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Denna studie syftar till att belysa vårdnadshavarnas syn på dokumentation i 
form av bilder som produceras och exponeras inom förskolans verksamhet, 
såväl i den fysiska miljön och på digitala plattformar. Studien belyser även 
aspekter om barns integritet i dokumentation i form av bilder. Studien har 
utförts genom en kvalitativ enkätundersökning som har delats på sociala 
medier. Det teoretiska perspektiv från vilket denna studie har sin utgångspunkt 
är Michel Foucaults teori om makt och maktrelationer (Foucault, 2003). Det 
resultat som i studien presenteras som mest framträdande är att 
vårdnadshavare upplever att de ges möjlighet till insyn i verksamheten genom 
den dokumentation i form av bilder som de delges med, men att de relationella 
banden mellan vårdnadshavare och förskolepersonal ofta är av en svagare 
karaktär. Studiens slutsatsen är att barns delaktighet i dokumentationsarbetet 
och samverkan mellan förskolan och hemmet är av stor betydelse för alla 
berörda parter, och att en flexibel lyhördhet krävs från förskolepersonalens sida. 
_______________________________________________________
Nyckelord: vårdnadshavare, dokumentation, bilder, förskola, 
integritet, makt.  
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1   Inledning 

Inom svensk förskola idag finns en tradition av att synliggöra verksamheten med hjälp av 
bilder på barnen i aktivitet (Lindgren & Sparrman, 2003). I vår praktik under utbildningen 
har vi båda reflekterat kring frånvaron av vårdnadshavarnas röster i verksamheten vad det 
gäller den synliga dokumentationen i form av bilder som vårdnadshavare möter, och i 
synnerhet utifrån de frågor om etiska aspekter som dokumentationen ofrånkomligen 
berör. Vi har under utbildningens gång hörsammat dels vårdnadshavare som lägger liten 
vikt vid hur deras barn framställs i dokumentationsbilder, där inställningen är att 
huvudsaken är att det sker och att just deras barn finns representerade i bilderna. Vi har 
även hörsammat vårdnadshavare som uttrycker oro över sina barns integritet när det 
kommer till att bilderna exponeras öppet. De vårdnadshavarna belyser integriteten som en 
viktig punkt och uttrycker sig oroligt om att inte ha vetskap om hur dokumentationen av 
deras barn brukas. Denna studie är väsentlig eftersom vårt uppdrag som förskollärare är 
att skapa insyn i verksamheten genom bland annat dokumentation och att göra föräldrarna 
delaktiga (Skolverket, 2018). För att kunna göra vårdnadshavare delaktiga är det av 
betydelse att vara medveten om vilka förväntningar som ställs på förskolepersonalen och 
dokumentationen. Frågan är om det är viktigt att det finns en bild av varje barn eller är 
huvudsaken att vi synliggör vad vi arbetar med och hur det sker.  

Utifrån dessa reflektioner görs denna studie för att belysa vårdnadshavares syn på den 
dokumentation i form av bilder som berör deras barn i förskola. Genom att belysa 
vårdnadshavarnas syn på på dokumentation i form av bilder i förskolan hoppas vi kunna 
skapa en medvetenhet hos oss själva och andra yrkesverksamma i förskolan. Vi upplever 
vårdnadshavarnas perspektiv lika frånvarande som det är viktigt.  

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) går att utläsa att förskollärare ansvarar för att 
vårdnadshavare görs delaktiga i utvärdering av verksamheten. Eftersom läroplanens 
intentioner inte delger exakta metoder går det att tolka som att vårdnadshavare kan 
påverka dokumentationen som är en del av utvärderingen. I den reviderade versionen av 
förskolans läroplan som träder i kraft 1 juli 2019 menar man att vårdnadshavare och barn 
bör ha möjlighet att aktivt delta i utvärderingsarbetet samt att en medvetenhet bör råda 
kring barns kroppsliga integritet i frågor om dokumentation (Skolverket, 2018). 
Jämförelsevis skulle många vuxna inte tillåta att någon annan publicerade en bild på 
sociala medier utan den avbildades godkännande. Många skulle uppfatta detta som 
integritetskränkande och skulle kunna kräva att bilden togs bort. Vi jämställer detta med 
de bilder som tas av barn och sätts upp till allmän beskådan på förskolan. Den vuxna etiken 
kräver den avbildades godkännande, något vi upplever sällan prioriteras i kontakt med 
barn.  

Vi ämnar undersöka och belysa vårdnadshavares inställning, till den den dokumentations 
som framställs utifrån bilder och som ofta pryder förskolans väggar, pärmar och konton på 
sociala medier. Detta i förhållande till de etiska aspekter som kan uppstå i dessa 
sammanhang.  

1.1   Syfte och frågeställning  

Studien syftar till att belysa vårdnadshavarnas syn på dokumentation i form av bilder inom 
förskolans verksamhet, såväl fysiska som digitala, samt den eventuella etiska aspekt som 
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berör barns integritet i den dokumentation som framställs i form av bilder. De 
forskningsfrågor som vi kommer att utgå från är:  

•   Vad har vårdnadshavarna för syn på förskolans dokumentation i form av bilder? 

•   Vilken är vårdnadshavarnas inställning till dokumentationen i form av bilder i 
förskolan utifrån barns integritet? 

