspektiv, om jag utgår från synen på barn som blivande, inte ännu 
fullvärdiga människor, med färre rättigheter och lägre status än vuxna kommer 
forskningen att skilja sig gentemot om jag ser barnet som varande, ett subjekt 
med egna rättigheter och agens. Skillnaderna kommer att finnas i hur jag väljer 
att angripa mitt studieobjekt, vilka metoder jag väljer att använda, men också 
i hur jag tolkar empirin.  

Jag har i arbetet med avhandlingen valt att se barn som fullvärdiga subjekt 
med rätt till sina egna perspektiv och förmåga att producera kunskap. Samti-
digt har jag också utgått från att det finns maktskillnader mellan barn och 
vuxna (Connolly 2008; Punch 2002; Sommer, Pramling Samuelsson och Hun-
deide 2013; Sundhall 2012), vilket gör att barn också kan beskrivas som en 
underordnad och extra sårbar grupp. Jag har försökt lyssna, tolka och komma 
nära det barn uttrycker under empiriinsamlingen, men även när jag närmat mig 
det empiriska materialet. Under samtalen tog detta sig uttryck i att jag lät bar-
nen tala fritt, jag ställde inte så många frågor. Jag intresserade mig för deras 
berättelser, oavsett vad de handlade om. När jag i efterhand tittade på vide-
oupptagningarna noterade jag barnens kroppsspråk. Analysen av fotografierna 
skedde efter analysen av samtalen, och i den bar jag med mig hur och vad 
barnen visat intresse för i fotografierna under samtalen.  

Enligt Punch (2002) är det motsägelsefullt att vissa forskare menar att barn 
ska ges samma status som vuxna samtidigt som de förespråkar metoder som 
ska vara speciellt lämpliga för forskning om/med barn. Själv tycker jag att val 
av metod är viktig vid forskning om/med barn, men det kan vara minst lika 
viktiga att tänka på när forskningen sker med vuxna informanter. Punch 
(2002) menar till exempel att metoder som föreslås vara lämpliga vid forsk-
ning om/med barn är metoder som ska uppfattas som roliga av barnen och inte 
kräva för långa stunder av uppmärksamhet. Detta kan till exempel vara att låta 
barnen framföra sina tankar genom teckningar, fotografier eller kortare texter. 
På samma sätt skulle olika metoder kunna ses som extra lämpliga för vissa 
grupper av vuxna. De flesta forskare strävar efter att anpassa metoden för att 
kunna undersöka det som de är intresserade av. 
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Att skapa förtroende i både barn- och personalgrupp 
När en studie involverar barn som är under 15 år behöver forskaren få ett sam-
tycke från vårdnadshavarna. För den här studien har samtycke sökts från vård-
nadshavare och personal. Barnen har fått muntlig information kring studien. 
Att få samtycke från barn själva är en komplicerad fråga, särskilt när det hand-
lar om ett informerat samtycke. Alderson (1995) menar att det är viktigt att 
barnen känner till att de inte måste delta i studien och att de kan välja att dra 
sig ur när de vill. Skillnaden från vuxna informanter ligger här i svårigheten 
att försäkra sig om den tillfrågade förstått informationen fullt ut. När forskning 
involverar vuxna, har deltagarna alltid möjlighet att tillgodogöra sig skriftlig 
information, samt att de kan få ett telefonnummer eller en webbadress för att 
kunna fördjupa sig i studiens syften (Sørensen 2014). Det har vårdnadshavare 
och personal i den här studien också erhållit. För yngre barn, är detta dock inte 
möjligt. De flesta av barnen i förskolan kan inte läsa. För att skapa en förtro-
endefull forskningsmiljö har jag under sammanhängande perioder medverkat 
i barngrupperna för att barnen ska kunna känna sig trygga med mig och kunna 
ställa frågor kring mitt arbete. I slutändan är det dock alltid jag som vuxen 
som avgör om barnet är tillräckligt informerat och samtycker till att delta i 
forskningen. 

Ett vuxenperspektiv och en vuxen påverkan är alltid närvarande i forskning, 
även när forskningen intresserar sig för barns villkor. Det handlar inte bara om 
att jag som forskare är vuxen, utan även om det faktum att såväl vårdnadsha-
vare som personal på förskolan måste ge mig tillträde att studera det jag är 
intresserad av. För mig handlade det inte bara om att vårdnadshavare och per-
sonal skulle skriva under samtyckesblanketterna. Det var också viktigt att de 
gav mig tillträde till verksamheten och till fotografierna. Till skillnad från bar-
nen som alltid uttryckte uppskattning och gärna ville svara på mina frågor och 
berätta saker för mig vid besöken, fanns på några avdelningar en misstänk-
samhet mot mig, som att jag var någon som kom utifrån och skulle kontrollera 
dem. På andra avdelningar betraktades jag som en expert som kom utifrån för 
att hjälpa dem. Det är förståeligt att personal i en verksamhet med stora barn-
grupper och ständig personalbrist blir osäkra när de ska öppna upp dörren för 
någon okänd. Vid ett tillfälle när jag kom till förskolan på morgonen, var det 
så få i personalstyrkan närvarande att de bad mig åka hem igen. Förutom detta 
är förskolan en bransch där man har tystnadsplikt och på vissa avdelningar 
fanns en större försiktighet om vad man pratade om när jag var där än på andra. 
Det mesta av misstänksamheten släppte dock efter hand och jag märkte att det 
bästa sättet att hantera den var att finnas med i verksamheten, att rycka in och 
hjälpa barn som behövde hjälp, att sitta med vid matbordet och hålla ett par 
barn i handen på utflykt. Eftersom jag arbetat många år i förskolan kände jag 
mig trygg med att jag skulle känna av barns oro och kunna avgöra om de inte 
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ville delta i samtal. Förtroendet växte så småningom fram och både barn och 
vuxna uppfattade mig som vilken vuxen som helst som arbetade på förskolan. 

Vuxenrollen som forskare i förskolan skiljer sig dock från den jag upplevt när 
jag varit i barngrupp som vikarie. Som vikarie i förskolan förväntar sig ordi-
narie personal att vardagliga sysslor på förskolan utförs, oavsett hur barnen 
ställer sig till det. I forskarrollen är det däremot viktigt att kunna avgöra om 
något barn uttrycker olust eller ovilja att delta. Under min tid i fält har jag har 
reflekterat över hur jag möter barnen, men också över hur de möter mig. Om 
barnen dragit sig undan eller hållit sig nära ordinarie personal har jag uppfattat 
det som signaler om att de inte vill delta. Det kan bli ett dilemma då det kan 
innebära att blyga barn inte får sina röster hörda, men samtidigt fanns ingen 
rimlig möjlighet att tillbringa så lång tid i barngruppen att det skulle bli natur-
ligt för dessa barn att prata med mig. 

Om att få barnen att känna sig trygga och att göra representativa urval 
Alderson (1995) lyfter vikten av att forskningen aldrig ska orsaka barnen obe-
hag. Av den anledningen har jag varit tvungen att noga tänka igenom på vilket 
sätt studien kunde genomföras för att minimera risken för att enskilda barn 
skulle kunna uppleva stress eller skada genom att delta. Genom att erbjuda 
barn som hade fått samtycke från sina vårdnadshavare att frivilligt delta i de 
strukturerade samtalen förvissade jag mig om att barnen inte pressades delta 
mot sin vilja. Samtalen genomfördes som en del av förskoledagens regel-
bundna aktiviteter på förskolan under ordinarie förskoletid för att i så stor ut-
sträckning som möjligt behålla rutinerna för barnen. Genom det genusveten-
skapliga angreppssätt som antogs i avhandlingsarbetet kom omsorg att spela 
en stor roll. Lika viktigt som forskningens krav på oberoende och självstän-
dighet var det att åstadkomma relationer och vara uppmärksam på ömsesidiga 
beroenden mellan forskare och forskningssubjekt (jfr Cannella, Pérez, and 
Pasque 2016). Exempel på det var att under den tid som jag fanns på förskolan 
för att lära känna barn och personal, fungerade jag som en extra vuxen som 
hjälpte till med påklädning, mat och toalettbesök, men jag var inte aktiv i grup-
pernas planerade verksamhet. Jag hjälpte barnen och de kommunicerade att 
de ville ha min hjälp, verbalt eller kroppsligt. På så sätt skapade vi tillsammans 
relationer och förtroende för varandra. Ytterligare åtgärder som vidtogs för att 
undvika att forskningen skulle ge upphov till obehag hos barnen (Alderson 
1995) var att jag bara använde mig av fotografier som redan fanns i förskolans 
verksamhet, det vill säga; jag konstruerade inte några egna bilder av barnen 
som skulle kunna ge upphov till stress eller skada. Jag har också svårt att se 
att studien skulle kunna påverka barn och verksamhet negativt på längre sikt 
(Sørensen 2014). Det är dock viktigt att fundera över detta eftersom om något 
av forskningens delmoment kan tänkas få en negativ effekt för någon person 
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eller verksamhet, skulle det i förlängningen kunna leda till att det inom områ-
det blir svårare att få tag på personer som vill delta eller låta sina barn delta i 
studier i framtiden. 

En viktig aspekt som berör barns trygghet i forskningen är vad jag som fors-
kare gör om barnen berättar saker för mig, som inte är intressant för min forsk-
ning, men som synliggör att barnet är utsatt för olaglig eller olämplig behand-
ling av någon vuxen (Roberts 2017). Som tidigare anställd i förskolan vet jag 
hur jag ska hantera informationen, men som forskare behöver jag veta vem 
jag ska prata med och jag måste också ta ställning till hur och när jag berättar 
för barnet att jag kommer att föra den anförtrodda informationen vidare. Detta 
var dock ingenting som inträffade i samtalen med barnen. 

Urval av förskolor och informanter innehåller också etiska aspekter 
Alderson (1995) betonar vikten av att reflektera över om urvalet gör att det 
finns risk för att vissa barns röster inte framkommer till följd av det urval som 
har gjorts. Vad gäller urvalet av förskolor var ambitionen att få en spridning 
från olika områden som representerar olika befolkningsgrupper i landet i stort.  
När det kommer till de enskilda barnen som deltog i samtalen, tog jag ett be-
slut om att enbart genomföra samtal med de äldre barnen; dels för att få en 
hanterbart stor empirimängd, dels för att det skulle bli lättare att genomföra 
samtalen och sedan tolka dem eftersom äldre barn oftast har kommit längre i 
språkutvecklingen. Det är ett val som därigenom har ignorerat yngre barns 
röster om fotografierna. Utöver detta innebar beslutet att barnen själva fick 
välja om de ville delta i samtalen, att en exkludering kan ha skett av barn som 
inte haft möjlighet eller förmåga att uttrycka sitt eventuella önskemål om att 
delta. 

Att göra barnen delaktiga i kunskapsproduktionen 
De samtal som gjordes med barnen resulterade i att barnens interaktioner med 
fotografierna bidrog till att skapa nya kunskaper. På så sätt inkorporerades 
barnen som producenter av kunskap (Cannella, Pérez, och Pasque 2016). Att 
uppmärksamma och sprida dessa resultat vidare gör barnen delaktiga i kun-
skapsproduktionen (Alderson 1995). De publicerade artiklarna är skickade till 
förskolechefer på deltagande förskolor för vidare spridning. När avhandlingen 
är färdig kommer jag också erbjuda mig att presentera resultaten för personal 
i förskolan. Barnen som deltog som informanter är flera år äldre när avhand-
lingen publiceras än de var när datainsamlingen skedde och många av dem är 
inte kvar i förskolan. Det finns därmed en svårighet att nå just dessa barn för 
att låta dem ta del av forskningsresultaten. Däremot finns möjligheter att pre-
sentera resultat och implikationer av studien för barn som finns i förskolan 
idag och på det sättet synliggöra barn som kunskapsproducenter, vilket kan 
fungera emanciperande för barngruppen. 
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Kan barns perspektiv synliggöras? 
I avhandlingsarbetet har jag haft en ambition att lyfta barns perspektiv. I en-
lighet med Spivaks teori om de subalterna (Spivak 2015), har det dock varit 
relevant att ställa sig frågan om en vuxen person någonsin kan säga sig besk-
riva barns perspektiv. Haraway (1988) menar att det krävs lika mycket skick-
lighet för att beskriva ett fenomen ur ett underifrånperspektiv som att göra det 
ur ett objektivt perspektiv genom tekno-vetenskaplig visualisering, det vill 
säga med en blick från ”ingenstans”. Så, även om jag i artikel I bjöd in barn 
till att tala fritt i interaktion med dokumentationen är det inte säkert att jag 
kunde uppfatta och förmedla allt vad de faktiskt sade (Magnusson 2017; 
Spivak 2015; Sundhall 2012). Med mitt vuxenperspektiv kan jag uppfatta att 
jag gör barnen delaktiga bara genom att jag låter dem komma till tals, men om 
jag då inte kan uppfatta vad de säger så förblir deras röster ohörda. Det är som 
Butler (1990) beskriver att allt handlande sker inom diskursens ramar. Det 
som sker utanför ramarna förblir obegripligt eller osynligt för andra. Med det 
menas att jag genom mitt vuxenperspektiv enbart hör barn säga det som till-
gängliga diskurser om barn synliggör som möjligt för dem att säga.  

Att forska med/om bilder 
Fotografier som går att härleda till någon person, till exempel genom att visa 
personens ansikte, definieras som en personuppgift och ska hanteras därefter. 
Det är den europeiska dataskyddslagen GDPR som styr över hur personupp-
gifter får hanteras. Ingen obehörig har därför haft tillgång till fotografierna, de 
har diskuterats med handledare och ibland även på interna seminarier, men då 
har fotografierna alltid varit anonymiserade. I övrigt har fotografierna förva-
rats så att ingen har kunnat komma åt dem. Fokus för studien har varit att 
skapa kunskap om en förskolepraktik som i sig innehåller aspekter av etik och 
barns integritet. Studien har dock i sig inte något intresse i enskilda barn. För-
hållningssättet genom hela studien har präglats av de etiska principerna kring 
människors självbestämmande, rättviseaspekter, att göra gott och på alla sätt 
undvika skador som kan undvikas. 

Pål Aarsand och Lucas Forsberg (2010) pekar på hur presentation av bild-
material kan vara ett etiskt känsligt område som kan hanteras på flera olika 
sätt. Enligt Riikka Korkiamäki och Mervi Kaukko (2022) ska personer som 
förekommer på bilder anonymiseras i forskningssammanhang. Det görs ge-
nom att sudda ut ansikten eller genom att forskaren bara använder fotografier 
där det inte går att identifiera personer på bilden. Ytterligare ett alternativ är 
att inte alls använda fotografier i sin presentation (Aarsand och Forsberg 2010; 
Lindgren 2013). Eftersom det här är en studie om fotografier så har det varit 
ofrånkomligt att använda fotografier i vetenskapliga sammanhang under stu-
diens bearbetning och presentation. Under arbetet med avhandlingen har flera 



 

 93

olika sätt att anonymisera fotografier provats med olika utfall. Nedan följer ett 
antal fotografier där barnen anonymiserats, ibland av verksamheten för att 
kunna sprida fotografierna på önskat sätt, ibland av mig som forskare för att 
kunna använda fotografierna i bearbetning och presentation av studiens em-
piri. 

 
Figur 12. Konturer av barn och material har markerats. Även hudfärg har synliggjorts. 

 

 
Figur 13. Materialet är synliggjort i svartvitt. Barnen är synliggjorda med konturer 
som anger kön med färgmarkering samt hårfärg. 

I figur 12 och 13 har fotografierna bearbetats så att barnen inte kan identifie-
ras, men så att det fortfarande går att analysera innehållet utifrån vilket 
material barnen arbetar med, samt utifrån kön och hudfärg/hårfärg. Det blir 
också möjligt att presentera materialet för andra eftersom det inte går att iden-
tifiera barnen på fotografierna. Att anonymisera fotografier på det här viset 
kan vara ett alternativ för forskarens bearbetning av fotografierna. Det kvar-
står dock svårigheter, som till exempel att undersöka detaljer eller känslout-
tryck. 
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Figur 14. Några av barnen på fotografiet har anonymiserats genom att deras ansikten 
har gjorts oskarpa. 

 
Figur 15. Barnen i fotografiet anonymiseras genom att bara visa material och kropps-
delar som inte går att härleda till specifika barn. 

Figur 14 visar hur det är möjligt att göra ansiktet oskarpt på barnen så att de 
inte går att identifiera. Det är en metod som har ifrågasatts av flera forskare 
utifrån etiska perspektiv (Korkiamäki och Kaukko 2022; Nutbrown 2010; 
Spencer 2022). Enligt Korkiamäki och Kaukko (2022) har metoden att pixla 
eller göra ansikten oskarpa främst använts för misstänkt kriminella eller poli-
sens informatörer, och har utan att problematiseras övertagits av forskningen. 
En bild på ett barn med ett oskarpt ansikte kanske således inte bara skyddar 
barnet utan också sänder signaler om att det är någonting dåligt med att visa 
barnets ansikte (Nutbrown 2010). Dale Spencer (2022) menar att valet att inte 
visa barns ansikten snarare har politiska motiv än etiska. Enligt Spencer 
(2022) blir ett ansikte avklätt och ställer krav på betraktaren på ett sätt som en 
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anonymiserad bild inte gör. Korkiamäki och Kaukko (2022) påtalar risken att 
anonymiseringen i sig blir ett etiskt problem då barn fråntas stolthet över att 
ha bidragit till kunskapsproduktionen. Korkiamäki och Kaukko (2022) pekar 
på ett dilemma där barnens önskan om att visa sina ansikten möter forskarens 
plikt att dölja dem. Forskarna menar att ett oproblematiserat sätt att använda 
anonymiserade bilder av barn kan bidra till att göra barn både ansiktslösa och 
utan röst (Korkiamäki och Kaukko 2022). 