1.2   Uppsatsens disposition  

Denna studie kommer sammanfattningsvis behandla vårdnadshavares syn på 
dokumentation i form av bilder, både fysiska och digitala, samt deras eventuella syn på 
dokumentation i form av bilder utifrån barns integritet. I det första avsnittet, bakgrund, 
redovisar vi de tillämpade avgränsningarna i empirisökningen, de centrala begrepp som är 
aktuella för studien, de relevanta styrdokumenten samt tidigare forskning. Därefter 
avhandlas det teoretiska perspektiv utifrån vilket vi tolkar studiens resultat. Under 
avsnittet metod redogör vi för val av metod, urval, tillvägagångssätt, vilken analysmetod 
som använts, studiens tillförlitlighet och till sist den tillämpade forskningsetiken. Vidare 
presenteras studiens resultat i resultatavsnittet där det även ingår analys av vad som 
framkommit i resultatet. Till sist behandlas avsnittet för diskussion i vilket vi diskuterar  
val av metod, resultatet, studiens relevans för förskollärarprofessionen och avslutningsvis 
ger vi förslag till vidare forskning. 

1.3   Begreppsdefinitioner  

1.3.1   Dokumentation i form av bilder  

I denna studie kommer vi använda oss av uttrycket dokumentation i form av bilder för att 
tydliggöra att det enbart är dokumentationens bilder som åsyftas. Med dokumentation 
menar vi likt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) det material som samlats in i syfte 
att synliggöra dels verksamhetens utveckling och dels barns utveckling. Det är genom 
tydlig dokumentation som man möjliggör för synliggörande av verksamheten för 
allmänheten, för politiker, men framförallt för föräldrar. Syftet med att synliggöra 
verksamheten för föräldrar är att göra dem delaktiga och ge dem inflytande i utformning 
och planering av densamma, såsom de rådande styrdokumenten föreskriver. Detta ämnar i 
slutändan leda till utveckling och kvalitetsstärkande för verksamheten (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

1.3.2   Bilder 

Med bilder åsyftas de fotografier som har tagits med olika typer av kameror som finns 
inom förskolan, det kan exempelvis vara med verktyg som mobiltelefoner, lärplattor eller 
digitalkameror. Det är vanligt förekommande med olika typer av bilder inom förskolans 
arenor (Magnusson, 2014), de går att återfinna i fysisk form på väggar, i portfoliopärmar, 
på fönster, i brev som skickas hem eller sätts upp på förskolan, på olika typer av pyssel 
m.m., och i digital form på diverse applikationer och sociala medier som syftar till att nå ut 
till vårdnadshavare med information, på digitala verktyg, på tv-, eller fotoskärmar eller i 
smsutskick till vårdnadshavare.   
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1.3.3   Vårdnadshavare  

Med vårdnadshavare menar vi den person som har laglig vårdnad av barnet fram till att 
denne fyller 18 år och det är förskolans ansvar att underrätta sig om vem som är ett barns 
vårdnadshavare. Vårdnadshavaren innehar enligt föräldrabalken (SFS 2018:1288) både 
rättigheter och skyldigheter kring bestämmelser om privata angelägenheter som berör 
barnet. Det kan hända att en förälder inte är sitt barns vårdnadshavare, och har då genom 
sekretesskydd inte rätt att ta del av all information om sitt barn (Olsson, 2011). I vår studie 
är det vårdnadshavare som åsyftas, eftersom vårdnadshavare har beslutanderätt i frågor 
som rör barns integritet. Men i den forskning och litteratur som vi tagit del av används ofta 
begreppet föräldrar. Vi likställer föräldrar med vårdnadshavare och kommer ibland 
använda begreppet föräldrar när vi refererar till en text där begreppet används.   

1.3.4   Barns integritet 

Med barns integritet menar vi barns privata sfär och rätten till den. Vad som är eller 
uppfattas som kränkande eller vad som inkräktar på den privata sfären är individuellt men 
rätten till integritet är lika stor hos alla. Det kan vara lätt som vuxen att kränka en person 
under den tid för identitetsskapande som barndomen innebär, och det är då svårt för 
barnen att hantera detta då man inte än har fått grepp om den egna identiteten och inte än 
har analytisk träning och vana. Barn är på grund av detta vana vid att den egna integriteten 
kränks av vuxna, trots de vuxnas medvetenhet om allas lika värde och samma rätt att bli 
respekterad oavsett ålder (Gren, 2007). 

1.4   Avgränsningar i litteratursökning  

För att hitta relevant litteratur för studien har vi sökt på databaserna ERIC och SwePub. 
Sökord som vi har använt oss av för att begränsa sökningarna har varit ” och där vi bara 
har använt oss av peer-reviewed och referee-granskade artiklar och doktorsavhandlingar. 
När vi sökte på ord direkt kopplade till studiens syfte kunde vi inte hitta mycket att 
använda oss av och fick därför lägga till sökord som kunde tänkas beröra vårt 
forskningsområde. Sökorden har övervägande skrivits på engelska för att öka utbudet, och 
vi har använt oss av sökorden ”parents”, ”care takers”, ”photos”,  ”pictures”, 
”documentation”, ”pre school”, ”early childhood education”, ”influence”. På svenska har vi 
använt oss av sökorden ”dokumentation”, ”föräldrar”, ”vårdnadshavare”, ”barns integritet”, 
”föräldradelaktighet”, ”förskola”, ”inflytande”, och därefter använt dessa i varierade 
kombinationer och trunkeringar. Genom att läsa vetenskapliga artiklar har vi hittat nya 
källor via författarnas referenslistor. Vi har även valt att ta stöd från relevant 
studentlitteratur.  