 
Figur 16. Barnet i fotografiet har anonymiserats genom att fotografiet är taget ovani-
från. 

 
Figur 17. En teknik som användes i verksamheterna var att anonymisera barnen ge-
nom att beskära fotografierna.  
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Figur 18. En vanlig metod att anonymisera barn i utomhusfotografier var att fotogra-
fera dem i grupp och på avstånd. Här även bakifrån. 

Många av de fotografier som jag använder i presentationen av min studie är 
redan anonymiserade av förskollärarna själva. Den nya europeiska dataskydd-
slagen från 2018 har gjort att förskollärare är osäkra på hur de kan använda 
och sprida fotografier och därför använder de sig av försiktighetsprincipen då 
de cirkulerar fotografier i grupper av till exempel vårdnadshavare. En förskola 
som först anmälde intresse att delta i studien valde att sluta helt med fotogra-
fier när den nya lagen trädde i kraft och kunde därmed inte heller delta i stu-
dien. 

Fotografier av barnens ansikten förekom framför allt på väggarna på försko-
lan, i barnens individuella pärmar eller digitala mappar. Synliga ansikten le-
vererar, som Spencer skriver, en nakenhet, en möjlighet att urskilja känslout-
tryck och en kontakt med barnet som uteblir i de anonymiserade fotografierna 
(Spencer 2022). Min avhandling har ambitionen att närma sig barns perspek-
tiv. Ändå är det i slutändan jag som vuxen som väljer vilka fotografier jag 
presenterar från studien. Några barn visade mig sina favoritfotografier. Jag 
kunde ha valt att presentera dem. I stället har jag valt att visa representativa 
fotografier som jag ibland behövt retuschera för att dölja barnens identitet. 
Genom att beskriva att det var min avsikt att använda fotografierna på ett sätt 
så att alla deltagare anonymiserades har jag fått tillstånd från etikprövnings-
nämnden, men jag har inte tillfrågat barnen hur de ställer sig till att bli anony-
miserade i presentationer av studien. Barn i dag är vana med en ökad synlighet 
och för dem kan viljan att dölja deras identitet ses som någonting negativt 
(Korkiamäki och Kaukko 2022). Enligt Rebecca Gordon (2019) finns det i 



 

 97

den genusvetenskapliga forskningen ibland anledning att låta respondenter 
framträda anonymt för att de inte ska kunna råka illa ut på grund av det de 
säger, men anonymiseringen kan också fungera som ett osynliggörande, ett 
förnekande av respondenternas rätt att höras och synas. Jag har tolkat barnens 
berättelser, men valt att dölja deras ansikten och känslouttryck. 

 
Figur 19. Ett experiment där två olika sätt att anonymisera ett barn i ett fotografi visar 
sig få olika konsekvenser för vad betraktaren kan se. 

Under arbetet med avhandlingen och de presentationer som gjordes vid olika 
konferenser och seminarier provade jag mig också fram i hur fotografierna 
skulle kunna anonymiseras på sätt som gjorde att syftet med att använda dem 
i en presentation bevarades. Figur 19 visar två olika sätt att anonymisera ett 
fotografi som återfanns i ett barns individuella digitala mapp. Originalfotogra-
fiet visade barnets ansikte och det gick att utläsa känslouttryck. Här provade 
jag, för att kunna behålla barnets ansikte och möjligheten att utläsa känslout-
tryck, att inte pixla ansiktet utan göra hela fotografiet en aning suddigt (till 
vänster i figur 19). Det som hände med fotografiet var att det blev svårare att 
se exakt vad barnet gör på bilden. Det går att se att barnet håller något i hän-
derna och att det ligger något prickigt framför barnet. Till höger använde jag 
i stället en metod som förskollärarna själva ofta använde; jag beskar fotogra-
fiet så att barnets ansikte inte kom med. Det blir möjligt att se verktyg och 
material, pensel och målarfärg, och den produkt som barnet arbetar med. Det 
går också att se att ett barn håller i penseln och burken med färg, men det går 
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inte att identifiera barnet. Det går inte heller att tolka vilka känslor barnet ut-
tryckte kring aktiviteten på fotografiet. Olika sätt att anonymisera barnen i 
fotografierna kan med andra ord förmedla olika innehåll. 

Studiens trovärdighet 
En studies trovärdighet bygger på hur de valda teoretiska definitionerna över-
ensstämmer med de operationella indikatorerna, frånvaron av systematiska fel 
samt att vi faktiskt undersöker det vi teoretiskt påstår att vi undersöker (Esai-
asson et.al 2007). Syftet med det här avhandlingsarbetet har varit att under-
söka barns perspektiv, positioneringar och utrymmen för agens i förskolans 
fotodokumentation. För att kunna göra det har jag placerat studien i gränslan-
det mellan diskursteori, genusvetenskap och bildteori. Som forskare blir jag 
alltid involverad, delaktig och medansvarig för det som beforskas, vilket gör 
att vetenskap alltid i någon mån blir subjektiv (Haraway, 1991).  

Ett sätt att mäta en studies trovärdighet på är möjligheten att generalisera och 
överföra resultaten till andra verksamheter. I en kvalitativ studie ligger dock 
inte överförbarheten i att det ska gå att reproducera studien med samma resul-
tat, utan i att studien överlappar flera olika områden och genom detta blir möj-
lig att relatera i ett vidare perspektiv (Tracy 2010). Vidare menar Yvonna S. 
Lincoln och Egon G. Guba (1985) att en studie kan sägas uppnå trovärdighet 
om den bidrar till ökad medvetenhet samt utbredd förståelse för det studerade 
fenomenet och dessutom kan omsätta teori till praktik genom att ge verksam-
heter verktyg för förändring. I begreppet ligger också igenkänning; en studie 
blir trovärdig om berörda verksamheter känner igen de fenomen som befors-
kas. 

I avhandlingsarbetet har jag valt att betrakta fotografier som ett språk som har 
möjlighet att upprätthålla eller utmana dominanta diskurser. Att utmana do-
minanta diskurser kan handla om att erbjuda alternativa diskurser. Jag har ut-
gått från att inom diskurserna verkar agentiska självreglerande subjekt. Med 
stöd av de teoretiska begreppen normaliserande makt (Foucault 2003) och per-
formativitet (Butler 1990) samt intersektionella perspektiv har jag haft möj-
lighet att analysera fotodokumentationen och synliggöra de diskurser om barn 
som aktiveras i produktion, innehåll och cirkulering av fotografierna (Fair-
clough 2010; Pink 2013; Rose 2016). För att tydliggöra hur jag använder kri-
tisk diskursanalys (Fairclough 2010) för att analysera hur diskurser på olika 
nivåer kommunicerar och antingen förstärker eller motverkar varandra i en 
pågående maktkamp har jag tagit fram en modell (figur 7).  Med hjälp av mo-
dellen blir det möjligt att se hur de olika nivåerna får betydelse för varandra. 
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Den kritiska bildanalysen (Rose 2016) har bidragit till en större förståelse för 
betydelsen av hur fotografierna produceras och cirkuleras och vilka som kan 
utgöra sändare och mottagare av budskapen som innehållet förmedlar. Genom 
att kombinera bildanalysen med den kritiska diskursanalysen (Fairclough 
2010) har det också blivit möjligt att jämföra identifierade diskurser i fotogra-
fierna med diskurser i samhället och i läroplanen, men också i barnens egna 
berättelser.  

För att kunna besvara samtliga frågeställningar i studien applicerade jag också 
intersektionella teorier och Haraway’s (1988) teorier om hur berättelser ur 
olika perspektiv ger olika konstruktioner av verkligheten. Jag hade en ambit-
ion att ligga nära barns perspektiv och fånga barns berättelser och därav fick 
strukturerade samtal med barn utgöra en del av empirin för avhandlingen. Ge-
nom intersektionalitetsbegreppet (jfr Crenshaw 1991) strävade jag efter att un-
dersöka intersektioner mellan kategorin barn och faktorer som kön, klass, et-
nicitet och funktionsförmåga och hur dessa skulle kunna påverka barns möj-
ligheter till delaktighet och inflytande i förskolans arbete med fotografier.  

Andra viktiga teoretiska begrepp som användes för att undersöka hur barn po-
sitionerades/positionerade sig i arbetet med fotografierna var agens och öm-
sesidig agens i kombination med teorier om hur subjektet behöver göra sig 
begripligt inom diskursen. Det krävs agens för att såväl anpassa sig och upp-
rätthålla diskurser som att utmana och påverka dem, menar Butler (1990). I de 
strukturerade samtal som fördes med barnen analyserades hur de konstruerade 
egna berättelser i förhållande till den rådande förskolediskursen (jfr Haraway 
1988), men också vad de fäste intresse vid och hur de positionerade sig gente-
mot andra barn och vuxna. Begreppet ömsesidig agens undersöktes genom 
kritisk bildanalys (Rose 2016), där innehåll och cirkulering var centrala fak-
torer. 

Fotografiernas cirkulering var en viktig del av studien, inte minst när jag i 
kappans slutdiskussion kom till att jämföra de olika artiklarna och hur de ana-
loga fotografierna korrelerade med de digitala. Här används bland annat det 
teoretiska begreppet panopticon (Foucault 2003) för att beskriva vem som blir 
synlig och kan betraktas av vem. Genom att tillämpa dessa teoretiska begrepp 
blir det möjligt att få syn på hur olika cirkulering av fotografierna kan få olika 
betydelse för barns delaktighet och inflytande, men det går också att få syn på 
en förändrad synlighet. 

Studien utgår från ett brett empiriskt underlag från olika förskolor, belägna i 
olika områden och kommuner. Enligt Hans-Olof Lisper och Stefan Lisper 
(2005) ska urvalet för en studie vara stort och varierat för att vara representa-
tivt och möjligt att dra generella slutsatser utifrån. Urvalet för den här avhand-
lingen har inte skett slumpmässigt utan jag har tagit kontakt med förskolor 
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som jag tidigare varit i kontakt med och därför visste att de använde sig av 
fotografier. Under arbetet med att rekrytera förskolor för studien kom jag 
dock, genom snöbollseffekten, i kontakt även med förskolor som jag aldrig 
tidigare besökt. Min bedömning var att det hade tagit för lång tid att finna 
lämpliga förskolor om jag använt mig av ett helt slumpmässigt urval. Genom 
mitt breda kontaktnät kunde jag i stället direkt söka efter förskolor i olika so-
cioekonomiska områden som arbetade med fotografier som daglig kommuni-
kation. Under tiden för urvalet fick jag flera tips om förskolor som låg centralt 
och som flera andra forskare använt sig av i sina studier. De föreslogs som 
lämpliga eftersom de hade tagit emot forskare tidigare och därför var inför-
stådda med vad det handlade om. Jag valde medvetet att inte kontakta någon 
sådan förskola. Genom att undersöka förskolor som inte är vana med forskare 
och arbetar med fotografier, men inte uttalat är Reggio Emilia eller någon an-
nan pedagogisk inriktning, har jag haft ambitionen att kunna uttala mig om 
arbetet med fotografier i förskolor med genomsnittlig medvetenhet och kun-
skap om dokumentation. Fotografierna, som är insamlade vid olika tillfällen 
under en period på cirka sex månader, är fotografier som redan fanns i försko-
lans verksamhet. Jag skapade ingen egen dokumentation av verksamheten. 
Analyserna utgår således från befintlig information och har inte skapats av 
mig.  

Förutom genom modellen (Figur 7) har jag försökt tydliggöra analysprocessen 
genom exempel på hur analysen har gått till. Enligt Sarah J. Tracy (2010) ökar 
en studies trovärdighet genom att forskaren visar hur analysen har gått till i 
stället för att bara beskriva processen. Jag har därför använt både fotografier 
och textutdrag från läroplanen och de transkriberade samtalen med barnen för 
att visa upp analysprocessen.  

All empiri har bearbetats i flera olika steg och omgångar för att prova fram-
komliga vägar. Olika frågor har ställts till fotografierna. Under arbetets gång 
har teoretiska perspektiv och bearbetning av teori lyfts vid presentationer på 
internseminarium och i utbildningsgruppen på Centrum för genusvetenskap, 
Uppsala universitet, högre seminarier på Högskolan i Gävle samt i forskar-
gruppen ECE. Metodologiska och teoretiska dilemman har också diskuterats 
i doktorandgrupperna både på Centrum för genusvetenskap i Uppsala och på 
Avdelningen för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle. I samman-
sättningen av handledare har jag haft tillgång till kunskaper från flera olika 
discipliner. Genom dessa kollegiala dialoger har empirin och de teoretiska ut-
gångspunkterna gång på gång under arbetets gång kunnat provats mot 
varandra och eventuellt justerats. 

Avhandlingsarbetet är utfört under en pandemi, vilket givetvis påverkat hur 
arbetet kunnat genomföras. Jag hade tur som påbörjade doktorandstudierna 
2017 och därmed hann samla in all empiri under 2018 - 2019 innan pandemin 
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bröt ut. Efter det följde några år av hemarbete och alla seminarier och träffar 
i doktorandgruppen övergick till att ske på distans. Pandemin påverkade såle-
des inte insamlingen av empiri, men det är möjligt att praktiken kring försko-
lans fotografier har förändrats under en tid då den digitala kommunikationen 
har utvecklats rekordsnabbt och tagit en allt större del av många människors 
vardag i anspråk.   

Sammantaget ser jag att de valda teorierna i stor utsträckning har operational-
iserats genom relevanta indikatorer. Det som har varit svårast att synliggöra 
har varit om det finns socioekonomiska skillnader som kan ha haft påverkan 
på barns möjligheter till delaktighet och inflytande. 
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Sammanfattning av artiklarna 

I avhandlingen ingår fyra artiklar som belyser barns representation, delaktig-
het och agens i förhållande till förskolans fotodokumentation. Artiklarna ana-
lyserar även dokumentationspraktiken i relation till förskolans läroplan och 
förhärskande föreställningar om barn i samhället. Artiklarna finns bifogade i 
sin helhet i slutet av denna avhandling. Nedan sammanfattar jag artiklarnas 
innehåll och resultat. 

Artikel I: Barns berättelser – kamratkulturer skapas 
kring förskolans fotodokumentation 
Syftet med artikel I var att undersöka barns uppfattning om, delaktighet i, och 
perspektiv på pedagogisk fotodokumentation. Artikeln fokuserade på barns 
egna röster i interaktion med fotografierna.  Frågeställningarna som drev stu-
dien var: 

• Hur uttrycker sig barn om förskolans fotodokumentation? 

• Vilka identitetspositioner förhandlas i barnens interaktion med dokumentat-
ionen? 

Empirin utgjordes av videoinspelade samtal med tio flickor och nio pojkar 
som frivilligt deltog och berättade om fotografierna i små grupper om två till 
tre barn åt gången. Samtalen utfördes på tre förskoleavdelningar på olika för-
skolor med barn mellan fyra och sex års ålder. Barnen fick tala fritt kring fo-
tografierna och endast ett fåtal frågor ställdes kring vem som tagit fotografi-
erna och varför fotografierna fanns uppsatta på väggarna.  Videoupptagning-
arna analyserades genom såväl en tematisk analys av vad barnens berättelser 
uppehöll sig kring, samt en ordfrekvensanalys med avseende på vilka prono-
men barnen använde i sina berättelser. 

Ett av flera syften med pedagogisk dokumentation är att öka barns delaktighet 
och inflytande (Dahlberg, Moss, och Pence 1999; Lenz Taguchi 2000). Karin 
Alnervik et al. (2018) lyfter också dokumentationspraktiken som en del av 
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barnens gemensamma minnesberättelser och praktikgemenskapen på försko-
lan, vilken får betydelse för barnens känsla av tillhörighet och sammanhang. I 
artikel I betraktades fotografierna och de vuxenledda reflektionerna kring pro-
jektet och förskoleverksamheten som en gemensam berättelse, som benämn-
des den officiella berättelsen. Genom att det har visat sig att det ofta är vuxna 
som fotograferar och barn som exponeras så menar flera forskare att den offi-
ciella berättelsen riskerar att dominera på ett sätt som styr barns intressen efter 
de vuxnas intentioner (Folkman 2017; Liljestrand och Hammarberg 2017; 
Löfdahl 2014). 

I artikel I användes Foucault’s begrepp normaliserande makt (Foucault 2003) 
för att beskriva hur fotografierna kunde bli en del av ett dominant språk som 
påverkade vilka berättelser om förskolan som kunde berättas. Den officiella 
berättelsen kunde därmed betraktas som en normaliserande makt. För att ut-
mana bilden av fotografierna som en normaliserande makt använde jag mig 
också av Haraways (2016) tankar om hur olika röster kan göras hörda och hur 
berättelser då kan bli olika, samt Butlers (1990) teorier om att där det finns ett 
ideal, till exempel en önskvärd berättelse finns också viljan att upprepa an-
norlunda. Genom dessa teorier blev det möjligt att förstå hur olika berättelser 
kring fotografierna kunde konstrueras som variationer av den officiella berät-
telsen.  

Skillnader mellan barn och vuxna och en frivillighetsparadox 
Resultaten visade att det fanns en uppfattning hos barnen om tydliga skillnader 
mellan vad barn respektive vuxna kunde göra och säga. Att fotografera och 
sätta upp bilder på väggarna var någonting som de vuxna gjorde, bland annat 
”för att dom [förskollärarna] inte ska glömma bort vad dom har gjort för nåt”, 
som Thora uttryckte det. 

Det fanns också en uppfattning om att alla barn alltid skulle vara med på alla 
fotografier och att allas teckningar skulle finnas uppsatta på väggen. Detta 
stred mot den samtidiga uppfattningen om att det var frivilligt att delta både 
på fotografierna och med sina egna alster. När barnen inte såg sig själva eller 
sitt alster började de antingen förklara varför de inte fanns med, eller berätta 
in sig själv i fotografiet på olika sätt. Barnen intresserade sig över lag för att 
hitta sig själva och sina närmaste vänner i fotografierna och beskriva sina re-
lationer till varandra. Fotografier som gjorde det svårt att uppfatta barns iden-
titet, möjliggjorde för barnen att konstruera sig själva som närvarande såväl 
som frånvarande i de avbildade sammanhangen. 
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En kollektiv och en individcentrerad kamratdiskurs aktiverades 
genom barnens berättelser 
Resultaten visade att barnen aktiverade två olika kamratdiskurser i sina berät-
telser; en kollektiv kamratdiskurs som berättade om gemensamma aktiviteter 
och strukturer och använde sig av pronomen som ”vi”, och en individcentrerad 
kamratdiskurs som berättade mer om barns egna, enskilda aktiviteter och i 
större utsträckning använde sig av pronomen som ”jag” och ”han”. De två 
relationsskapande diskurserna var båda verksamma i barnens identitetsskap-
ande processer och kan betraktas som varierade upprepningar av den officiella 
berättelsen (Butler 1990). Den kollektiva kamratdiskursen aktiverades fram-
för allt i flickornas berättelser då de till stor del uppehöll sig vid förskolans 
gemensamma aktiviteter och vad barngruppen gjorde tillsammans. Berättel-
serna införlivade den officiella berättelsen och, i linje med de förväntningar 
som finns på flickor (Hellman 2010), tycktes de upprätthålla bilden av hur en 
riktig flicka bör besitta kunskap om förskoledagens struktur och verksamhet. 
Pojkarnas berättelser aktiverade oftare den individcentrerade kamratdiskursen 
och bilden av att vara en riktig pojke innefattade såväl drivande positioner 
inom projektarbetet som hierarkiska positioner i leken.  

Kompetenta barn - i varierade, men könsperformativa 
upprepningar  
Enligt forskningen finns förväntningar på riktiga pojkar att vara ”bråkiga” 
(Hellman, 2010). Trots det motsvarade de berättelser som aktiverade den in-
dividcentrerade kamratdiskursen, som oftast berättades av pojkar, i hög ut-
sträckning egenskaper som beskrivs hos det kompetenta barnet, som självstän-
dighet och aktivt erövrande av omvärlden (Regeringskansliet, 1997). Förvänt-
ningar på barns olika kompetenser ger barn olika möjligheter till delaktighet 
och inflytande. Resultaten ger en motsägelsefull bild av den moderna barnsy-
nen och gör det relevant att fortsätta diskutera diskursen om det kompetenta 
barnet som ett kärnvärde i den svenska förskolan (Olsson, 2019).  

Det första barnen gjorde när de ställdes inför fotografierna var att försöka hitta 
sig själva och sina nära vänner. Oavsett vilken av diskurserna som aktiverades 
i deras berättelser så var deras egen och vännernas närvaro i fotografierna vik-
tigare än aktiviteten som framställdes. Genom sina olika sätt att interagera 
med fotografierna blev barnen delaktiga i den kunskapsproduktion kring barns 
relationsskapande som den här studien utgör. Barnen visade genom sina be-
rättelser hur fotografierna skulle kunna användas inom förskolans arbete med 
”att vara en bra kompis”. Om fotografierna, som oftast användes av pedago-
gerna för att synliggöra lärande och olika aktiviteter, också skulle användas 
för arbetet med ”att vara en bra kompis” skulle barns berättelser kunna bli 
relevanta inlägg i det pågående relationsarbetet. Artikel I slog fast att en ökad 
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medvetenhet kring fotografiernas potential att inducera barns relationsskap-
ande skulle kunna bidra till ett förändrat fokus i dokumentationspraktiken och 
göra den till det verktyg för förändring av normer och maktstrukturer som den 
ibland beskrivs som (Dahlberg, Moss och Pence 1999; Lenz Taguchi 2000). 

Artikel II: The child in the Swedish preschool 
photograph versus the child in the curriculum – a 
comparison of contemporary notions  
Syftet med artikel II är att undersöka hur föreställningar om barnet framträder 
i fotografierna och hur dessa föreställningar korrelerar med skrivningar i Lä-
roplan för förskolan (Skolverket 2018a). Frågeställningar som driver studien 
är: 

• Vilka positioner och beteenden synliggörs som åtråvärda i fotografierna?  

• Hur korrelerar dessa till de möjliga positioner och beteenden som uttrycks i 
läroplanen?  

• Hur relaterar dessa positioner och beteenden till könade värden?  

Empirin för artikel II utgörs av 550 analoga fotografier som fanns uppsatta på 
förskoleavdelningarnas väggar och som barnen hade möjlighet att interagera 
med under sin förskolevistelse. För att kunna jämföra de diskurser som akti-
verades i fotografierna och de som var verksamma i läroplanen användes Fair-
cloughs kritiska diskursanalys (Fairclough 2010). Teoretiska begrepp som ap-
plicerades i artikeln var celebrated subject positions (Carlone, Scott, och Low-
der 2014), vilket innebär att vissa subjektspositioner, genom tal, skrift eller 
bild, framträder som åtråvärda för subjekten att inta, och performativitet (But-
ler 1990), som beskriver hur ett upprepande av önskvärda egenskaper och be-
teenden leder till att subjekten anpassar sig till dessa för att bli begripliga för 
sin omgivning. Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter betraktades upprepade 
beskrivningar i läroplanen som synliggörande av åtråvärda positioner och be-
teenden. Läroplansanalysen fokuserade på tre områden: vilka erfarenheter och 
kompetenser barnet redan förväntas ha när det kommer till förskolan; på vilka 
sätt barnet ska utvecklas och ta till sig kunskaper i förskolan; visioner om vad 
barnet kommer att bli efter sin tid i förskolan. Av fotografierna gjordes en 
tematisk analys där jag undersökte vilka aktiviteter samt vilka material som 
synliggjordes i fotografierna. Genom att urskilja vissa positioner och beteen-
den som åtråvärda, framträdde diskurser om barnet och om lärande i försko-
lan. Dessa jämfördes sedan med resultatet av läroplansanalysen. 
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Läroplanen ger en holistisk syn på barnet 
Resultatet av läroplansanalysen visade hur ett nyfiket och kreativt barn kom-
mer till förskolan för att i aktiviteter som väver samman lek och lärande till en 
helhet utvecklas till en demokratisk och ansvarsfull samhällsmedborgare. Bar-
nen beskrivs som självständiga och motiverade, men samtidigt formbara och 
influerade av starka normer i samhället och därför påtalas vikten av att alla 
som är anställda i förskolan måste arbeta för att motverka könsstereotypa 
mönster (Skolverket 2018a, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 21).  

Vidare visade analysen hur läroplanen beskriver att barnens lärande i försko-
lan ska ske utifrån deras egna intressen och erfarenheter. Lärande framstår 
som en process som är ständigt pågående under samtliga förskolans moment 
under dagen, i leken och kontakten med de andra barnen. Leken understryks 
som särskilt viktig för barns lärande och utveckling. 

Målet för förskoleutbildningen som framträder i läroplanen är barnens ut-
veckling till demokratiska och ansvarsfulla samhällsmedborgare. Barnen för-
väntas i framtiden vara empatiska och ha förmågan att lösa konflikter, delta 
aktivt i samhällslivet och ta ansvar för miljö och klimat, men även social och 
ekonomisk hållbarhet (Skolverket 2018a, 5).  

Fotografierna framställer barnet som utbildningsbart 
Medan läroplanen visade upp en bredd av tillgängliga beteenden och subjekts-
positioner, visade fotografierna mer ensidigt barn i utbildningssituationer. Re-
sultatet av analysen kunde sammanfattas i tre önskvärda subjektspositioner; 
Den samarbetande producenten, Den skickliga eleven och Den självständige 
läsaren. 

I den första kategorin framställdes barn som aktiva när de tillsammans med 
andra barn utforskade eller producerade olika föremål. Barnen satt ofta runt 
ett bord med en gemensam uppgift att utföra. Ibland framställdes barnen också 
ett och ett på varsitt fotografi när de utförde samma uppgift. Alla dessa foto-
grafier placerades bredvid varandra på väggen så att det framgick att alla barn 
deltagit. I kategori två synliggjordes barn när de visade upp en färdig produkt 
som de skapat eller en kunskap som de tillägnat sig. I den här kategorin var 
det ofta enskilda barn på fotografierna och det fanns ett fotografi av varje barn 
med sin produkt, men det förekom också gruppbilder. I den tredje kategorin 
samlades fotografier som sällan innehöll barn, utan framför allt visade upp 
vad som gick att göra med olika material. Fotografierna var placerade i anslut-
ning till aktuellt material. Fotografierna skulle kunna tolkas som att de ut-
gjorde en slags instruktion för hur materialet kunde användas och därmed 
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skulle barnet kunna betraktas som en ”läsare” som också självständigt kunde 
använda materialet på ”rätt” sätt.  

Fotografierna förstärker vissa delar av läroplanen och osynliggör 
andra delar 

När jag lät diskurser om barnet och förskoleverksamheten i läroplanen gå i 
dialog med diskurserna i fotografierna (jfr Fairclough 2010), framkom det att 
fotografierna bara visade upp en begränsad del av de förhandlingsbara bete-
enden och subjektspositioner som framställdes i läroplanen. Fotografierna 
synliggjorde nästan uteslutande läroplanens skrivningar om undervisning och 
det skapande (producerande) barnet. Teoretiserat utifrån Heidi B. Carlone 
Carlone, Catherine M Scott och Cassi Lowder (2014) framstod de delar av 
läroplanen som visades upp i fotografierna som åtråvärda beteenden och po-
sitioner. Samtidigt osynliggjordes andra delar av läroplanen, som till exempel 
omsorgssituationer och lek, som inte fanns med i fotografierna.  

Enligt Emilson (2008) beskriver förskollärare det önskvärda barnet utifrån tre 
värden; disciplinerande värden, demokratiska värden och omsorgsetiska vär-
den.  De disciplinerande värdena omfattade beteenden som att lyda, vara själv-
ständig och prestera. En majoritet av fotografierna framställde just dessa be-
teenden. I stort sett inga fotografier framställde barn i omsorgsetiska situat-
ioner och de demokratiska värdena visades främst genom att alla barn visades 
upp sysselsatta i samma uppgift, vilket enligt Emilsons kategorisering skulle 
kunna vara att ”delta i gemenskapen”. Eftersom pedagogisk dokumentation 
ofta inkluderas som en del av det systematiska kvalitetsarbetet (Löfdahl and 
Folke-Fichtelius 2015) var det också rimligt att anta att lärarna använde foto-
grafierna för att visa upp förskolans kvalitet och följsamhet med läroplanen.  
Det urval av beteenden och aktiviteter som visades upp i fotografierna bidrog 
dock till ett spänningsfält; dels mellan omsorg och undervisning som enligt 
läroplanen ska förstås som tätt sammanvävda; dels mellan feminint och mas-
kulint kodade värden.  

De disciplinerande värdena, att lyda, vara självständig och att prestera, syn-
liggjordes som åtråvärda och önskvärda. Samtidigt som dessa egenskaper och 
beteenden, av förskollärare, framför allt förväntas av flickor (Hellman 2010), 
associeras de samtidigt med rationellt och instrumentellt agerande, väl åt-
skilda från känslomässiga engagemang, som främst brukar beskrivas som 
manligt kodat (Silva Martins 2020). Att framställa ett disciplinerat barn som 
önskvärt förmedlade därför komplexa associationer till kvinnligt och manligt 
där traditionella föreställningar om både flickor och pojkar synliggjordes som 
en del av den pågående professionaliseringen av förskolan.   
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Spänningsfältet mellan feminint och maskulint kodade värden framträdde 
också genom att omsorgen om de yngsta barnen och förskolan som arbetsplats 
traditionellt sett är förknippade med feminint kodade uppgifter. Fotografierna 
framställde i stort sett inga barn i omsorgssituationer, däremot synliggjordes 
undervisningsituationer där produktion och prestation tydligt framställdes 
som önskvärt. Manligt kodade värden visades således upp som åtråvärda i en 
feminint kodad verksamhet och blev också en del av det systematiska kvali-
tetsarbetet och ett mått på förskolans kvalitet. 

Dissonansen mellan läroplanens helhetsperspektiv på barnet och dess lärande 
och det smala utbud av förhandlingsbara positioner och beteenden som foto-
grafierna visade upp får betydelse för hur dokumentationspraktiken kan an-
vändas i förskoleverksamheten. Enligt tidigare studier har pedagogisk doku-
mentation potential för att både öka barns delaktighet och att utmana och för-
ändra maktstrukturer (Dahlberg, Moss och Pence 1999; Elfström 2013; 
Elfström Pettersson 2015; Lenz Taguchi 2013; Unga 2013). I artikel II har jag 
visat hur vissa beteenden och subjektspositioner från läroplanen framställdes 
som åtråvärda på bekostnad av andra, vilket osynliggjorde läroplanens holist-
iska syn på barnet och dess lärande. En förändrad användning av dokumentat-
ionsverktyget som lyfte fler delar ur läroplanen skulle kunna skapa andra per-
formativ (Butler 1990) för hur barnen kan göra sig begripliga i förskolan. 

Artikel III: Participation, visibility and transparency – 
notions of the child in Swedish preschool digital 
communication  
Syftet med Artikel III var att undersöka hur digitaliseringen av förskolans 
kommunikation påverkar innehållet i fotografierna, spridningen av fotografi-
erna samt barnens möjlighet till delaktighet. Frågeställningen som drev arti-
keln var: 

• Hur framställs förskolebarn och förskoleaktiviteter i förskolans digitala kom-
munikation i relation till delaktighet, synlighet och transparens? 

Fotografier i förskolan är en del av den pedagogiska dokumentationen som 
har flera olika syften. Dokumentationen används ofta för kommunikation med 
hemmen i form av veckobrev eller underlag för utvecklingssamtal (Vallberg 
Roth 2009). I takt med den digitalisering som sker i samhället blir även för-
skolans dokumentation och kommunikation mer digital, vilket leder till att fo-
tografierna blir tillgängliga på andra sätt och för annan ”publik” än de varit 
tidigare (Stratigos och Fenech 2021). När fotografier cirkuleras på Internet 
blir de dels en del av ett större flöde, dels tillgängliga för personer som tidigare 
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inte hade tillgång till fotografierna (Jurgenson 2019; Pollen 2016a). Både bar-
nen och förskolan blir på så sätt synliggjorda för många fler och fotografierna 
kan också bli en del i förskolans marknadsföring (Holmberg 2018). 

Ett teoretiskt begrepp som användes i artikel III var Foucaults panopticon som 
beskriver hur den som vet om att den är betraktad, handlar i enlighet med de 
förväntningar som finns på personen för att inte avvika från normen. Det 
Foucault syftar på är en slags övervakning som bygger på att den som synlig-
görs vet att den blir betraktad, kommenterad och bedömd. I de fysiska foto-
grafierna som publiceras på förskolans väggar gjordes barnen synliga för 
varandra och de vuxna och det var möjligt för både barn och vuxna att kom-
mentera och kritisera det de såg i fotografierna. Barnen visste om att de var 
betraktade av de vuxna. När fotografierna istället publicerades på Internet blev 
de tillgängliga för många fler, samtidigt som många fler liknande fotografier 
synliggjordes. I artikeln användes Pollens uttryck massification för att förstå 
vad som hände när stora mängder liknande fotografier synliggjordes (Pollen 
2016a).  

För att undersöka hur fotografierna cirkulerades togs också teoretiskt avstamp 
i Roses kritiska bildanalys (2016). Empirin för studien utgjordes av fotografier 
som cirkulerades digitalt i barns enskilda mappar (som endast delas med fa-
miljen), i slutna grupper (som delas med alla familjer i barngruppen) samt 
öppet för allmänheten på Internet (Instagram). Digitala fotografier som delats 
som kontinuerlig kommunikation från tre förskolor under en bestämd tidspe-
riod samlades in och analyserades utifrån dominerande mönster i hur barn och 
deras aktiviteter framställdes i fotografierna. Jämförelser gjordes mellan foto-
grafier med avseende på var de publicerades. 

Stora skillnader i hur barn synliggörs för ”de få” 
Resultatet visade att fotografierna som cirkulerades i de individuella map-
parna till enskilda familjer skilde sig markant från fotografierna som cirkule-
rades i bredare sammanhang. Undersökningen av individuella digitala mappar 
utfördes på tolv mappar på en förskoleavdelning. Fotografierna i de individu-
ella mapparna framställde det enskilda barnet sysselsatt i någon aktivitet, men 
det fanns stora skillnader mellan de olika mapparna. Skillnader identifierades 
avseende hur många fotografier som var publicerade under den definierade 
tidsperioden, vid hur många olika tillfällen fotografierna var tagna och hur 
många fotografier som visade barnets ansikte. Det barn som hade flest foto-
grafier i sin individuella mapp hade 22 fotografier, medan det barn som hade 
minst hade tre, där dessutom två fotografier var tagna vid samma tillfälle. Sex 
fotografier som bara innehöll anonyma kroppsdelar av barn, material eller na-
tur förekom i flera olika mappar och ett av barnen hade alla dessa sex fotogra-
fier i sin mapp (figur 20). Andra barn hade ett flertal fotografier där deras 
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ansikte som uttryckte spänning eller glädje synliggjordes för dem som foto-
grafierna delades med. Denna skillnad mellan enskilda barns mappar förblev 
osynlig för vårdnadshavare och barnen själva i och med att mapparna bara 
delades med den enskilda familjen. 

 
Figur 20. Ett av de sex fotografier som delades i flera av de individuella mapparna. 
Ett barn hade alla av dessa sex fotografier i sin mapp. 