2   Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras relevanta styrdokument, forskning, studier och teoretiskt 
perspektiv som berör studiens syfte och forskningsfrågor. Eftersom studien skrivs just när 
som läroplan för förskolan (2018) revideras, är det just den nyare versionen som kommer 
brukas och refereras till i denna studie. Vi anser den vara mer relevant för vårt ämne och 
den bidrar till att ge studien större tillförlitlighet.  
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2.1   Förskolans styrdokument  

I det mediala samhälle vi lever krävs att vårdnadshavare tar ställning till och ger skriftligt 
tillstånd för att bilder på deras barn ska brukas inom förskoleverksamheten. Viktigt att 
tänka på är att barnens ansikten aldrig synliggörs på bilder (Skolverket, 2012). I 
Barnkonventionen framhävs att det är föräldrarnas yttersta ansvar att barnen har vetskap 
om sina rättigheter samt redskap för att utöva dem (UNICEF, 2009). Vidare står det att 
”barnets bästa ska komma i främsta rummet” (Artikel 3) och utifrån det är förskolan ålagd 
att i alla situationer och utformandet av verksamheten hela tiden ha i åtanke att utgå från 
barnets bästa. Barnkonventionen är ännu inte svensk lag men kommer att träda i kraft år 
2020. Utifrån Barnkonventionen (UNICEF, 2009) drar vi slutsatsen att både förskola och 
vårdnadshavare har ett ansvar när det kommer till barns integritet i dokumentationen på 
förskolan.  

Vad det gäller vårdnadshavares möjligheter till inflytande och delaktighet går i läroplanen 
för förskolan att läsa:  

Förskolläraren ska ansvara för vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen 
av utbildningen. (Skolverket, 2018, s.17). 

 samt att:  

 Arbetslaget ska vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa 
förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande. (Skolverket, 2018, 
s.17).  

Det är alltså förskollärarnas ansvar att skapa olika former för vårdnadshavare att utöva sitt 
inflytande (Skolverket, 2017). Även Skollagen (SFS 2010:800) kräver att vårdnadshavare 
ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen.  

I det systematiska kvalitetsarbetet som enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska bedrivas på 
varje förskola är det av betydelse att alla berörda parter är delaktiga för att få en bred bild 
av förskolans kvalitet i relation till måluppfyllelse. Det gäller såväl barn, personal, 
förskolechef och vårdnadshavare. För att vårdnadshavare ska kunna lämna sina 
synpunkter på verksamheten krävs det både att vårdnadshavare har insyn i verksamheten 
och möjligheter att ge synpunkter, detta kan ske i både formella som informella 
sammanhang (Skolverket, 2015).  

2.2  Tidigare forskning 

2.2.1   Vårdnadshavares delaktighet och inflytande i förskolan 

Samverkan mellan föräldrar och förskola är i relation till förskolans existenslängd relativt 
nytt och har tidigare varit i princip obefintlig då det var barnet som utgjorde budbärare 
mellan förskola och hem (Tallberg Broman, 2013). Raynolds och Duffs (2015) studie visar 
att föräldrar idag upplever att dokumentationen hjälper till att skapa meningsfulla samtal 
med barnen kring deras lärande och att dokumentationen gör att föräldrarna känner sig 
mer delaktiga i sina barns lärande. Den synliga dokumentationen blir därmed en länk 
mellan hem och förskola för att informera, reflektera och skapa utgångspunkt för samtal. 
Raynolds och Duff diskuterar den betydelsen samtalen mellan barn och föräldrar kring 
dokumentation har för barns lärande. Dem menar att föräldradelaktigheten i barns lärande 
genom dokumentationen skapar välbefinnande och stolthet hos barnen vilket främjar 
barns lärande. Löfdahl (2014) ger ett annat perspektiv på dokumentationen i förskolan, 
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hon menar att dokumentation ibland användas av förskollärare för att få 
vårdnadshavarnas förtroende i en konkurrenskraftig marknad där förskolor konkurrerar 
med varandra om vårdnadshavarnas tillit, och det har genom dessa ökade krav på 
föräldradelaktighet blivit särdeles viktigt upprätta och bibehålla goda relationer med 
vårdnadshavarna. En stor del av förskollärarnas förändrade uppdrag är att arbeta med fler 
vuxna, alltså inte bara  personalen inom förskolans verksamhet, utan även barnens 
vårdnadshavare (Löfdahl, 2014).  

Att vårdnadshavare alltmer ska delges ett ökat inflytande och delaktighet råder det inget 
tvivel kring. Föräldradelaktigheten ger uttryck för demokrati, men har traditionellt sett inte 
varit en del av förskolans uppdrag. Detta är något förskollärare upplever bidrar till ökade, 
interna och externa krav på den egna yrkesrollen (Tallberg Broman, 2013). Löfdahl (2014) 
skriver att förskollärarna upplever att man förhåller sig på olika sätt beroende på om man 
samspelar med vårdnadshavare eller barn och att förskollärare ofta väjer undan och lyder 
de krav som föräldrarna yrkar på. Att föräldradelaktighet i sina barns utbildning gynnar 
barnens utveckling och lärande är något som framhävts länge (Tallberg Broman, 2009). 
Tallberg Broman poängterar att det har skett en förändring i synen på föräldradelaktighet i 
barns skolgång. Hon menar att föräldradelaktigheten idag snarare handlar om en 
effektivisering av lärandet och måluppfyllelse, än föräldrars rättigheter till inflytande och 
delaktighet i barnens skolgång (Tallberg Broman, 2009).  

En förklaring till den bland vårdnadshavare uppdelade meningen om barns integritet i 
bilder kan enligt Harju (2013) vara en fråga om i vilken utsträckning vårdnadshavare görs 
delaktiga. Forskning visar på att föräldrar från olika samhällsskikt har olika inställningar 
till skolan. Resursstarka föräldrar är i större utsträckning intresserade och har kunskap om 
vad som pågår i deras barns skola och involverar sig i aktiviteter som berör den (Bach, 
2014), medan socioekonomiskt svaga föräldrar tenderar att separera de båda arenorna åt, 
en inställning som ofta bottnar i bristande kunskaper eller egna negativa erfarenheter från 
skoltiden (Gillies, 2008). Harju (2013) menar att resurssvaga föräldrar tenderar att 
förhålla sig undvikande i möte med förskolan för att på så sätt försöka dölja den egna 
ekonomiska situationen. Med andra ord riskerar föräldradelaktighet att bli en klassfråga.  

Gren (2007) menar att det som förälder är lätt känna sig underlägsen i mötet med 
förskolans personal. Gren beskriver en vedertagen uppfattning hos föräldrar att om man 
som förälder ställer krav på förskolan, finns det en risk att ens barn får lida på grund av 
det. Detta sätter föräldrarna i en ställning av att man är beroende av ett gott samarbete till 
förskolan eftersom barnet lämnas i dess ansvar under större delen av dagen. 
Vårdnadshavare riskerar ha en uppfattning om att professionen väger tyngre än 
föräldraskapet, och att man i mötet med förskolläraren på förskolan är gäst på någon 
annans arena (Gren, 2007). Jensen och Jensen (2008) menar att den formella 
maktrelationen mellan förskollärare och vårdnadshavare alltid är asymmetrisk eftersom 
att läraren alltid har ett övertag genom yrkeskompetens och genom att stöttas av systemet i 
sitt handlande. Det ger också läraren ett stort ansvar över den kvalité som relationen 
mellan förskolelärare och vårdnadshavare bör inneha, men även ansvar för att vara 
systemets “förlängda arm”.  

I Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) studie undersöks förskollärares syn 
på kompetenser inom professionen när det kommer till samverkan mellan förskola och 
hem. Där framkom bland annat att en viktig kompetens enligt förskollärarna är att kunna 
synliggöra och kommunicera förskoleverksamheten och hur den bidrar till barns lärande 
och utveckling. Vuorinen m.fl. (2014) menar dock att de kompetenser förskollärarna 
beskriver som viktiga när det kommer till samverkan mellan hem och förskolan inte är 
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samma kompetenser som föräldrar efterfrågar. I en senare studie, diskuterar Vuorinen 
(2018) föräldrars perspektiv på och erfarenheter av samverkan mellan förkola och hem. I 
studien framkom bland annat att föräldrars första prioritet var att deras barn får en god 
omsorg i förskolan och att valet av förskola i första hand baseras på om förskolan har en 
trygg social miljö med en stabil personalgrupp. Alltså finns det olika fokus på vad som 
anses vara viktigt att kommunicera mellan förskola och hem, där vårdnadshavare fokus är 
på barnets omsorg och välbefinnande medan förskollärare fokus är på barns utveckling och 
lärande.  

2.2.2  Dokumentation i form av bilder 

Det förekommer ofta bilder på väggarna inom förskolan. Dessa bilder innehåller inte sällan 
en bildtext för att förtydliga och förstärka vad bildernas producenter, förskolepersonalen, 
vill markera som väsentligt i just denna bild (Magnusson, 2014). Dokumentationens 
tillblivelse styrs gärna av tradition snarare än pedagogisk relevans. Svenning (2011) menar 
att man exempelvis under utflykter med barnen av ren tradition helst fotograferar dem 
under matsituationer snarare än under situationer då upptäckande och lärande sker. Då är 
det enklare att säkerställa att alla är samlande på samma bild. Detta fenomen är även 
vanligt förekommande bland vuxnas privata bilder. Författaren menar att man behöver 
fråga sig om det verkligen går att använda dessa bilder för dokumentationens egentliga 
syfte, och om det inte skulle vara mer fördelaktigt att dokumentera tillsammans med 
barnen i detta sammanhang (Svenning, 2011). 

Frågan att ställa sig är för vems skull man enbart dokumenterar de lyckade resultaten. Om 
ett barn har åstadkommit ett alster eller utvecklat en kompetens efter en pedagogisk 
aktivitet är det lätt att vilja dokumentera det för att visa på sin yrkesskicklighet. Svenning 
lyfter en önskan om reflektion kring bildernas funktion och syfte, och om väggarna i 
förskolan kanske ibland fungerar som en plats för utställning av förskolepersonalens 
prestationer. Löfdahl, (2014) delar Svennings (2011) kritik om detta genom att påstå att 
”dokumentationen kan ses som en fabrikation av en god lokal förskolepraktik” (Löfdahl, 
2014, s.262) och menar vidare att de rådande kraven på synliggörande av verksamheten 
skapar ett tabu och att de situationer då oreda råder sällan eller aldrig dokumenteras då de 
inte benämns som kontrollerade situationer. 