Små skillnader i hur barn synliggörs för ”de många” 
I fotografierna som synliggjordes för en större publik var en majoritet av fo-
tografierna tagna så att det inte gick att identifiera enskilda barn. Det gick att 
urskilja mönster i vilka aktiviteter som synliggjordes i fotografierna, även om 
det skiljde sig något mellan de olika förskolorna. Detta kan sägas vara i linje 
med hur Holmberg (2018) visade att förskolor på sina hemsidor framställde 
sig själva både som ”lika alla andra” och unika i sitt sätt att marknadsföra sig 
själva.  
Ett övergripande mönster som utkristalliserades i analysen av de digitala fo-
tografierna var att de verkade aktivera en barncentrerad diskurs där barnen 
visades upp som aktiva i olika typiska barnaktiviteter som att måla, klistra, 
eller bygga med klossar. Flera fotografier gick att tolka som lek och en för-
skola utmärkte sig genom att cirkulera ett flertal fotografier från olika utflykter 
med barnen. 

En förändrad synlighet 
Det framkom under studien att det inte bara var barnen och förskolan som 
synliggjordes för vårdnadshavare och för övriga samhället, utan synligheten 
visade sig också vara omvänd då förskollärarna, på samma sätt som i Gallag-
hers studie (2018), hade möjlighet att se vilka vårdnadshavare som öppnat de 
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delade dokumenten. Vid ett tillfälle under empiriinsamlingen beklagade sig 
lärarna och frågade sig varför de skulle lägga tid på att publicera dokument 
som vårdnadshavarna inte tog del av.  

Cirkulationen av fotografierna bidrog alltså inte bara till en transparens där 
förskolans verksamhet synliggjordes för vårdnadshavarna, utan det blev också 
ett verktyg för förskollärarna att övervaka vilket engagemang vårdnadsha-
varna visade för (bilderna av) sitt barns utbildning.  

Transparensen gentemot vårdnadshavarna var däremot svag med tanke på att 
det var svårt att identifiera barnen på fotografierna och därmed omöjligt att 
veta vilka aktiviteter det egna barnet deltagit i. Det var oklart om vårdnadsha-
varna hade vetskap om det synliggörande av dem själva som den digitala kom-
munikationen innebar. Förskollärarnas klagan över att vissa vårdnadshavare 
inte öppnade dokumenten visade också att barnen kan vara ovetande om foto-
grafiernas existens och därmed också sakna möjlighet att interagera med dem. 

Utifrån resultaten diskuterades i artikel III hur fotografier av barn som inte går 
att identifiera hamnar i ett flöde av många liknade fotografier från olika för-
skolor och därmed inte bidrar till transparens och inblick i den specifika för-
skolans verksamhet. Snarare blir fotografierna generiska och utbytbara. Det 
var inte tydligt hur den digitala cirkuleringen involverade alla barn eller ens 
deras vårdnadshavare, och därmed blev slutsatsen att det är det tveksamt om 
digital kommunikation i dess nuvarande form bidrar till barns delaktighet och 
inflytande. 

Artikel IV: Nature as a gender neutral space – Preschool 
photographs framing a Swedish natureculture identity 
Syftet med artikel IV var att undersöka hur föreställningar om det könade ut-
omhusbarnet och naturen representerades i utomhusfotografier i förskolor, be-
lägna i så väl multietniska bostadsområden som områden där de flesta barn 
hade svenskfödda föräldrar. Frågeställningar som drev studien var: 

• Hur representeras förhållandet mellan barn och natur och barnet-i-naturen i 
förskolans fotografier? 

• Hur figurerar kön och agens i fotografierna? 

• Vilka uppfattningar om naturen som ett utrymme för barn förmedlas genom 
fotografierna? 
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Två övergripande nationella diskurser kopplade till 
uppfattningen om svenskhet 
Såväl internationellt som inom Sverige betraktas svenskarna som ett folk som 
står nära naturen (Ehn, Frykman, och Löfgren 1993). Enligt Ehn, Frykman 
och Löfgren (1993) har diskursen sitt ursprung i nationsbygget i slutet av 
1800-talet. Detta var ungefär vid samma tidpunkt som undervisning och om-
sorg för de yngsta barnen grundades i Sverige, och utomhusundervisning 
fanns på schemat redan från start (Ärlemalm-Hagser 2013; Johansson 2006b). 
Även dagens läroplan har flera skrivningar om vikten av att barnen lär sig 
naturens kretslopp och visar respekt mot allt levande. 

En annan dominant diskurs i det svenska samhället är jämställdhet mellan kö-
nen. Svenskarna ser sig själva, och rankas även internationellt, som ett av de 
mest jämställda länderna i världen (World Economic Forum 2022). Jämställd-
het mellan könen och att motverka könsstereotypa beteenden betonas i försko-
lans läroplan på åtskilliga ställen och framstår på så sätt som viktiga jämlik-
hets- och demokratimål i läroplanen (Skolverket 2018a, 5, 7, 13, 14, 16, 17, 
21). 

Erfarenheter, förvecklingar och fysiska miljöer – en ömsesidig 
agens 
För att förstå relationerna och de agentiska förvecklingar som kan ske mellan 
barn, natur och diskurs, användes i artikel IV begreppet natureculture (Fawcett 
2013; Haraway 2016; Latour 1993). Begreppet användes för att beskriva hur 
förhållandet mellan människan och naturen är kulturellt betingat. 

Utifrån ett teoretiskt resonemang om agens som ett ömsesidigt engagemang i 
mötet mellan subjekt, diskurs och fysisk omgivning (Esser 2016) identifiera-
des aktiva diskurser om barn, natur och jämställdhet i fotografier från försko-
lans utflykter till skogen.  I artikeln framhölls hur dessa diskurser får betydelse 
för barns nuvarande, men också möjliga framtida relationer med naturen och 
engagemang i miljö- och klimatfrågor. 

Naturen som en plats tillgänglig för alla 
Resultaten visade att diskursen om jämställdhet mellan könen aktiverades ge-
nom att naturen i fotografierna framställdes som en genusneutral plats. Barnen 
framställdes ofta på avstånd i bylsiga, vattentäta kläder, vilket gjorde det svårt 
att urskilja vem som var vem eller vilket kön barnen hade. Fotografierna syn-
liggjorde aktiviteter som alla barn som var med på fotografierna deltog i. Detta 
sätt att framställa barnen osynliggjorde eventuella skillnader mellan barnen 
och producerade en neutralitet visavi barnens kön, etnicitet och klass. 
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Den övergripande diskursen om närheten till naturen aktiverades genom att 
naturmiljöerna tilläts uppta en stor del av ytan på fotografierna. Naturens do-
minans i fotografierna bidrog till att skildra naturen som en aktiv agent som i 
interaktion med barnen fick betydelse för hur barnen kunde utföra sina aktivi-
teter. Ibland framställdes naturen som en scen för kreativitet och fantasi, 
ibland som ett klassrum med möjlighet till oändliga upptäckter. Naturen fram-
ställdes också som ett förråd av material som barnen kunde använda för inom-
husundervisningen (figur 21, till höger). Att döma av fotografierna hade alla 
förskolor tillgång till naturmiljöer som kunde erbjuda utmanande fysiska ak-
tiviteter genom stenar, mossor, stockar och sporrande terräng. Inga fotografier 
visade barn som verkade tveksamma till att ta sig an naturmiljöernas utma-
ningar och på så sätt förmedlades idéer om naturen som icke-diskriminerande, 
könsneutral och välkomnande. Den övergripande diskursen om naturen som 
tillgänglig för alla aktiverades också genom flera sub-diskurser: en pedago-
gisk, en hälsoinriktad och en diskurs för hållbar utveckling. 

Naturvistelser som en del av förskolans regelbundna 
undervisning 
Både den pedagogiska diskursen och hälsodiskursen tydliggjorde naturvistel-
ser som en del av förskolans regelbundna undervisning. Den pedagogiska dis-
kursen aktiverades genom fotografier som framställde naturen som ett förlängt 
klassrum. Ett exempel kan ses till vänster i figur 21, där ett barn ses smaka på 
stensöta. På bilden intill ses stensötan i sin naturliga miljö. Diskursen tolkades 
som ett sätt att använda sina sinnen och lära på plats, det som Danielsson et 
al. (2016) beskriver som en autentisk lärmiljö. Den pedagogiska diskursen ak-
tiverades också genom att synliggöra hur material som hämtades i naturen se-
dan användes för en fortsättning av projektarbetet inomhus (figur 21, till hö-
ger, längst ned). 

Hälsodiskursen opererade bland annat i de fysiska utmaningar som naturen 
erbjöd. Barnen framställdes i fysiskt utmanande situationer. Diskursen aktive-
rades också genom att tydligt visa att vistelserna i skogen var en del av för-
skolans regelbundna undervisning, det var med andra ord viktigt att vistas ute 
i naturen regelbundet. På de multietniska avdelningarna signalerades detta ge-
nom att datum för utflykterna anslogs med stora bokstäver intill fotografierna 
(figur 21 till vänster). På avdelningarna med en majoritet av barn med svensk-
födda vårdnadshavare synliggjordes regelbundenheten snarare genom att 
blanda utomhusfotografier med inomhusfotografier där projektets gång fram-
ställdes (figur 21 till höger). Idéer om att det är viktigt för barn att vistas i 
naturen regelbundet året om oavsett väder aktiverades även av barnens vatten-
täta, bylsiga kläder och reflexvästar (figur 21). 
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Figur 21. Till vänster ses utomhusfotografier från en multi-etnisk avdelning. Till hö-
ger ses utomhusfotografier från en avdelning med en majoritet av barn med svensk-
födda vårdnadshavare. 

Ett naturkulturbarn i utbildning för en hållbar utveckling 
Sammanfattningsvis visade resultaten att av de sub-diskurser som aktiverades 
i fotografierna om barns närhet till naturen, så aktiverades undervisning för 
hållbar utveckling i samtliga fotografier.  Diskursen om att barns tidiga natur-
upplevelser leder till engagemang för hållbar utveckling i vuxen ålder kopplas 
i artikel IV samman med framväxandet av en svensk naturkultur identitet. Na-
turen gavs stort utrymme i fotografierna på samtliga avdelningar, men barnen 
på de majoritetssvenska avdelningarna synliggjordes i större utsträckning än 
barnen på de multietniska avdelningarna som det utbildningsbara barnet ge-
nom att fotografierna ofta framställde undervisningssituationer. På de multi-
etniska avdelningarna blev naturkulturbarnet mer framträdande genom att fo-
tografierna synliggjorde relationerna mellan barn och natur som mindre 
styrda. Detta skiljde sig från Harju et al. (2021) studie som visade att barn med 
en utomnordisk bakgrund erhöll en kompenserande och disciplinerande utom-
huspedagogik medan barn med majoritetssvensk bakgrund fick en naturut-
bildning som syftade till att främja barnens kunskaper och självständighet. 

Kopplingen till den övergripande jämställdhetsdiskursen aktiverades främst 
av att barnen framställdes som neutrala. Detta kan uppfattas som ett osynlig-
görande av pluralitet, både när det gäller kön, etnicitet och klass. Samtidigt 
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framställdes naturkulturbarnet som ett omsorgsfullt subjekt med flera tradit-
ionellt feminina egenskaper, till exempel genom att framställas i känslosamma 
situationer, interagerande med naturen genom flera olika sinnen. Barnen visa-
des upp som omsorgsfulla när de plockade skräp eller varsamt höll i en insekt. 
På så sätt bidrog fotografierna till att höja statusen på feminint kodade egen-
skaper som känslosamhet och omsorg genom att synliggöra dem som åtrå-
värda. Valet att framställa barnen som anonyma och neutrala kan också vara 
ett sätt att möjliggöra för alla barn att vara aktiva och smutsiga under försko-
lans naturvistelser, oavsett kön eller kulturell bakgrund. 
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Diskurser i diskussion och förhandling 

Det här avhandlingsarbetet omfattar fyra artiklar. I diskussionsdelen kommer 
jag att diskutera utifrån de fyra artiklarnas sammantagna resultat. För att kunna 
göra det har jag lagt artiklarna bredvid varandra och läst dem tillsammans med 
mitt syfte och mina forskningsfrågor. Det har resulterat i en fördjupad diskuss-
ion som delas upp i tre teman: Diskurser om det kompetenta förskolebarnet i 
kamp med diskurser om kön, Olika rum framhäver olika föreställningar om 
barnet och om förskolan samt Bara den med ett ansikte och en röst kan få 
inflytande. 

Diskurser om det kompetenta förskolebarnet i kamp 
med diskurser om kön 
Utifrån barns egna berättelser, skapade i interaktion med fotografierna, fram-
kom i artikel I att de diskurser om jämställdhet och könsneutralitet som akti-
verades i fotografierna samexisterade och konkurrerade med kraftfulla diskur-
ser som föreskrev egenskaper och beteenden som var avhängiga kön.  

För att besvara avhandlingens fjärde frågeställning om hur olika subjektspo-
sitioner förhandlas i barns egna berättelser utifrån förskolans dokumentation 
samtalade jag med barn om fotografierna. Ur barnens berättelser utkristallise-
rades två kamratdiskurser, en individcentrerad och en kollektiv. Den individ-
centrerade diskursen aktiverades oftare i pojkarnas berättelser som handlade 
om saker och egeninitierade aktiviteter, där de använde pronomen som ”jag” 
och ”han” (se figur 22). Den kollektiva kamratdiskursen aktiverades oftare i 
flickornas berättelser som beskrev förskolegruppens gemensamma aktiviteter 
och använde sig av pronomen som ”vi”. Den kollektiva kamratdiskursen låg 
närmare det som i artikel I definierades som ”Den officiella förskoleberättel-
sen”, det vill säga den berättelse som beskrev förskolans planerade och ge-
mensamma aktiviteter. Dessa olika sätt att berätta utifrån fotografierna upp-
kom trots att fotografierna visade att flickor och pojkar inte framställdes på 
olika sätt eller i olika situationer. Det är således möjligt att dra slutsatsen att 
barnen inkorporerar könsstereotypa förhållningssätt i sina kamratrelationer 
även om förskolans personal arbetar för ett mer jämställt/könsneutralt förhåll-
ningssätt.  
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I de individcentrerade berättelserna framträder bilden av barnet som självstän-
digt och aktivt erövrande av världen och i de kollektiva berättelserna framträ-
der bilden av det förnuftiga, ansvarstagande och anpassningsbara barnet. Detta 
är egenskaper som alla går att koppla till föreställningen om det kompetenta 
barnet (Brembeck, Johansson, och Kampmann 2004; Regeringskansliet 
1997). Föreställningen om det kompetenta barnet innefattar således aspekter 
från båda diskurserna, dels ett barn inom den individcentrerade kamratdiskur-
sen som genom planering och förhandling kan skaffa sig självt goda livsvill-
kor (Smith 2012), dels ett deltagande barn i den kollektiva kamratdiskursen 
där det förväntas ta ansvar för såväl sitt eget som andra människors välmående 
i ett gemensamt skapande av normer och värderingar (Regeringskansliet 
1997). Förskolan utgör med stöd av fotografierna en normaliserande makt där 
en diskurs om jämställdhet och könsneutralitet kommuniceras. I empirin fram-
går att barnen i sina berättelser gör motstånd mot den normaliserande makten. 
Deras berättelser står också i strid med att diskursen om det kompetenta barnet 
beskrivs som en könsneutral diskurs (Eidevald 2009; Lenz Taguchi 2000). Att 
göra sig begriplig som kompetent eller som en åtråvärd kamrat verkar i allra 
högsta grad vara performativt knutet till hur barnen gör kön. 

Det finns ett flertal tidigare studier som har visat att förskollärare förväntar sig 
olika beteenden och kompetenser hos flickor och pojkar. På ett sätt kan resul-
taten som presenterades i artikel I, sägas överensstämma med tidigare forsk-
ning som visar att förskollärare förväntar sig att flickor bemästrar och repro-
ducerar gemensamma normer och förskolestrukturer och när de gör det be-
traktas de också som kompetenta (Hellman 2010; Palla 2011). Flickorna age-
rade således i enlighet med förväntningarna som kan tänkas finnas på dem, 
men samtidigt gjorde de motstånd mot de idéer om jämställdhet och könsne-
utralitet som fotografierna kommunicerade.  

Emilson redogör i sin avhandling (2008) för hur förskollärare beskriver det 
önskvärda barnet som ett demokratiskt, empatiskt och självreglerande barn, 
det vill säga egenskaper som oftast förväntas av flickor. Günther-Hanssen 
(2020) visade i sin avhandling hur flickor iterativt synliggjordes i lugna, stil-
lasittande aktiviteter som krävde självreglering och Eidevald (2009) visade i 
sin avhandling att, även om pojkar oftare fick tillsägelser i förskolan, så inne-
höll de tillsägelser som flickor gavs, oftare konsekvenser och hot om konse-
kvenser om de inte ändrade beteende och lydde läraren. Således bekräftar re-
sultaten i artikel I att barn är medvetna om och kan reglera sig i linje med de 
förväntningar som finns på dem utifrån kön och på så vis bidrar de också själva 
till att upprätthålla diskurser om hur flickor och pojkar bör vara som står i 
kontrast till den jämställdhetsdiskurs som signaleras i förskolans fotografier 
och läroplan. 
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Fotografierna kan dock styra barnen till önskvärda beteenden och resultaten 
från artikel II visar att förskollärare betraktar självreglering som en önskvärd 
egenskap hos barnen. I artikel II analyserades fotografier som delades analogt 
på förskolans väggar eller i barns egna pärmar utifrån innehåll. Dokumentat-
ionen visade ofta upp varje barn sysselsatt i samma lärarledda aktivitet. På 
några avdelningar låg fokus mer på barnen i arbete, på andra var det vanligare 
att barnen visade upp den färdiga produkten. Gemensamt var att de positioner 
som barnen framställdes i krävde disciplin och självreglering och aktiviteten 
bestod oftast av en prestation där materiella produkter eller kunskaper produ-
cerades. Samtliga avdelningar utom en verkade ha ett primärt syfte att fram-
ställa varje barn i varje utvald aktivitet, vilket gjorde att flickor och pojkar 
framställdes som aktivt deltagande i samma aktiviteter, vilka ofta var under-
visningssituationer, planerade och ledda av lärarna.  