Lindgren och Sparrman (2003) menar att dokumentation syftar till att synliggöra vad som 
sker mellan olika individer i förskolan men kan också förklaras som att den synliggör 
angelägenheter som annars skulle riskera att för alltid förbli osynligt. Bilder som 
dokumentation som utgångspunkt i verksamheten kan bidra till att barnen reflekterar om 
den egna utvecklingen och ser den egna praktiken och beteenden. Vidare diskuterar 
Lindgren och Sparrman (2003) barns underordnade position i dokumentationen:  

I dokumentationsprojekt är barn både betraktade och betraktare i relation till andra barn, men 
de är alltid betraktade i relation till vuxna, vare sig det rör sig om förskolans personal, föräldrar 
eller politiker. I den meningen tilldelas de en underordnad position där de andra, pedagoger och 
barn, har definitionsmakt. (Lindgren & Sparrman, 2003. s.62). 

På ett liknande sätt betraktar Lenz Taguchi (2012) fotografiet som något med egen agens, 
och lever därmed ett eget liv utifrån vem betraktaren är. Fotografiet representerar i sig inte 
vad som fotograferas utan som ett fragment av vad som händer och det i sin tur genererar 
ny kunskap. När fotografiet diskuteras skapas relationer mellan fotografiet och barnen 
men också mellan barnen, föräldrar och personal. Till skillnad från Lindgren och Sparrman 
(2003) som belyser problematiken med dokumentation i förskolan, betraktar Lenz Taguchi 
(2012) fotografiet som en aktiv agent och dess möjligheter att driva processer framåt.  
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I sin doktorsavhandling undersöker Elfström Petterson (2017) hur dokumentation görs i 
fem svenska förskolor, genom att undersöka hur människor och materialliteter producerar 
dokumentation i förskolan. Elfström Pettersson undersöker bland annat hur barns och 
vuxnas intra-aktion med olika matrialiteter påverkar barnens delaktighet i förskolans 
dokumentation. I avhandlingen framkom dels att barnens delaktighet inte handlar om 
vilka dokumentationsmetoder som används, utan snarare hur barnen intra-agerar med en 
mängd olika agenter, däribland fotografier. Elfström Pettersson (2017) skriver att 
pedagogisk dokumentation ofta används som dokumentationsmetod för att göra barn 
delaktiga. Hon menar dock att detta kan göras på många olika sätt utan att vara knutet till 
en viss metod. Löfdahl (2014) menar dock att det ofta uppstår en svårighet med 
dokumentation i form av bilder vilken innebär att barnen inte kan välja att vara med eller 
inte. Utöver det är det vanligt förekommande att dokumentation i form av bilder enbart 
representerar den del av verksamheten som är välfungerande. Å andra sidan framhäver 
Sandberg & Vuorinen (2008) att en anledning och stor fördel med dokumentation i form 
av bilder i förskolan är vid kontakt med vårdnadshavare med bristande kunskaper i det 
svenska språket och kan brukas av barnet med syfte att förmedla och kommunicera sina 
budskap.  

2.2.3  Barns integritet 

För att dokumentera barns lärprocesser är det många gånger ofrånkomligt att porträttera 
barnen i dessa bilder. Men, barnen blir sällan tillfrågade om att exponeras på digitala 
plattformar och fysiska miljöer, det kan uppfattas som ett normaltillstånd att synas på bild 
i olika rum. Därför är frågan om barns integritet ofrånkomlig att inte beröra när det 
kommer till spridandet av synlig dokumentation i form av bilder. Vuxna, förskolepersonal 
som vårdnadshavare, kan behöva fundera kring vad barn ska tillåtas behålla för sig själv 
(Svenning, 2011). Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) lyfter frågan om barns 
delaktighet i dokumentationsarbetet och ger förslag på att detta kan göras genom att 
synliggöra och ta med barnens egna uttryck samt att låta barnen själva dokumentera med 
stöttning av lärare.  

Svenning (2011) ser en paradox i att föräldrarna noggrant måste ge sin tillåtelse för att 
förskolan ska få fotografera barnen i sitt dokumentationsarbete. Samtidigt, som det under 
gemensamma arrangemang inom förskolan, exempelvis under luciatåg, förekommer att 
föräldrar själva fotograferar, varigenom även bilder på andras barn riskerar att exponeras 
på sociala medier eller liknande. De senaste åren har det däremot skett en förändring kring 
föräldrars möjligheter att fotografera barn inom förskolans verksamhet, vilket kan antas 
skärpas än mer då den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016:279) trädde i kraft den 
25 maj 2018, detta kan komma att påverkar fotografering och hanteringen av bilder även i 
förskolan då all avbildning av en person kan betraktas som personuppgift och får 
därigenom inte spridas.  

Svenning (2011) lyfter frågan om vad barn egentligen anser om att bilder publiceras på 
dem utan deras tillåtelse och kanske ens utan vetskap om att bilden alls togs. Svenning 
menar att barns personliga integritet måste värderas lika högt som vuxnas, framförallt vad 
gäller ofördelaktiga bilder på barn i exempelvis situationer när de är ledsna, arga eller 
snoriga. Vuxna som dokumenterar sådana situationer riskerar att i hög grad kränka barnet 
(Svenning, 2011). Magnusson (2014) skriver att inom användandet av dokumentation i 
form av bilder är det vanligt förekommande att relationerna mellan barn och vuxna blir 
asymmetriska. Detta beror på förskolepersonalens för givet tagna uppfattningar om att 
dokumentation i form av bilder enbart ger positiva följder. Det barn som utgör motiv i 
dokumentation i form av bilder blir traditionellt sett utan röst genom den pedagogiska 
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blick i och med att de blir iakttagna och det är den vuxnes röst som förmedlar berättelsen 
om barnets liv (Magnusson, 2014). Lindgren (2012) framhäver att det i förskolans 
dokumentationsarbete finns ett vuxenperspektiv som framförallt gynnar staten och 
yrkesverksamma men att det däremot saknas en etisk reflektion kring vad det dagliga 
dokumenterandet av barn i förskolan har för konsekvenser för barnen.  

Magnusson (2014) menar att barnen bör ges möjlighet att själva få fotografera och på så vis 
få tillgång till det som Magnusson kallar för visuell yttrandefrihet. Hon menar att detta på 
sikt kan skapa en mer jämlik maktbalans mellan vuxna och barn i 
dokumentationsprocessen. Magnussons (2014) resonemang får medhåll av andra forskare 
och författare (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009; Svenning, 2011) som menar att 
barn i större utsträckning bör bli delaktig i dokumentationsarbetet i förskolan. Sheridan 
och Pramling Samuelsson (2009) skriver att det dels handlar om att låta barnens egna 
röster komma till uttryck och dels handlar det om att låta barnen själva få vara med och 
dokumentera.  

Lindgren och Sparrman (2003) skriver att den som blir betraktad i dokumentationen 
befinner sig i ett underläge vad det gäller makt. Att betrakta, bli betraktad eller analysera 
sig själv och andra framgår som en etisk norm i svensk förskola, och att då vara avigt 
inställd till att bli dokumenterad kan uppfattas avvikande.  

2.3  Teoretiskt perspektiv 

I studien tar vi stöd av Michel Foucaults idéer om makt. Foucault intresserade sig för hur 
människan påverkas av olika diskurser. Genom att analysera hur teorier och praktiker 
kring människan sett ut historiskt har Foucault försökt synliggöra hur makt utövas och 
påverkar. Foucault undersökte bland annat hur människor i utsatta grupper i samhället 
berörs av maktrelationer i samhället (Foucault, 2003).  

Om makt menar Foucault (2003) på att makt inte är något som man besitter utan makt är 
något som utövas. Vidare menar Foucault att makt är föränderligt och beroende av 
situation och relation och att makt finns i alla relationer. Foucault menar även att makten 
inte är konstant utan förändras, att makten är alltid rörlig. Däremot kan vissa positioner 
medföra maktfördelar. Det är när man uttrycker kunskaper som positionen innehar som 
makten uppstår (Foucault, 2003). Om makt skriver Foucault så här: 

Man måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, att den inte är 
ett av den härskande klassen erövrat eller bevarat ”privilegium”, utan den samfällda verkan av 
dess strategiska positioner – en verkan som kommer till synes i de underlydandes ställning och 
som denna ibland bidrar att förlänga. (Foucault, 2003, s.32).   

Enligt Foucault går makt och kunskap inte att skiljas åt, då utövandet av makt skapar 
kunskap och kunskap i sin tur medför makt (Foucault, 2003). Enligt Foucault behöver 
makt inte nödvändigtvis vara något negativt, den sätter även händelser i rörelse och är 
produktiv.  

Man måste sluta att alltid beskriva maktens verkningar med negativa termer, (…). I verkligheten 
är makten produktiv: den producerar en verklighet, den producerar ämnesområden och 
sanningsritualer. Individen och den kännedom man kan förvärva om honom tillhör denna 
produktion. (Foucault, 2003, s.195).  

Foucault (2003) skriver att det är först när någon gör motstånd som makten bli synlig och 
att det alltid är möjligt att göra motstånd mot en maktutövning då det inte nödvändigtvis 
behöver innebära att göra motstånd mot hela maktapparaten utan bara delar av den.  
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3   Metod  

I följande avsnitt presenteras vilken metod vi har valt för vår datainsamling, vårt 
tillvägagångssätt, vilket urval vi gjort samt hur vi har förhållit oss till forskningsetiken.  

3.1   Forskningsdesign 

Som datainsamlingsmetod har vi valt att genomföra en kvalitativ enkätundersökning där 
större delen av frågorna är öppna, för att ge respondenterna möjligheter att kunna ge så 
beskrivande svar som möjligt (Bryman, 2011). 

Förutom det kvalitativa syftet med tillhörande forskningsfrågor är det de öppna 
enkätfrågorna som gör enkätundersökningen kvalitativ; öppna frågor ger öppna svar som i 
sig resulterar i en kvalitativ analys av den insamlade datan. Vi anser den kvalitativa 
forskningsmetoden vara fördelaktig i vår studie eftersom vi syftar till att, som Bryman 
(2011) beskriver, att få inblick i respondenternas syn på och upplevelse av dokumentation i 
form av bilder.  