Självreglerande subjekt är ett begrepp som konnoterar till genussystemets hi-
erarkiska ordning (jfr Hirdman 1988) på flera sätt. Enligt Hirdman (1988) byg-
ger genusordningen på två grundstenar; att kvinnligt och manligt hålls isär, 
och att det manliga är norm. Detta har utvecklats av Raewyn Connell (2005) 
som hävdar att femininitet och maskulinitet bara kan existera i sammanhang 
där de utgör varandras motsatser, annars fyller begreppen ingen funktion. 
Connell (2005) pekar även på maskulinitet som hegemonisk, det vill säga att 
olika maskuliniteter har olika status. Genusordningen är dock mer komplice-
rad, vilket framgår av det faktum att det självreglerande beteendet i större ut-
sträckning förväntas av flickor i förskolan och skolan samtidigt som självre-
glering traditionellt associeras med maskulint konnoterade rationella och in-
strumentella beteenden som är väl avgränsade från känslor (Osgood 2006; 
Silva Martins 2020). Pojkar i förskolan förväntas däremot inneha bristande 
självdisciplin, göra motstånd och bråka, men traditionellt sett så är det flickor 
och kvinnor som kopplas samman med det svårreglerade känsloliv och irrat-
ionella beteende som bristande självdisciplin innebär (Hirdman 1988). 

Redan för trettio år sedan iakttog Barrie Thorne (1993) hur flickor och pojkar 
i tidig ålder aktivt deltog i upprätthållande och utmanande av stereotypa 
könsmönster. De socialiseras inte passivt in i möjliga subjektspositioner. Ge-
nom tolkande reproduktion fångar barn upp det som sker i vuxenvärlden runt 
omkring dem och omsätter det i sina egna kamratkulturer (Corsaro 1998). Re-
sultaten i artikel I visade att framför allt pojkarna skapade alternativa berättel-
ser som utmanade den officiella förskoleberättelsen (Butler 1990; Haraway 
1988; 2016). Pojkarna förväntas göra motstånd och i en första analys kunde 
det tolkas som att det också var det de gjorde, de upprepade annorlunda, de 
förhandlade om berättelsen och åstadkom förändring av det som den officiella 
berättelsen handlade om (Butler 1990). På så vis skulle de bekräfta föreställ-
ningen om det självständiga och kompetenta barnet som erövrar världen av 
egen kraft. Det blev också möjligt att urskilja en diskrepans mellan vad som 
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kan betraktas som kompetens hos flickor respektive pojkar, vilket barnen 
själva är medvetna om och anpassar sig till. 

Samtidigt skulle pojkarnas individcentrerade berättelser gå att tolka som upp-
repningar av berättelsen om hur en pojke är; pojkarna gjorde egentligen inte 
motstånd utan anpassade sig till vad som förväntas av dem och diskursen om 
hur en pojke bör vara. På samma vis går flickornas kollektiva berättelser att 
tolka som upprepningar av hur en flicka bör vara. Det skulle samtidigt gå att 
tolka som att flickorna gjorde motstånd mot föreställningen om femininitet, 
eller för den delen barndom, som kaosartad och irrationell. Sammanfattnings-
vis går det att konstatera att fotografierna osynliggjorde skillnader till följd av 
kön. Det kan ha varit en metod för att medvetet främja jämställdhet, men det 
går inte att tolka som att fotografierna användes som ett kraftfullt verktyg för 
att utmana rådande maktordningar (jfr Dahlberg, Moss och Pence 1999; Lenz 
Taguchi 1997) och motarbeta stereotypa könsmönster i enlighet med läropla-
nens uppdrag (Skolverket 2018a). 

Olika rum framhäver olika föreställningar om barnet 
och om förskolan 
De sammanlagda resultaten visar att olika rum speglar olika uttryck och kom-
petenser vad gäller barnen, men också verksamheten. De rum som jag har un-
dersökt är inomhus-rummet, utomhus-rummet och det digitala rummet. I ar-
tiklarna II, III och IV var det möjligt att identifiera olika övergripande före-
ställningar om barn i de tre olika rummen. I utomhusfotografierna i artikel IV 
tilläts naturmiljön ta stor plats i fotografierna medan inomhusfotografierna i 
artikel II fokuserade på produktion som oftast skedde på ett bord. I utomhus-
fotografierna synliggjordes ett lärande där både känslor, sinnesintryck och 
omsorgshandlingar ingick medan inomhusfotografierna i högre utsträckning 
framställde barnen som en del av en skolliknande undervisning. I de olika 
rummen gav fotografierna sken av att alla barn deltog i de aktiviteter som vi-
sades upp. I inomhus-rummet gjordes detta genom ett fotografi på varje barn 
i samma aktivitet som sattes upp bredvid varandra på förskolans väggar. I in-
omhus-rummet var det också vanligt att barns ansikten var synliga i fotogra-
fierna. I utomhus-rummet och det digitala rummet framställdes barnen ofta 
som anonyma, antingen fotograferade på avstånd eller så att bara armar och 
händer var synliga.  För mig framstår detta som två olika tekniker som båda 
syftar till att framställa verksamheten som att alla barn deltagit i de synlig-
gjorda aktiviteterna, oavsett kön, etnicitet, funktionsförmåga eller intresse. 
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I Läroplan för förskolan nämns ordet ”olika” 35 gånger (2018a). Det handlar 
om allt från respekt för olika kulturer, värderingar och livsval som olika språk-
liga eller estetiska uttrycksformer eller olika sätt att betrakta eller uttrycka 
kunskaper. I förskolan talar man om att olikheter ska tas tillvara som till-
gångar, så väl hos barnen som hos förskolepersonalen. Anna Norrström skri-
ver att en skola som utgår från att olikheter är en tillgång är en skola där ”alla 
inte bara får delta, utan förväntas delta” (Norrström 2013, 41). 

Att alla barn är olika och inte är intresserade av samma sak framgick i de 
samtal med barnen som utfördes i artikel I. Barnen pratade utifrån olika foto-
grafier och skapade olika berättelser (figur 22). Samtidigt som det har varit 
möjligt att identifiera olikheter i hur barn framställdes i de olika rummen, har 
det varit svårt att få syn på olikheter mellan olika barn i fotografierna.  Inom 
de olika rummen synliggjordes barnen snarare som en homogen, enhetlig 
grupp. Enligt Marc Schulz (2015) skulle den homogeniserade bild av barn och 
lärande som fotografierna visade upp kunna associeras till ökade krav på 
dokumentation och ett sätt att visa upp kvalitet i förskolan. Schulz (2015) me-
nar att de förhållandevis konforma bilderna av barns lärande från olika för-
skolor tyder på att ett idealiserat lärande, där både vad som ska läras in, i min 
studie olika för olika rum, och hur det ska gå till, lyfts fram. Fotografierna blir 
en del av den normaliserande makten som både barn och förskollärare anpas-
sar sig till. 

 
Figur 22. När barnen själva fick berätta om fotografierna fastnade de ofta vid de få 
fotografier som visade leksituationer. De var intresserade av att se sig själva och sina 
vänner i fotografierna. 
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Det fanns dock vissa skillnader mellan förskolorna. Empirin visade på en 
större skillnad mellan inomhus-rummet och utomhus-rummet på de multiet-
niska avdelningarna. Det förekom fler fotografier som framställde barnen i 
skolliknande undervisningssituationer även i utomhus-rummet på avdelning-
arna med barn med majoritetssvensk bakgrund. Jag tolkade skillnaderna mel-
lan förskoleavdelningarna som att fotografierna hade ett fostrande syfte både 
för barn och vårdnadshavare, men också som att de hade en disciplinerande 
funktion för förskollärarna själva. Tidigare studier har visat att lärandet har en 
högre status än omsorgsarbetet i förskolan, och att ett mer skollikt lärande har 
högre status än det lekinspirerande lärande som tidigare präglat den svenska 
förskolan (Brogaard Clausen 2015; Folkman 2017; Löfdahl och Folke-Fich-
telius 2015; Van Laere, Peeters och Vandenbroeck 2012). Diskrepansen mel-
lan förskoleavdelningarna från olika socioekonomiska och etniskt samman-
satta områden visade sig också i det digitala rummet, där en avdelning i ett 
område med hög socioekonomisk status skiljde ut sig genom att dela många 
fotografier av utflykter till bibliotek, museum och teater. Det finns forskning 
som pekar på att förskollärare i resursstarka områden anpassar sig efter resurs-
starka vårdnadshavares krav. Ingegerd Tallberg Broman och Lena Holmberg 
(2007) beskriver hur förskollärare i ett resursstarkt område anpassade språket 
och till exempel sa ”pedagogiskt drama” istället för ”gemensam lek”. Men det 
finns också en färsk inventering om hedersrelaterad problematik i Malmö 
Stads förskolor som visar att förskollärare även anpassar sig efter vårdnads-
havares direktiv om vad deras döttrar respektive söner får göra i förskolan 
utifrån kön (Malmö stad 2021).  

I det digitala rummet publicerades fotografier som delvis kan ha haft som syfte 
att marknadsföra förskolan. Att en förskola i ett område med hög socioekono-
misk status valde att dela många fotografier av besök på museum och teater 
skulle kunna tolkas som ett sätt locka fler resursstarka familjer av till förskolan 
(Holmberg 2018; Löfdahl och Pérez Prieto 2009), men det skulle också kunna 
vara en eftergift till vårdnadshavares önskemål om specifika aktiviteter och på 
så sätt ett slags bevis på vårdnadshavares delaktighet i dokumentationsprakti-
ken och hur fotografierna kan fungera även för att disciplinera förskollärarna 
i sitt arbete. Samtidigt verkade könsbundna önskemål från vårdnadshavare 
snarare döljas i fotografierna genom anonymisering av barnen, vilket visar att 
förskollärarna disciplineras både av vårdnadshavares förväntningar och av de 
skyldigheter som de har enligt läroplanen.  

I utomhus-rummet låg ett tyngre fokus på att framställa naturen som en positiv 
plats på de multietniska avdelningarna, medan de majoritetssvenska avdel-
ningarna fokuserade på undervisning även i utomhus-rummet. Fotografierna 
synliggjorde barns vistelse i naturen som positiv, för barnens hälsa och inlär-
ning, men också för tillägnandet av kunskaper om andra organismer då barnen 
skapar kontakter med naturmiljön som gör att de i förlängningen förväntas bli 
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mer engagerade i natur- och miljöfrågor som vuxna (Chawla 2006; Gill 2014; 
Kahn och Kellert 2002). Detta är i linje såväl med forskningen som med läro-
planens strävandemål om barns förhållande till naturen och hållbar utveckling 
(Skolverket 2018a). På så vis kan fotografierna ses som en del i arbetet för att 
påverka barn, och även vårdnadshavare till en förståelse för det angelägna i 
regelbundna utomhusvistelser, oavsett väder eller årstid. Olust att vara utom-
hus när det är kallt eller regnar kan finnas hos alla, men tidigare studier har 
visat att speciellt vårdnadshavare med utomnordisk bakgrund ställer sig tvek-
samma till utomhusvistelse när det till exempel regnar eller är kallt ute 
(Bozarslan 2010). Annan forskning visar också att förskollärare förväntar sig 
att barn med utomnordisk bakgrund inte har lika mycket erfarenhet av utom-
husvistelse och därigenom behöver erhålla ett positivt förhållningssätt till na-
turen via förskolan (Harju et al. 2021). Vid en reflektionsstund för förskole-
personal som jag närvarade på under datainsamlingen uttryckte en av förskol-
lärarna på en multietnisk avdelning:  

Först bara att vara trygg i skogen, vissa ville ju bara hålla handen och skrek.  

Avdelning BY 181207 

I citatet framkommer att barnen var osäkra och ängsliga i skogen, något som 
osynliggjordes både för dem själva och för vårdnadshavarna i fotografierna. 
Innehållet i fotografierna gav snarare uppfattningen att utevistelserna upplev-
des som lustfyllda för alla inblandade. Så, även om känslor och omsorg syn-
liggjordes på ett helt annat sätt i fotografier från utomhus-rummet så var det 
fortfarande bara en viss typ av känslor som kom till uttryck.   

I det öppna digitala rummet som framförallt studerades i artikel III, framträdde 
en bild av barnet som anpassats till en publik utanför förskolan. Resultaten i 
artikel III visade att en majoritet av barnen inte går att identifiera på fotogra-
fierna i det digitala rummet och att aktiviteterna och sättet att presentera dem   
var lika mellan de olika förskoleavdelningarna. I det digitala rummet synlig-
gjorde fotografierna typiska barnaktiviteter som inte nödvändigtvis utövades 
i undervisningssyfte. Det kunde vara fotografier av barn som målade, klistrade 
eller byggde med klossar. Föreställningar om barnet som kompetent att delta 
i typiska och välkända barnaktiviteter kommunicerades. Likheterna i hur för-
skoleavdelningarna presenterade barnen och sin verksamhet på Internet stäm-
mer överens med det som Holmberg (2018) såg när hon studerade hur 500 
svenska förskolor presenterade sig själva på sina hemsidor. Holmberg (2018) 
menar att förskolorna strävar efter att utåt presentera sig på ett sätt så att det 
framgår att de erbjuder samma sak som alla andra förskolor i linje med läro-
planen och politiska mål om likvärdig utbildning, och enligt Holmberg kunde 
det handla om att framställa barnet som kompetent och leken som viktig för 
barns utveckling (Holmberg 2018).  
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Det öppna digitala rummet skiljde sig framförallt från både inomhus-rummet 
och utomhus-rummet genom att fotografierna faktiskt, samtidigt som de 
spreds till en större publik, också blev mindre tillgängliga för barnen i försko-
lan. Barnen gjordes beroende av en vuxen för att kunna ta del av dessa foto-
grafier. Medan vissa vårdnadshavare tittade på fotografierna tillsammans med 
sina barn och pratade om förskoledagen, fanns det andra vårdnadshavare som 
aldrig öppnade dokumenten som delades från förskolan. Förskolan har ingen 
möjlighet att styra över hur vårdnadshavarna väljer att ta del av dokumentat-
ionen och dela den med sina barn, så här kommer alltid ett hinder för att kunna 
erbjuda barnen en likvärdig utbildning att finnas. Det är därför rimligt att tro 
att fotografierna i det digitala rummet kan bidra till att öka ojämlikheten mel-
lan barn från olika familjer.  

I inomhus-rummet framställdes ett barn med kompetens att disciplinera sig 
självt i skolliknande undervisningssituationer. I utomhus-rummet associera-
des barns upplevelser och aktiviteter i högre grad till sinnesförnimmelser och 
interaktioner som framkallade olika känslor. Enligt genusordningen konnote-
ras så väl naturen som känslolivet till det feminint kodade, vilket står i kontrast 
till de rationella undervisningssituationerna som går att tolka som maskulint 
kodade (jfr Hirdman 1988). Fotografierna i utomhus-rummet visade till exem-
pel ett barn som höll en hästkastanj mot kinden, ett barn som smakade på 
stensöta och barn som tog i is med sina bara händer och framställde på så sätt 
ett barn som hade kompetens att lära med hjälp av sina sinnen. Exempel på 
fotografier som visade upp ett lärande kopplat till sinnesupplevelser fanns på 
samtliga förskoleavdelningar. Kompetenserna som visades upp i utomhus-
rummet framställde på så vis feminint kodade egenskaper som norm och som 
åtråvärda. Maina-Okori et al. (2018) visar att kvinnor är överrepresenterade 
när det kommer till engagemang i att värna och skydda naturen, medan War-
ren (2018) visar hur utomhusvistelser som kopplas till maskulinitet känneteck-
nas av individualism och tävlingsmoment. I fotografierna från utomhus-rum-
met framställdes framför allt omsorgen om naturen och en tät relation mellan 
människa och natur som åtråvärd och värdefull. Det fanns också fotografier 
som kunde tolkas som att barnen utmanades av utomhus-rummet, men foto-
grafierna framställde det som kollektiva utmaningar och inte som tävlingsmo-
ment. 

När jag jämför resultaten av hur barnen framställdes i de olika rummen, blir 
det tydligt att det, oavsett rum, fanns en förväntan, från så väl vuxna som barn, 
om att alla barn skulle delta i de aktiviteter som associerades med rummet.  
Trots att barnen i artikel I uppgav att det var frivilligt att låta sig bli fotografe-
rad och få sin bild på väggen, så förväntade de sig alltid att vara representerade 
i alla moment som fotograferats. Hillevi Lenz Taguchi (2004) menar att det 
finns en föreställning i den svenska förskolan om att alla barn ska delta i alla 
aktiviteter för sin egen skull. För att använda Norrströms ord från citatet ovan, 
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så förväntas barnen delta i alla aktiviteter. Föreställningen att alla barn ska 
vara med i alla aktiviteter för sin egen skull sker utifrån ett barnperspektiv, det 
vill säga att vuxna använder sina kunskaper och erfarenheter för att se till bar-
nets bästa (Eriksen 2018; Halldén 2009). Vuxnas barnperspektiv skiljer sig 
från barns perspektiv, vilka säkerligen åtminstone i några fall skulle ha inne-
burit att något barn avstod från att delta i en aktivitet eller att något barn valde 
att inte bli fotograferad i en viss aktivitet. 