För detta sammanhang går att finna flertalet fördelar med denna metod. En 
enkätundersökning är lättare att administrera än intervjuer, och vi kan därför nå fler 
respondenter under samma begränsade tid (Denscombe, 2018). Med tanke på 
maktperspektivet är enkätundersökningen extra fördelaktig utifrån vad Bryman (2011) 
kallar för intervjuareffekt, alltså påverkas inte respondenterna direkt av oss intervjuare 
genom exempelvis kön, etnicitet eller social bakgrund. Dessutom tillåter enkäten 
respondenterna att svara på frågorna när denne upplever förutsättningarna som goda 
(Bryman, 2011;  Denscombe, 2016). Självklart uppstår det även nackdelar med 
enkätundersökningar, exempelvis att man inte kan ställa följdfrågor och på så sätt ge 
respondenten möjlighet att fördjupa och utveckla sina svar. Inte heller finns möjlighet för 
oss att hjälpa respondenterna om osäkerhet uppstår och det går inte till hundra procent 
veta vem som besvarar den utskickade enkäten (Bryman, 2011). Det finns även en risk att 
frågorna är förkodade och tvingar respondenten att svara på frågorna efter en struktur som 
snarare speglar våra uppfattningar om ämnet. Det kan leda till att respondenten inte svarar 
på undersökningen efter sin egen uppfattning utan efter vad hens uppfattning på vad som 
förväntas svaras är (Denscombe, 2018).  

3.2  Urval 

Urvalet för denna studie har ämnats vara vårdnadshavare med barn i förskola. Genom att 
be vårdnadshavare på Facebook att svara på våran enkät gjordes ett målinriktat urval för 
datainsamlingen för att skapa samband mellan studiens forskningsfrågor och dess urval 
(Bryman, 2011). Åtkomst till enkäten (Bilaga 2) gavs via en länk som vi delade på våra 
privata Facebook-konton tillsammans med en text där vi uppmanade våra vänner med 
barn i förskola att delta och dela länken till enkäten på sina Facebook-konton så att våra 
vänners vänner skulle ha möjlighet att delta i den. Totalt delades länken av över tjugo 
personer, och genom att se vilka vänner som har delat enkätundersökningen samt genom 
att veta var de bor och har sina huvudsakliga kontaktnät kan vi dra slutsatsen att 
enkätundersökningen har delats över ett stort geografiskt område inom Sverige. 
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Vi kan inte med säkerhet veta vilka som har svarat på enkäten men ser det som relativt 
osannolikt att personer som inte själva har barn i förskola tar sig tiden att svara på vår 
enkät då vi har svårt att se hur den skulle vara relevant för dem. Enkäten har vi valt att dela 
på Facebook för att kunna nå så många som möjligt. Genom att sprida enkäten på sociala 
medier kan vi inte med säkerhet veta att varje respondent fyller våra krav för medverkan. 

3.3  Procedur 

Efter att ha formulerat vårt syfte utarbetades studiens forskningsfrågor. Därefter 
formulerades fem enkätfrågor kopplat till syfte och de tillhörande forskningsfrågorna. För 
att säkerställa att frågorna i enkäten var tydligt utformade och få reda på den ungefärliga 
tidsåtgången för att besvara enkäten gjorde vi ett pilotutskick, det syftade till att 
kontrollera att de svaren vi fick tillbaka skulle vara tillräckliga för att utforma ett arbete 
kring dem. I det fall att enkätsvaren skulle vara otillräckliga för att utföra en kvalitativ 
studie ämnade vi byta metod till intervjuer, varpå ett antal intervjufrågor, baserade på de 
redan formulerade enkätfrågorna, upprättades för att användas i läge av att 
enkätundersökningen inte skulle visa sig vara tillräcklig för studien. Svaren på 
pilotutskicket visade sig dock vara dugliga, och intervjufrågorna raderades från våran 
planering eftersom vi inte längre ansåg dem vara nödvändiga. Efter återkopplingen från 
handledare lade vi till ytterligare fem frågor och förtydligade missivbrevet (Bilaga 1).  

Det primära målet var att samla in ca 30 svar men redan efter ett dygn hade vi fått in 36 
svar och valde att vänta in fler svar då vi kunde se att inte alla hade svarat på alla frågor. 
När vi stängde ner enkäten hade vi fått in svar från 45 respondenter. Vi beslutade att ta 
bort 3 av svaren då vi ansåg dem vara ofullständiga och inte tillförde något till studien. 
Med ofullständiga svar åsyftas de enkäter som innehöll svaga eller inte mer än ett enstaka 
svar.  

3.4  Analysmetod 

För att analysera och sammanställa den insamlade kvalitativa datan har vi tillämpat ett 
ramverk för tematisk analysmetod. Syftet med detta är att tyda enkätsvaren och skapa oss 
en bild över eventuella återkommande teman som är relevanta utifrån studiens syfte. 
Genom ramverk för tematisk analys görs identifikation av repetitioner, skillnader och 
likheter mellan respondenternas svar möjlig och ligger till grund för den kommande 
resultatredovisningen (Bryman, 2011). Vi använde oss av denna metod genom att noggrant 
gå igenom varje respondentsvar och markera likheter i svaren. På så vis kunde vi utläsa 
återkommande teman i svaren. De tre teman som framträdde i analysarbetet var:  

1) Insyn i sitt barns liv genom dokumentation i form av bilder. 