Sammanfattningsvis skulle de olika rummen kunna beskrivas som att; 1. In-
omhus-rummet synliggjorde barnen ur ett undervisningsperspektiv, ett 
självreglerande subjekt alltid redo att lära sig nya saker. Maskulint kodade 
egenskaper som logik och rationalitet framställdes som åtråvärda tillsammans 
med en förväntning på produktion av materiella produkter och kunskaper. På 
så sätt framträder förskolan som en tydlig del av utbildningssystemet samt 
som den disciplinerande institutionen som Foucault (2003) beskriver, 2. Ut-
omhus-rummet synliggjorde barnen ur ett helhetsperspektiv som var mer ko-
herent med skrivningarna i läroplanen. Barnen framställdes i undervisningssi-
tuationer, men också som omsorgsfulla och utforskande subjekt med närhet 
till naturen. Feminint kodade egenskaper som känslosamhet och vårdande 
framställdes som åtråvärda. Inga förväntningar på produktion synliggjordes 
utan utomhus-rummet framstod som någonting som var bra i sig för barnen. 
Förskolan framträder som en institution som förstår vad som är bra för barns 
hälsa och utveckling, 3. Det digitala rummet synliggjorde barnen ur ett vuxet 
barnperspektiv, ett barn som av eget intresse deltar i typiska och välkända 
barnaktiviteter. På så sätt framträder förskolan som en institution som leds av 
vuxna som vet vad barn uppskattar. Med hjälp av kritisk bildanalys blev det 
tydligt att så väl platsen där fotografierna togs samt deras cirkulation och mot-
tagare hade betydelse för vilka fotografier som valdes för att representera 
verksamheten och därmed vilka föreställningar om barnet och om förskolan 
som (re)producerades (jfr Rose 2016). 

Bara den med ett ansikte och en röst kan få inflytande 
I min empiri har jag sett hur barn oftast framställts anonymt i fotografier som 
cirkulerats utanför förskolans väggar. Detta är en följd av GDPR, men också 
ett resultat av de etiska diskussioner som startades redan vid millennieskiftet 
i samband med den snabba spridningen av användningen av fotografier i för-
skolan i och med nya digitala verktyg och krav från läroplanen på dokumentat-
ion och transparens. De anonymt framställda barnen har i flera fall visat sig 
vara positivt för barns möjlighet till delaktighet.  Bland annat möjliggjorde det 
för barnen att berätta in sig själva i bilderna på olika sätt och på så sätt kunna 
skapa sammanhang där de själva ingick. Samtidigt fann Korkiamäki och 
Kaukko (2022) att barnen i deras studie såg sitt visuella deltagande som en 
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möjlighet att representera sig själva utöver bara sina röster. Barnen ville se 
spår av sig själva, och de ville bli igenkända och erhålla respekt från sina kam-
rater. Detta stämmer också överens med det jag fann i samtalen som utfördes 
i artikel I. Barnen visade ett intresse av att kunna bevisa att de själva och deras 
närmaste vänner var med på fotografierna, de ville se sig själva och de ville 
att andra skulle se dem. I ett exempel från artikel l identifierade sig två barn 
som ett barn med pälsmössa som syntes bakifrån på ett fotografi. I barnens 
försök att placera sig själva i fotografiet framgick att konflikter kunde uppstå 
när barnen inte var överens om vem det var som var med på fotografiet. Men 
även om barnen behöver hävda sin medverkan gentemot andra barn, så erbju-
der de anonymiserade fotografierna samtidigt en möjlighet för barnen att 
känna att de deltagit i detta sammanhang. 

De anonymiserande fotografierna skulle kunna läsas som att vuxna presente-
rade fotografier av barn utan ansikten och utan olikheter. Fotografierna kom-
municerar att alla barn deltar i alla aktiviteter och det är inte möjligt att genom 
fotografierna avgöra om barnen känner glädje, förundran eller olust inför ak-
tiviteterna. Detta står i kontrast till det som Lenz Taguchi (2013) lyfter om att 
dokumentationsarbetet leder till att barn blir till subjekt som får makt och an-
svar över sina egna tankar och den verklighet som de kan påverka i förskole-
verksamheten. Enligt Lenz Taguchi (2013) ska pedagogisk dokumentation 
synliggöra hur barn upplever olika fenomen i världen och genom barns aktiva 
inflytande kan verksamheten förändras och anpassas på ett sätt som gör att 
barnen kan gå vidare i sitt lärande (Lenz Taguchi 2013). Vidare framhåller 
Lenz Taguchi (2013) hur verktyget idag tar hänsyn till de etiska aspekterna 
genom att många pedagoger inte längre fotograferar ansiktet på barnen utan 
fokuserar på delar av kroppen, som till exempel händerna som beskrivs som 
väsentliga för det utforskande arbetet. Jag har i mina studier kunnat visa att 
den tekniken används, framför allt i de digitala sammanhangen, medan under-
visningssituationer i inomhus-rummet ofta visade upp barnens ansikten och 
man såg till att alla barn var representerade på fotografierna.   

Om jag använder mig av Sundhalls (2012) begrepp vuxenhegemoni och natu-
raliserad vuxenhet, så skulle porträtterandet av de anonymiserade barnen 
kunna tolkas som begränsande för barns möjlighet till delaktighet i frågor som 
rör dem. Som jag varit inne på i tidigare avsnitt, understryker Sundhall (2012) 
att vuxnas förståelse för vad ett barn är och vad ett barn behöver har tolknings-
företräde gällande barnets bästa. Detta kan stå i vägen för att barns egna be-
rättelser om sina behov och intressen kommer till uttryck och på så sätt blir 
barn underordnade trots vuxnas välvilja. I cirkuleringen av fotografierna från 
förskolan framträdde detta genom att vuxna valt ut fotografier av barn i akti-
viteter som de vuxna arrangerat och som de ansåg det var bra för barnen att 
delta i. Såväl de anonymiserade fotografierna som fotografierna som visade 
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upp varje barn i samma aktivitet fyllde samma funktion; alla barn deltog i en 
aktivitet som de vuxna ansåg vara för deras eget bästa. 

Lena O Magnusson (2017) lyfte i sin avhandling hur vuxna som fotograferade 
förskoleverksamheten anpassade sitt fotograferande till en viss barnsyn, läro-
planens mål eller vad som var möjligt att bedöma som uppfyllande av läran-
demålen. På samma sätt beskrev Annica Löfdahl och Hector Perez Prieto 
(2009) hur vuxna producerade dokumentation som skapade goda bilder av 
förskolan. Fotografierna filtreras med andra ord genom vuxennormen, utan att 
denna norm reflekteras över. Detta har också kritiserats av Folkman (2017) 
som menar att dokumentationspraktiken snarare styr barn efter de vuxnas in-
tressen än tvärtom.   

Lenz Taguchi (2022) har bemött den här kritiken mot pedagogisk dokumentat-
ion i en postkvalitativ filosofisk analys av tidigare genomförda studier av pe-
dagogisk dokumentation (Åberg och Lenz Taguchi 2005). I sin analys menar 
Lenz Taguchi (2022) att den förändring i arbetssätt och syn på barn som arbe-
tet med pedagogisk dokumentation inneburit, har lett till att gamla sätt att be-
driva verksamhet helt förkastats och istället har ett dogmatiskt förhållningssätt 
till dokumentationspraktiken uppstått (jfr Folkman 2017). I och med att det är 
barnens synpunkter och intressen som ska stå i förgrunden och lyssnas till i 
den pedagogiska dokumentationspraktiken så anser hon att förskollärare har 
drabbats av en slags handlingsförlamning av att inte längre kunna identifiera 
sig som auktoritära vuxna, och genom det fått svårigheter att koppla barns 
idéer till läroplanen. Jag tolkar slutsatsen av Lenz Taguchis (2022) analys som 
att hon delvis har tagit till sig av den kritik som har funnits av beskrivningen 
av pedagogisk dokumentation som ett ”synvändande” och kraftfullt verktyg 
som bland annat Lenz Taguchi själv beskrivit det.  

Samtidigt tolkar jag det som att Lenz Taguchi lägger skulden för detta på att 
förskollärarna själva inte har förstått kraften i verktyget. Det framgår också av 
tidigare forskning att förskollärare är osäkra på verktyget och att de tror att det 
finns ett ”rätt” sätt att utföra dokumentationen på (Emmoth 2014; Lindgren 
Eneflo 2014), vilket troligtvis också bidrar till den likriktning som går att se i 
fotografier av barn och verksamhet.  Likheten i fotografierna som framträder 
i min studie kan tolkas som att dokumentationen styrs genom en normali-
serande makt som dels upprätthålls av förskollärarna själva, dels av skolmyn-
digheterna (se till exempel Skolverket 2012) och lokala utbildningsinsatser 
kring pedagogisk dokumentation. Inte minst upprätthålls den normaliserande 
makten av forskarsamhället, där såväl jag själv som Lenz Taguchi är inbe-
gripna. 

Genom min avhandling bidrar jag till att ytterligare belysa barns perspektiv, 
problematisera barns underordning och kritiskt granska den naturaliserade 
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vuxenheten genom vilken barns alla initiativ och idéer filtreras. Vuxna vill 
som förskollärare kunna visa upp sin verksamhet och som vårdnadshavare ta 
del av sina barns vardag, men pedagogisk dokumentations främsta uppgift är 
att fungera som ett verktyg för att öka barns delaktighet och inflytande. Det 
som framkommer i min studie är att fotografierna förmedlar en konform be-
rättelse om livet i förskolan där barns olika känslor och intressen döljs. För att 
synliggöra barns berättelser och perspektiv på dokumentationspraktiken har 
jag observerat och pratat med barn utifrån fotografierna. Genom att bortse från 
tillhörande texter och enbart analysera fotografierna, har jag närmat mig att se 
det barn ser i fotografierna. Magnusson (2017) valde i sin avhandling att förse 
treåringar på förskolan med kameror och låta dem själva fotografera det som 
fångade deras intresse. Barnens fotograferande kom att visa att kamerans ka-
pacitet i förskoleverksamheten är betydligt mer mångdimensionell än att bara 
vara ett dokumenterande verktyg av det som redan är överenskommet och känt 
(Magnusson, 2017). Barnens fotograferande visade också att även de vuxna 
kunde bli betraktade utan att själva kunna tillrättalägga bilden.  

Fotografier som cirkuleras i grupper av vårdnadshavare eller allmänheten ut-
anför förskolan har sällan fotografens eller deltagarnas namn angivet. Det blir 
ett meddelande från ”ingenstans” som skickas ut i ett flöde av hundratusentals 
liknande fotografier. Det går att jämföra med hur Haraway (1988) beskriver 
hur en blick från ”ingenstans” tidigare har likställts med att förmedla en ob-
jektiv bild av verkligheten. I själva verket förmedlar fotografierna en bild som 
ingen enskild person står bakom och ibland är det också oklart vem som är 
mottagare av kommunikationen. Den här typen av kommunikation bidrar inte 
till en transparent verksamhet, och barns egna kunskapande och bidragande 
med erfarenheter till verksamheten riskerar att helt osynliggöras. Enligt Ha-
raway (1988) skapas kunskap lokalt, positionerat och situerat. Barns kunskap-
ande utgår från barns perspektiv och kan förmedlas genom barns representat-
ion. En fråga som då kan ställas är om fotografier som visar upp oidentifierade 
barn i olika situationer där deras kön, etnicitet, klass, ålder eller funktionsför-
måga osynliggörs över huvud taget kan öka barns delaktighet eller göra barns 
röster hörda som enskilda subjekt eller om det bara synliggör barn som en 
enhetlig kategori.  

Anonymiseringen av fotografierna är i många fall gjord för att skydda barnens 
integritet. På så sätt kan anonymiseringen indirekt sägas bidra till en framstäl-
lan av barnen som sårbara och beroende av vuxnas kompetens för att få skydd. 
Gordon (2019) menar dock att anonymisering av subjekt kan betraktas som 
ett förnekande av deras rätt att höras och synas. Vidare menar Haraway (1988) 
att en berättelse behöver ha en avsändare för att kunna bli ett inlägg i en för-
handling, någon som är ansvarig för berättelsen. Samtidigt som barnen fram-
ställs som sårbara genom anonymisering, osynliggör innehållet i fotografi-
erna, barns sårbarhet, deras känslor och behov av omsorg eftersom de i stor 
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utsträckning istället fokuserar på prestation och produktion. Från mina valda 
teoretiska utgångspunkter kan subjekt konstrueras olika i olika situationer, och 
det finns inget motsatsförhållande mellan sårbarhet och agens (jfr Wilén Jo-
hansson, Palmqvist, och Sundhall 2019). Att flera sätt att vara och göra syn-
liggörs bidrar till ökat utrymme för förhandling om vad som kan uppfattas 
som normalt respektive avvikande (jfr Fairclough 2010; Foucault 2003), och 
ett annat urval av fotografier som cirkuleras i förskolan skulle kunna bidra till 
möjligheter för barn att konstrueras som såväl agentiska såväl som sårbara. 
Det urval av fotografier som jag har analyserat riskerar i stället att osynliggöra 
barns villkor och producera ensidiga performativ av självständighet och kom-
petens. Performativen påverkar både hur barnen kan konstruera sig själva och 
vilka förväntningar och föreställningar vuxna skapar i mötet med barnen. Ut-
ifrån detta drar jag slutsatsen att fotografierna, inte i sig kan sägas bidra till 
barns delaktighet och inflytande eller synliggörande av barns perspektiv. 
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Avslutning och implikationer. Den 
ansvarsfulla (nutida och framtida) 
medborgaren 

I artikel II gjordes en analys av läroplanen som visade att den inte bara beskri-
ver barnen när de kommer till förskolan och vad som förväntas ske i förskolan, 
utan också hur de förväntas formas till framtida samhällsmedborgare. Enligt 
läroplanen är den framtida samhällsmedborgaren ett subjekt som tillsammans 
med andra tar ansvar för samhällets ekonomiska, sociala och miljömässiga 
utveckling (Skolverket 2018a).  

I artikel I identifierades den officiella berättelsen som en berättelse som lä-
rarna skapade i interaktion med fotografierna. Barnen involverades i detta ar-
bete, men detta gjordes utifrån de givna mål som förskollärarna hade med den 
framställda aktiviteten. Att formulera en berättelse där barngruppen/klassen 
deltar som ett positivt ”vi” är en strategi för att skapa solidariska subjekt kring 
gemensamma minnen som tidigare beskrivits av bland annat Alnervik et al. 
(2018) och Åsa Bartholdsson (2008). Förskolans demokratiska aspekter inne-
håller barns möjligheter till delaktighet och inflytande, men också deras för-
måga att anpassa sig efter andras önskemål och beslut. I läroplanen anges tyd-
liga mål för vilken typ av vuxna subjekt barnen ska fostras till och förskollä-
rare kan inte låta barn fritt få utrymme för egna intressen, vilket också proble-
matiseras av Thörner (2017).  

Den officiella berättelsen kan också ses som en synonym till den normali-
serande makten. Den upprätthålls av fotografierna och ger stabilitet och inne-
börd till de sociala beteenden som är önskvärda i förskolan. Samtidigt osyn-
liggör den alternativa berättelser om förskolan, som till exempel de berättelser 
som barnen skapade i interaktion med fotografierna i artikel I. Foucault (2003) 
och Goffman (1973) beskriver avvikelser som någonting som kan få negativa 
följder för subjektet, samtidigt som Butler (1990) pekar på att alternativa be-
rättelser kan vara en slags motstånd som kan påverka och förändra rådande 
diskurser. Att barnens egna berättelser skulle kunna förändra sättet att se på 
till exempel lärande och omsorg är ett uttryck för det Fairclough (2010) be-
skriver som att flera olika sätt att uppfatta och förstå världen ökar utrymmet 
för agens och förändring.  
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Barnen gjorde i sina egna berättelser utifrån fotografierna motstånd mot den 
jämställda och könsneutrala diskurs som fotografierna förmedlade. På samma 
sätt visar tidigare studier att förskollärare gör motstånd mot läroplanens jäm-
ställdhetsdiskurs genom sina olika förväntningar på och bemötande av flickor 
och pojkar. Detta skulle, enligt Fairclough (2010), göra diskursen om jäm-
ställdhet, såväl som olika könsspecifika diskurser, öppna för omförhandlingar. 
Läroplan för förskolan är ett politiskt dokument som kan förändras när bilden 
av det ideala samhället ändras. Sverige är idag en demokrati och en välfärds-
stat, men odemokratiska vindar blåser över Europa och världen och vi ser hur 
mål om jämställdhet och jämlikhet har blivit lättare att ifrågasätta, hur andra 
sätt att förstå människors lika värde har ökat utrymmet för förändring och om-
förhandlingar av diskurser som vi kanske tagit förgivna. Barn ska enligt läro-
planen göras delaktiga och ha inflytande över sin utbildning och förskolans 
verksamhet. Samtidigt kan barn, precis som vuxna, ha intressen som avviker 
från de demokratiska och hållbara mål som definierats i läroplanen. 

Till följd av att demokratiska värden har blivit möjliga att ifrågasätta behövs 
professionella vuxna, som inte bara kan producera mätbara indikatorer på kva-
litet utan även känslomässigt kan möta barnen där de är och lyfta deras tankar 
och ge dem värde. Enligt Osgood (2010) bygger dagens dominerande definit-
ion av professionalism på maskulint kodade värden och kultur. Resultaten av 
min studie visar att förskollärarna tenderade att framställa förskolan som en 
plats för undervisning, vilket kan vara något som de känner sig styrda att göra. 
Som exempel gav en förskollärare i Liljestrands (2021) studie uttryck för att 
hen kände sig tvungen att arbeta med läroplanens direktiv om undervisning, 
medan hen inte uppfattade andra delar av läroplanen som lika viktiga att verk-
ställa. Osgood (2010) menar att det måste finnas alternativa sätt att definiera 
professionalism i arbete som innebär omsorg om andra människor, där för-
måga till känslomässigt engagemang bör ses som en professionell tillgång. 
Vidare menar Osgood (2010) att en feminint kodad definition av profession-
alism, eller ”professionalism from within” som hon kallar den, visar följsam-
het till kollektiva, demokratiska praktiker som främjar ömsesidigt beroende 
av varandra, samarbete och omsorgsetik som utvecklas ur genomfört känslo-
mässigt arbete. Med andra ord; en professionalism som gynnar demokratiska 
värden. Vuxna i förskolan, som gör motstånd mot den neoliberala definitionen 
av professionalism och i stället utvecklar en mer feminint kodad professional-
ism (from within) kan stödja barns röster och låta dem utgöra inlägg i viktiga 
förhandlingar på förskolan, utan att resultatet av förhandlingarna på något sätt 
måste bli mätbara eller bedömningsbara. I min studie visade barn ett stort in-
tresse för att se sig själva och att reflektera över sina relationer med nära vän-
ner i fotografierna. Själva aktiviteterna, som var det som de vuxna valt att visa 
upp, hamnade ofta i bakgrunden i barns berättelser. 
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Kanske var det en av anledningarna till att barnen uttryckte att de trodde att 
dokumentationen gjordes av vuxna för vuxnas skull. ”Ja tror, för att dom inte 
ska glömma bort vad dom har gjort för nåt”, svarade Thora. ”För att, ehm…, 
för att dom vill”, svarade Meyram på samma fråga.  I sina resonemang skap-
ade barnen sig själva som subjekt som inte var delaktiga i dokumentation-
spraktiken och i detta kan de också ha förbisett sina möjligheter till inflytande.  
I ett forskningsprojekt i Trondheim framkom till exempel att barns vuxenper-
spektiv var en möjlig orsak till att barn inte gör sina röster hörda även om de 
erbjuds möjligheter. De tolkar helt enkelt situationen som ett vuxenarrange-
mang (Svenning och Lindelöf 2011).  

Av detta drar jag slutsatsen att skolifieringen och professionalisering av för-
skolan påverkar innehållet i fotografierna på ett sätt som inte är lyhört gente-
mot barns intressen och egna berättelser. Med en annan definition av profess-
ionalism skulle det finnas förutsättningar för fotografierna att synliggöra och 
ta tillvara barns intressen på ett sätt som lyfter fram att barn är intresserade av 
olika saker. Då hade dokumentationsväggar där alla barn framställdes i samma 
aktivitet i stället kunnat innehålla fotografier där barn synliggjordes i olika 
relationsskapande aktiviteter. Detta hade inte behövt vara i strid med avdel-
ningens projekt eller läroplanens mål. Det skulle istället möjliggöra en an-
vändning av verktyget för att visa upp alternativa sätt att vara förskolebarn på. 
På så sätt skulle fotografierna ta fasta på det som läroplanen skriver om olik-
heter som en tillgång och inte bli så starkt normaliserande som de konforma 
fotografierna som idag verkar syfta till att skapa jämförbara resultat som en 
slags bevis på kvalitet och professionalism (jfr Liljestrand och Hammarberg 
2017; Liljestrand 2021). 

Dokumentationsverktyget skulle också kunna användas för att synliggöra de 
maktdimensioner som uttrycks i barnens berättelser och ge tillfälle för vuxna 
att reflektera över dem tillsammans med barnen i ett arbete som syftar till att 
ingen ska bli diskriminerad och att könsstereotypa mönster ska dekonstrueras 
och motarbetas. Magnusson (2017) skriver om hur barns ökade delaktighet 
kan leda till en dokumentation som innehåller mer än det som redan är över-
enskommet och känt, och om vi låter barns berättelser bli viktiga inlägg i för-
skolans förhandlingar om till exempel vad som är en ”bra kompis”, så låter vi 
barnens situerade kunskaper bidra till att producera nya kunskaper som direkt 
kan tas till vara i förskolepraktiken. Pedagogisk dokumentation växte en gång 
i tiden fram som en motkraft till fascismen och har beskrivits som ett kraftfullt 
och demokratiserande verktyg. Med ett vuxet motstånd mot den maskulint ko-
dade professionalismen som går ut på att mäta, effektivisera och jämföra, 
skulle verktyget i realiteten kunna bli en del av arbetet med att öka alla en-
skilda barns, men även barn som underordnad grupps, möjligheter till delak-
tighet och inflytande. I det arbetet skulle också den naturaliserade vuxenheten 
bli möjlig att ifrågasätta och fler olika sätt att vara människa synliggöras. 
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English summary 

Introduction 

 I think it’s so that they [the teachers] won’t forget what they have done. 
 

The quote above is from Thora, 5 years old, who answers my question about 
why there are photographs of the children and their activities on the preschool 
walls. Preschool constitutes the first step in the Swedish educational system, 
and approximately 95 % of all children are enrolled in preschool for some 
period between the ages of one to six. Since 1998, preschool has its own cur-
riculum, where guidelines and goals for children´s learning, development, and 
care are formulated. Participation is identified as one important indicator of 
quality in preschool, and the Swedish curriculum regulates that children 
should be able to participate and influence preschool practice and its content 
(Skolverket 2018, 16). The requirement for children’s participation is con-
nected to the childhood paradigm The competent child, which has dominated 
the western world since the 1980s. The paradigm assumes an autonomous 
child, equal in status to adults; the competent child is expected to be a social 
agent who takes responsibility for their choices and deeds (James och James 
2004; James, Jenks, och Prout 1998).  

Pedagogical documentation is used in Swedish preschools, usually for evalu-
ation and development of practice. Often, the documentation consists of pho-
tographs, as those Thora is talking about in the quotation above. New techno-
logical devices, such as digital cameras, Ipads, and smartphones, have led to 
a dynamic development of the documentation practice. The arguments for us-
ing photographs have been to offer children possibilities to reflect over and 
discuss their own learning and the daily practice at preschool. Besides that, 
photographs constitute visual stories that are available also to children who do 
not master written language. In this way, children’s thoughts and ideas are 
also seen as having potential to impact preschool practices (Dahlberg, Moss, 
och Pence 1999; Dahlberg och Åsén 2011; Lenz Taguchi 2012; Elfström 
2013; Elfström Pettersson 2015; Unga 2013; Wehner Godée 2011). In contrast 
to this expectation, Thora seems to perceive the photographs as something that 
exists for the teachers to remember what they have been up to. Hence, there 
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seems to be a discrepancy between the intentions with pedagogical documen-
tation and children´s perception of the practice, which makes the phenomenon 
interesting to study.  

Besides regulating children’s participation, the curriculum also directs pre-
schools to enhance and establish democratic values, of which equity and gen-
der equality constitutes important keystones. Preschool also plays a major role 
in compensating for poor living conditions, and also lays the groundwork for 
all children, irrespective of background, to succeed in the educational system 
and also life. Scholars agree that preschool affects children from poor condi-
tions most (Bokova 2010; Heckman et al. 2010b; Sylva 2010; Muennig et al. 
2009; Burchinal och Cryer 2003). Research also shows socio-economic gains 
when preschool is offered to all children (Heckman et al. 2010a). 

In contrast to the preschool curriculum, which for over 20 years has directed 
preschools to counteract stereotypic gender patterns, research shows that pre-
school teachers not only have different expectations of girls and boys, but also 
treat them based on traditional ideas of femininity and masculinity (for exam-
ple Andersson 2012; Eidevald 2009; Günther-Hanssen 2020; Hellman 2010). 
Research about pedagogical documentation practice have commonly been 
made from a teacher’s perspective (Lindgren Eneflo 2014; Bjervås 2011; 
Emilsson och Samuelsson 2012), rather than children’s perspectives. Some 
studies focus on raising positive aspects of using pedagogical documentation 
(Unga 2013; Alvestad 2004), while others describe a tool that rather fabricate 
”desirable children” and ”ideal practices” instead of enhancing children’s par-
ticipation (Markström 2011; Liljestrand och Hammarberg 2017; Folkman 
2017). Since photographs have become a considerable part of everyday prac-
tice in Swedish preschool and pedagogical documentation, it has, by some 
scholars been described as a powerful tool to make unequal power structures 
visible and thereby possible to change (Dahlberg, Moss, och Pence 1999; Lenz 
Taguchi 1997; Åberg 2005).  However, these studies have not investigated 
how aspects of gender equality and equity are expressed in the documentation 
practice.  

The thesis draws on theories about power and knowledge production, such as 
discourse theory, which are central in gender theory. Discourses are perceived 
as maintained and challenged by written and spoken, as well as corporeal and 
visual language. Photographs are here perceived as linguistic acts, and as such 
are the object of study in this thesis. Identity is understood as unfixed and 
constructed as different positions that the subject can take independently or 
with the help of others. Subject positions are created and offered in discourses 
made available through language, including images that are repeated and ne-
gotiated by and between people (Foucault 2003; Butler 1990).  
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In this thesis, Foucault's thoughts on normalising power and disciplinary in-
stitutions (Foucault 2003), as well as Butler's concept of performativity (But-
ler 1990) are used to analyse the stretchable boundaries between dominant 
discourses and the subject’s own agency. I have also applied Haraway’s the-
ories of situated knowledges and partial perspectives to understand how chil-
dren’s experiences could be a part of preschool knowledge production (Hara-
way 1988). To analyse the empirical material, I have used critical discourse 
analysis (Fairclough 2003) and critical image analysis (Rose 2016), which 
made it possible to examine communication and power relations between ob-
servers, the observed and the content that is conveyed. 

My empirical material consists of almost 1600 analogue and digital photo-
graphs collected from preschools, where they were part of the pedagogical 
documentation. All photographs were taken by adults, and adults also selected 
and published them on the walls, and circulated them via digital applications. 
The photographs can thereby be interpreted as the adults’ visual stories about 
the children and preschool activities. At the same time, the photographs be-
come readable for the children and possible for them to interact with, depend-
ing on where and how they are circulated, and for me to interpret the photo-
graphs as the adults' visual stories about the children and the activities. 

Aims and research question 
The aim of the thesis is to examine notions of the child, and children’s space 
for agency in the preschool documentation practice. The thesis focuses on 
which notions of the child that are communicated in the photographs, and what 
possibilities children have to become co-producers of the stories that the pho-
tographs mediate. The analyses proceed from the following research ques-
tions: 
1. Which ideas about the child are made visible in the practice of preschool 
photo documentation? 
2. How do different axes of power, as for example gender/ethnicity/class/age, 
figure in the preschool photo documentation practice? 
3. How do children’s interests, ideas, and perspectives become visible in the 
documentation practice? 
4. In which ways are different subject positions negotiated in children’s own 
stories about the preschool photographs? 
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The articles 
The thesis includes four articles, of which the first one is in Swedish; I. Barns 
berättelser – kamratkulturer skapas kring förskolans fotodokumentation (Chil-
dren’s stories – peer cultures are created in interaction with preschool photo 
documentation). II. The child in the Swedish preschool photograph versus the 
child in the curriculum – a comparison of contemporary notions. III. Partici-
pation, visibility and transparency – notions of the child in Swedish preschool 
digital communication. IV. Nature as a gender-neutral space – Preschool pho-
tographs framing a Swedish natureculture identity. 

In the first article, I analysed stories about documentation from 19 preschool 
children, aged 4–6 years. Results show that there are two co-existing dis-
courses that children draw on to negotiate their relationships with their peers. 
A ‘community peer discourse’, oriented towards preschool practice and shared 
interests and an ‘individual centred peer discourse’, focused on the self and 
material objects. Children negotiated relationships by positioning themselves 
as similar or different from each other, often by using stereotypical gendered 
expressions and mannerisms. The conclusion is that children’s points of view 
could contribute to preschool’s active work with the children’s learning about 
interpersonal relationships, and to formulating more varied ways of being a 
preschool child. 

Article II aimed to examine notions of the child, represented in preschool pho-
tographs, and how these notions correlate to notions of the child expressed in 
the Swedish preschool curriculum. The analysis used Fairclough’s critical dis-
course analyses (Fairclough 2003) and the critical concepts of performativity 
(Butler 1990) and celebrated subject positions (Carlone, Scott, och Lowder 
2014). Results showed that while the curriculum promotes holistic perfor-
mances, where play and care are interwoven with education, the photographs 
celebrated performances within teacher-led educational situations and made 
care as well as play invisible. The focus on education in the photographs cor-
responds with international trends regarding the professionalisation and 
‘schoolification’ of early childhood education. Crucially, this is connected to 
gendered meanings linked to care and education, respectively. 

The aim of Article III was to examine how the digitalisation of preschool com-
munication affects the content and the circulation of the photographs, as well 
as children’s possibilities for participation. The results showed differences be-
tween photographs circulated among small or large groups of people. Photo-
graphs circulated among few people, such as families, were heterogenous in 
how the children were portrayed. In contrast, photographs that were circulated 
in larger groups of caretakers or publicly, showed a conformity and anonymity 
which made it almost impossible to tell which children were participating. 
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Article IV explores images of Swedishness in the preschool photographs, and 
how they connect to ideals of gender equality and closeness to nature. In this 
article, 320 outdoor photographs from four Swedish preschools, with diverse 
ethnic compositions, are analysed to identify what ideals are expressed and 
how. The results reveal a display of a Swedish natureculture identity, and also 
that this is more clearly expressed in photographs from multi-ethnic preschool 
classes. The natureculture identity seems to be neutral in relation to both eth-
nicity and gender, such that children are hard to identify in the photographs. 
At a first glance, these displays of children might be interpreted as diversity 
made invisible. At a second glance, though, it is possible to interpret neutrality 
as active equality work. The Swedish natureculture identity appears to include 
aspects of caring and sensitivity, and thereby defines conventionally femi-
nized values as desirable for everyone. The displayed neutrality also sheds 
light on ways of making all activities available for everyone, regardless of 
gender and ethnicity. 

Discussion  
The aggregated results of the thesis are discussed under three themes: Dis-
courses about the competent preschool child in conflict with discourses about 
gender; Different rooms highlight different ideas about the child and about the 
preschool; Only those with a face and a voice can gain influence. 

In the first theme, I discuss the fact that the photographs display production 
and accomplishment as desirable, while the children themselves rather use 
them to talk about their mutual relationships. Furthermore, although photo-
graphs mediate gender neutrality, children’s own stories predominantly tend 
to be gender specific. Preschool teachers expect girls to be self-regulating, and 
boys to be defiant. When the boys told their individual-centered stories about 
the photographs, they also repeated the official preschool story differently, 
which on one hand could be interpreted as the boys resisting the normalising 
power, which, in turn, would confirm that boys perform the autonomous and 
competent child who conquers the world. On the other hand, the individual-
centered stories could be interpreted as repetitions of a stereotypical discourse 
of what a boy is like; the boys did not really resist but conformed to the dis-
course. In the same way, the girls’ collective stories can be interpreted as rep-
etitions of a stereotypical discourse of how a girl should be. Yet, it could also 
be interpreted as the girls resisting a notion of femininity, or for that matter 
childhood, as chaotic and irrational. To conclude, the photographs cannot be 
said to have been used as a powerful tool to challenge existing power orders 
(cf. Dahlberg, Moss, and Pence 1999; Lenz Taguchi 1997) or to counteract 
stereotypical gender patterns in accordance with the curriculum’s mission 
(Skolverket 2018a). 
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The second theme sheds light on how children in the photographs are made 
visible differently in different “rooms”: the indoor room, the outdoor room, 
and the digital room. In the indoor room, children were presented from a teach-
ing perspective as self-regulating subjects, always ready to learn new things. 
Masculine-coded qualities such as logic and rationality were presented as de-
sirable, along with an expectation of production of material objects and 
knowledge. In this way, the preschool clearly appears as part of the educa-
tional system as well as the disciplinary institution that Foucault (2003) de-
scribes. In the outdoor room, children were presented from a holistic perspec-
tive that was more consistent with writings in the curriculum. The children 
were portrayed in teaching situations, but also as caring and exploratory sub-
jects with a closeness to nature. Feminine-coded qualities such as emotionality 
and care were portrayed as desirable. No expectations of production were por-
trayed, but the outdoor room appeared as something that in itself was good for 
the children. In photographs from the outdoor room, the preschool appears as 
an institution that understands what is good for children’s health and develop-
ment. In the digital room, children were presented from an adult’s perspective 
on children’s perspective, meaning a child who, out of their own interest, par-
ticipates in typical and well-known children's activities. In this way, the pre-
school appears as an institution led by adults who know what children value. 

In the third theme, the anonymisation of children in the photographs is dis-
cussed in relation to children’s possibilities for participation and making their 
voices heard. Photographs are in many cases anonymised in order to protect 
the children’s privacy, which contributes to a portrayal of the children as vul-
nerable and dependent on the competence of adults in order to receive protec-
tion. However, according to Gordon (2019), anonymising subjects can be con-
sidered a denial of their right to be heard and seen. Furthermore, Haraway 
(1988) claims that a story needs to have a sender, someone who is responsible 
for the story. At the same time that the children are portrayed as vulnerable 
through anonymisation, the content of the photographs paradoxically makes 
children’s vulnerability, their feelings and their need for care invisible. In-
stead, they portray performance and production. From my chosen theoretical 
starting points, subjects can be constructed differently in different situations, 
and there is no opposition between vulnerability and agency (cf. Wilén, 
Palmqvist, and Sundhall 2019). Portraying several ways of being and doing 
contributes to increased space for negotiation about what can be perceived as 
normal (cf. Foucault 2003; Fairclough 2003) and circulating a different selec-
tion of photographs from preschool could contribute to opportunities for chil-
dren to be conceived as both agentic and vulnerable. In contrast, the selection 
of photographs seen in this study risks making children’s conditions invisible 
and producing one-sided performatives of independence and competence. 
Such a performative influences both how the children can construct them-
selves and what expectations and ideas adults create in their interactions with 
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the children. Based on this, I conclude that the photographs, in themselves, 
cannot be said to contribute to children’s participation or influence, nor do 
they make children’s perspectives visible. 

The thesis concludes that notions of the child communicated in preschool pho-
tographs make competence appear as linked to production and accomplish-
ment rather than to play or care, and that they make alternative ways of being 
a preschool child invisible. Therefore, a feminist re-orientation of the concept 
of professionalisation is suggested. Alternative ways of being a professional 
preschool teacher might also increase children’s participation and incorporate 
alternative stories in preschool knowledge production, which, in turn, can 
challenge the notion of the competent child. 
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Representationer, delaktighet och perspektiv - Hur kommer 
barnen in i förskolans pedagogiska dokumentation? 
Jag heter Catarina Wahlgren och är doktorand vid Centrum för genusvetenskap på Uppsala 

universitet. Jag är också förskollärare och verksam inom förskollärarutbildningen på 

Högskolan i Gävle. Just nu utför jag en doktorandstudie som handlar om pedagogisk 

dokumentation. Detta är en förfrågan om ditt barn får tillstånd att delta i denna studie. 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Pedagogisk dokumentation används i många förskolor och en del av den är det som ni 

föräldrar ser som fotografier på väggar, i pärmar eller lärplattor. Pedagogisk dokumentation 

har flera syften, bland annat att synliggöra det kompetenta och lärande barnet, men även att 

utveckla verksamheten, öka barns delaktighet och inflytande samt att kunna kommunicera 

med barn och vårdnadshavare kring verksamheten.  

 

Syftet med denna studie är dels att se hur barn och vuxna framställs på fotografier som 

används för reflektion och kommunikation, dels att observera hur och på vilket sätt barnen 

blir delaktiga och får inflytande i och genom dokumentationsarbetet.  

 

HUR GÅR STUDIEN TILL? 
Studien är indelad i tre delar. 

Del ett i projektet kommer att vara analys av fotografier som i verksamheten används för 

reflektion eller kommunikation.  Det kan vara blogg, dokumentationsvägg, underlag för 

föräldrasamtal, digitalram mm. Vid analysen ligger fokus på hur barn och vuxna framställs. 

Analysen kommer inte att påverka barnens dagliga verksamhet 

Del två sker genom observationer i barn- och vuxengrupper på förskolan. Här vill jag 

observera hur barnen blir delaktiga i arbetet. Under observationerna kommer anteckningar 

att föras, men ibland kommer ev även videokamera att användas. Jag kommer att finnas 

närvarande på förskolan så att barn och vuxna vänjer sig med mig. Detta görs för att 

observationerna ska påverka den vardagliga verksamheten så lite som möjligt. Jag kommer 

inte att observera några personer som jag inte har tillstånd att observera. 

Del tre av studien består av ett antal intervjuer som kommer att ske enskilt eller i grupp med 

barn och personal. Här kommer frågor om fotografier och arbetet kring dem att ställas; vem 

bestämde vad som skulle vara på bilden? Vem tog bilden? Vem valde ut bilden? Vad föreställer 

bilden? Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan transkriberas på Uppsala universitet. 

Barn som intervjuas behöver tillstånd från vårdnadshavare, men intervjuer sker bara med de 

barn som också själva vill. 
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FÖRDELAR OCH RISKER MED ATT DELTA I PROJEKTET 

Det är roligt för barnen att deras vardag uppmärksammas och att någon ställer frågor om 

hur de upplever den. Eventuellt väcks nya frågor och diskussioner till liv enbart genom att 

jag finns där och ställer andra frågor än de är vana vid. Nya reflektioner kan leda till en 

utvecklad verksamhet, vilket är en fördel för såväl barn som vuxna i studien. 

Jag är utbildad förskollärare och har arbetat i förskola i många år och jag tror inte att min 

närvaro kommer att påverka barnens vardag på något negativt sätt. Jag kommer att vara 

deltagande i verksamheten, samtala och svara på barnens frågor. Jag kommer att vara en 

extra vuxen och jag kommer att vara lyhörd för om barnen själva inte vill delta i studien vid 

vissa tillfällen.  

Studien kommer att presenteras under våren 2022 i Uppsala. Delresultat kommer att 

presenteras i vetenskapliga artiklar vartefter de blir klara. Information om hur resultaten blir 

tillgängliga kommer att skickas till alla förskolechefer som har haft deltagande förskolor och 

de får i sin tur sprida informationen vidare. Om intresse finns kommer jag gärna och 

presenterar resultat för grupper av personal eller vårdnadshavare. Det går också att kontakta 

mig direkt på eget initiativ.  

HANTERING AV DATA OCH SEKRETESS 
Endast barn och vuxna som givit sitt samtycke, själva eller via vårdnadshavare, kommer att 

ingå i studien. Den som har givit sitt samtycke kan när som helst under studiens gång ändra 

sig och ta tillbaka sitt samtycke. Allt material som samlas in; fotografier, videoupptagningar, 

ljudupptagningar och fältanteckningar kommer att förvaras i ett låst skåp på Uppsala 

universitet när det inte arbetas med. Inga obehöriga kommer att ha tillgång till materialet. 

När resultaten av forskningsprojektet presenteras kommer alla platser och personer att vara 

avidentifierade. Om bilder används vid presentation kommer de att retuscheras så att ingen 

person eller plats går att känna igen. Efter projektets avslut kommer studiens rådata att 

förvaras på Uppsala Universitet i minst tio år enligt de arkivregler som finns för universitetet. 

Ansvarig för alla uppgifter är Uppsala universitet.  

Deltagandet i detta forskningsprojekt är frivilligt och alla som ger sitt samtycke till att deras 

barn ingår i studien kan när som helst utan förklaring avbryta sin medverkan. Oavsett 

deltagande kommer detta inte att påverka barnets fortsatta verksamhet i förskolan. Den som 

vill återta sitt samtycke kontaktar mig via de uppgifter som finns i foldern. 

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. Enligt 

personuppgiftslagen, PUL (1998:204), har du som deltagande rätt att gratis en gång per år 

ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av information om forskningsprojektet ”Vilka historier berättar 
fotografier i förskolan om barnen? Och vem är det som berättar?”. Jag förstår de olika 
delarna i hur projektet kommer att utföras. Jag vet att all data kommer att vara 
avidentifierad vid presentationer av projektet och att allt material kommer att 
förvaras på Uppsala universitet så att det blir oåtkomligt för obehöriga. Jag har också 
förstått att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien genom att höra av 
mig till doktoranden, Catarina Wahlgren. Jag behöver inte förklara varför jag ändrat 
mig.  

   

Efter att ha tagit del av denna information ger jag mitt samtycke till att mitt barn 
deltar i studien. 

  

 Jag vill ha informationen muntligen en gång till eller översatt till ett annat språk
  

   

Namn, vårdnadshavare: _______________________________________ 

  

Namn, vårdnadshavare: _______________________________________ 

  

Barnets namn:______________________________________________  

 

Så här kan fotografier som används i 
presentationer av studien anonymiseras. 

 

 Kontaktperson är huvudansvarig  
forskare och handledare Kristina Andersson,  

kristina.andersson@gender.uu.se,  
telefon: +46 18 4715797.  

Doktoranden, Catarina Wahlgren,  
kan ge ytterligare information om studien och 

svara på frågor om studien.   
catarina.wahlgren@gender.uu.se  
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Beskrivning av deltagande förskolor 
Förskola A 
Detta är en privat förskola som ingår i en koncern som driver tre förskolor, tre grundskolor och 

en resursskola i en kommun i Stockholmsområdet. Förskolan är belägen i ett villaområde, med 

förskolegård upp mot ett skogsparti. Området utgörs av såväl bebyggda som rent lantliga 

miljöer i närheten av en storstad. De flesta barnen bor i området runt förskolan. 

Avdelning Äldre Barn (AÄ) 

Avdelningen utgörs av flera rum där två stora rum alltid är disponibla för barnen. För tillträde 

till bygg- och målarrummet behöver de emellertid ha vuxnas tillstånd. I det ena stora rummet, 

som utgör avdelningens hjärta, finns en matta där de vuxna samlar barnen ca fyra gånger om 

dagen. Intill samlingsplatsen finns avdelningens huvudsakliga dokumentationsvägg på fönstret. 

Utöver denna dokumentationsvägg finns ytterligare några väggar med fotografier, som alla 

porträtterar barnen ett och ett sysselsatta i samma uppgift. Endast ett fåtal av barnen på 

avdelningen har utomnordisk bakgrund.  De två förskollärarna har arbetat länge tillsammans 

och känner barnens eventuella äldre syskon och familjer. De hade gått en kurs i 

äventyrspedagogik och skogsutflykter är sammanvävda i de sagoinspirerade projekt som de 

driver på avdelningen. 

Från den här avdelningen ingår fotografier som publicerades på väggarna på avdelningen, samt 

en filmsekvens som filmats vid ett tillfälle då barngruppen gick till skogen. Strukturerade samtal 

med barn kring dokumentationen har genomförts på avdelning AÄ. Empirin från avdelningen 

utgör underlag för artikel I, II och IV. 

Avdelning Yngre Barn 

På den yngre avdelningen finns ett stort rum som alltid är öppet för barnen och tre små rum 

som behöver vuxnas tillsyn. Ett av dessa rum används enbart för vila. På avdelningen arbetar 

tre personer. Under den tiden jag var på avdelningen arbetar sex olika kvinnor, varav två är 

tillfälliga vikarier, en är en tillsvidareanställd vikarie för hela förskolan medan en är en 

långtidsvikarierande barnskötare. Vid ett tillfälle var det så få personal på plats att jag blev 

ombedd att återkomma en annan dag. Enbart förskolläraren och en av de tillfälliga vikarierna 

har svenskt ursprung och pratar svenska utan brytning. De flesta av barnen har nordisk 

bakgrund.  
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Avdelningen har ett projektarbete med förutbestämda uppgifter att tillverka olika djur med hjälp 

av papper, lim, sax och färger. Pysseluppgifterna genomförs av små fixa grupper på 4 - 5 barn 

tillsammans med ”sin” vuxna vid ett tillfälle i veckan då resten av barngruppen är ute på gården. 

Fotografierna på barnen när de tillverkar sina produkter sätts sedan upp på väggen. Det finns 

en dokumentationsvägg för projektet, i form av en stor målad palm på väggen, i det stora 

rummet. Det finns också några fotografier i kapprummet och i ett av de små rummen där halva 

gruppen brukar ha samling.  

Från denna avdelning ingår fotografier som publicerats på väggarna på avdelningen. Empiri 

från avdelningen används för artikel II och IV. 

Förskola B 
Förskola B är en privat förskola som ingår i samma koncern som förskola A och ligger i en 

förortskommun i Stockholmsområdet. Förskolan är belägen i ett område med hyresbostäder och 

äldreboende, omringat av vägar och småindustri. Förskolegården innehåller både platt mark 

och en liten skogsbacke, som företrädelsevis de äldre barnen har tillgång till. Skogsområden 

finns på gångavstånd.  

Avdelning Äldre Barn 

Avdelningen består av fyra stora rum på vardera sidan ett kapprum. Alla rummen är tillgängliga 

för barnen och oftast befinner sig två vuxna i ena halvan av avdelningen och två i den andra. 

Personalen på förskolan roterar ganska mycket mellan avdelningarna. Oftast handlar det om att 

täcka upp för någon som är sjuk. Det finns ett fåtal personer i personalen med utomnordisk 

bakgrund, däribland förskolans kock samt den manlige barnskötaren på avdelningen. En 

majoritet av barnen på avdelningen har utomnordisk bakgrund.  

Avdelningen arbetar i projekt och har en projektvägg i kapprummet, där man, enligt 

avdelningens förskollärare, strävar efter att vårdnadshavare ska ta del av förskolans verksamhet. 

Produkter som produceras i projektarbetet sätts upp på andra väggar på avdelningen. 

Avdelningen har en särskild vägg med fotografier från regelbundna skogsutflykter. Dessa 

utflykter är inte sammankopplade med projektet utan följer istället Friluftsfrämjandets 

pedagogik. Vid avdelningens två olika samlingsplatser finns också fotografier på temat dagens 

bokstav där ett barn presenterar en bokstav och en sak som börjar på den bokstaven. Barnen på 

avdelningen hade egna pärmar med fotografier som de själva fick bläddra fritt i. Fotografier 

delades också med vårdnadshavare digitalt. Nya direktiv om hur fotografier kunde användas 

hade kommit i och med GDPR och några i personalen tyckte att det var besvärligt. 
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Från den här avdelningen ingår fotografier som fanns på väggarna på avdelningen, analoga 

fotografier från barnens egna pärmar, samt digitala fotografier som delades med samtliga 

vårdnadshavare på avdelningen via en digital applikation. Strukturerade samtal med barn kring 

dokumentationen har genomförts på avdelning BÄ. 

Empiri från avdelningen utgör underlag för samtliga artiklar. 

Avdelning Yngre Barn 

Avdelningen består av två större rum, varav det ena går att stänga och även används för vilan. 

Det finns också ett mindre målarrum dit barnen bara kan gå i sällskap av de vuxna. På 

avdelningen för yngre barn är det ofta tre yngre kvinnor på plats, men ofta bytte de plats med 

personal på andra avdelningar, till exempel är en av de kvinnliga barnskötarna på avdelning Ä 

ofta inne på avdelning Y. Avdelningen arbetar inte med något speciellt projekt, men går till 

skogen regelbundet och har en särskild dokumentationsvägg i kapprummet för detta. I övrigt är 

det personalen som initierar olika aktiviteter, som till exempel att en vuxen tar med sig 3-4 barn 

åt gången in i målarrummet och målar. Barnen målar en kort stund och sedan får en ny grupp 

gå in tills alla har målat. Alstren sätts sedan upp utanför målarrummet tillsammans med 

fotografier på barnen som har tagits av den vuxne under tiden barnen skapar.  

Från denna avdelning ingår fotografier som fanns på väggarna på avdelningen och i 

kapprummet, samt digitala fotografier som delades med vårdnadshavarna genom en digital 

applikation. 

Empiri från avdelning BY utgör underlag för artikel II, III och IV. 

Förskola C 
Förskolan är kommunal och ligger i en socioekonomiskt välbeställd kommun i 

Stockholmsområdet. Förskolan är belägen i en stor, relativt nybyggd huskropp som också 

innehåller en F-6-skola med över 400 elever. Enbart en av personalen är bosatt i kommunen, 

de andra två pendlar in från närliggande kommuner. Ett av barnen på avdelningen hade 

vårdnadshavare som inte pratade svenska och då var kommunikationsspråket engelska. 

Förskolegården är stor och delas till viss del med skolbarnen. Skolan ligger i ett bostadsområde 

med närhet till kollektivtrafik, lekparker och samhällsinstitutioner (ex bibliotek). 

Avdelningen använde sig både av digitala och analoga fotografier och personalen reflekterade 

över fotografierna tillsammans med barnen genom att titta på dem på storskärm. De hade en 

stor dokumentationsvägg där bilder från förskolans projekt sattes upp. Det fanns ytterligare ett 
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projekt där barnen fick ta med sig en docka hem och sedan dokumentera vad de gjorde 

tillsammans med dockan på fritiden genom att själva eller med hjälp av vårdnadshavare ta 

fotografier. Förskolan använde en ny digital applikation, som beskrevs som krånglig av 

personalen på avdelningen. Applikationen användes för såväl delning av digitala bilder med 

hemmen, som förskollärarnas egen dokumentation, samt för att registrera barnens närvaro. 

Från denna avdelning ingår fotografier som var uppsatta på avdelningens väggar, digitala 

fotografier som delades till alla barn på avdelningen via en digital applikation. Strukturerade 

samtal kring dokumentationen fördes med barn från avdelningen. 

Empirin från avdelningen utgör underlag för samtliga artiklar. 

Förskola D 
Förskolan ligger i en tätort i en kommun med mycket landsbygd, på pendlingsavstånd till en 

arbetsmarknad i Stockholm. Förskolan är belägen i byggnader från 1980-talet, vilka är i behov 

av underhåll. Det finns en relativt stor flack förskolegård med en mindre asfalterad del som ofta 

används för de yngre barnen. Förskolan ligger i ett äldre bostadsområde med ett äldreboende 

som granne. Skogsområden finns på promenadavstånd. Förskolan tar emot barn både från 

närområdet och från ett nybyggt småhusområde i utkanten av tätorten, där förskola ännu saknas.  

Avdelningen består av två större rum och kök samt tre mindre rum, varav ett användes enbart 

för vilan. Det fanns även två ytterligare rum som delades med avdelningen intill som kunde 

utnyttjas genom överenskommelser. På avdelningen fanns ett fåtal barn med utomnordisk 

bakgrund. Personalgruppen utgjordes av medelålders kvinnor med lång erfarenhet. 

Avdelningen använde sig av både digitala och analoga fotografier. De analoga fotografierna 

fanns på flera olika väggar på avdelningen och speglade olika delprojekt som barnen arbetade 

med. Huvudprojektet fanns återgivet på en dokumentationsvägg som låg centralt på 

avdelningen. Fotografierna placerades tillsammans med barnens egna teckningar, målningar 

och andra alster på väggarna. Digitala fotografier delades via öppna sociala media (Instagram) 

och barns egna mappar via förskolans digitala applikation.  

Från denna avdelning ingår fotografier som fanns på väggarna på avdelningen samt digitala 

fotografier som delades med hela avdelningen samt med enskilda barn via en digital 

applikation, samt fotografier från avdelningens instagramkonto. 

Empiri från avdelningen används i artikel II, III och IV. 
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