2) Barns delaktighet och integritet i dokumentationsarbetet.  

3) Vårdnadshavarnas möjligheter att påverka dokumentation i form av synliga bilder.  

Det är studiens teman som utgör resultatets rubriker. Enkätundersökningens svar har 
numrerats efter ordningen som respondenterna har svarat, då numrerades även de 
enkätsvaren som vi senare valde att ta bort på grund av att de upplevdes som otillräckliga.   
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3.5   Studiens tillförlitlighet 

Studien som gjorts är liten och representerar bara de medverkande respondenternas 
uppfattning och inställning, alltså kan inte resultatet representera vårdnadshavare i 
allmänhet. därför svarar bara studien vad medverkande respondenterna anser i 
förhållande till studiens syfte och forskningsfrågor. Inte heller genomförs studien ansikte 
mot ansikte med respondenterna, och vi kan därmed inte med säkerhet veta att samtliga 
respondenter är vårdnadshavare till barn i förskolan, tvärtom kan de medverkande 
respondenterna vara vad vi har valt att kalla för ”utomstående”. Detta dels på grund av att 
respondenterna i enkätundersökningen har haft möjlighet till att vara helt anonyma och 
dels på grund av att enkätundersökningen har delats på Facebook som är tillgänglig för 
många, som vi inte kan garantera att respondenterna är vårdnadshavare. 

3.6  Forskningsetik 

Under forskningens gång har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska riktlinjer vidtagits. 
Samtyckeskravet har vi uppfyllt genom att i utskick av missivbrev till studiens 
respondenter informerat om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att när som 
helst avbryta sitt deltagande. Vi har förhållit oss till informationskravet genom att i 
missivbrevet informera respondenterna om studiens syfte, och att de själva bestämmer 
över sin medverkan. Genom att skydda respondenternas personuppgifter och garantera 
deras anonymitet har vi förhållit oss till konfidentialitetskravet. Respondenterna  
informerades om nyttjandekravet och att den datan som samlades in endast ämnades 
användas för vårt forskningsändamål samt att den färdiga uppsatsen kommer finnas 
tillgänglig på databasen DiVa. 

4   Resultat 

I avsnittet som följer presenteras resultatet av den insamlade datan. Som redan nämnt är 
resultatet baserat på en enkätundersökning som delats på sociala medier med syfte att 
belysa vårdnadshavares syn på dokumentation i form av bilder i förskolan. I följande 
resultat tituleras vårdnadshavarna som respondenter av den anledning att vi inte med 
säkerhet kan bekräfta att de svarande är just vårdnadshavare. De redovisade citaten är 
hämtade direkt ur enkätundersökningen och numret som visas efter varje citat är det som 
respektive respondent har fått tilldelat sig utefter den kronologiska ordning som 
enkätundersökningen har besvarats. De citat från enkätsvaren som förekommer i texten är 
exakt återgivna med de språkfel som förekommer.   

4.1   Insyn i sitt barns liv genom dokumentation i form av bilder 

Genom enkätsvaren går att utläsa att respondenterna värdesätter dokumentationen i form 
av bilder i förskolan. En av respondenterna menar att det är roligt att få inblick i sitt barns 
dag på förskolan, den tid vårdnadshavaren inte spenderar med barnet. Flertalet av 
respondenterna anser att dokumentation i form av bilder skapar insyn i verksamheten, 
vilket ger en antydan om ens eget barn är delaktigt och har det bra. Majoriteten av 
respondenterna har en positiv inställning till bilder på sina barn i förskolan och resultatet 
visar att man upplever det som viktigt att få insyn i verksamheten som ens barn är delaktig 
i en stor del av vardagen. Respondenterna ger genom enkätundersökningen uttryck för en 
samlad åsikt av att det är intressant att se vad det enskilda barnet aktivt gör i förskolan 
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vilket likställs med begreppet ”insyn i verksamheten” som återkommer frekvent. Vi får 
svaret:  

Jag tycker bara positivt om bilder. Känns som om jag skulle missa mer av mitt barns framsteg 
och vardag på förskolan utan dessa bilder. (Respondent nr 1) 

Som citatet visar är det för respondenterna betydelsefullt att förskolan möjliggör för insyn i 
verksamheten. 

Ett fåtal av respondenterna ger även uttryck för oro vad det gäller förskolepersonalens tid, 
de menar att dokumentationen i form av bilder tycks ta väldigt mycket tid från den övriga 
verksamheten och att de hellre ser att pedagogerna på förskolorna lägger sin tid på barnen. 
Där några enstaka respondenter önskar färre bilder inom dokumentationen i förskolan, 
önskar majoriteten av de svarande mer individuell dokumentation i form av bilder av det 
egna barnet.  

Resultatet visar att flertalet av respondenterna ser på dokumentationen i form av bilder 
som ett gott verktyg för att skapa samtal mellan barn/pedagoger/vårdnadshavare och 
menar vidare att de är tacksam för den dokumentation i form av bilder som de delges och 
att det är betydelsefullt för dem själva och barnen, att barnen får berätta om sin vardag i 
förskolan. Detta menar en av respondenterna som svarar:  

När man har yngre barn eller barn som inte berättar allt om sin dag av sig själv är bilderna ett 
bra stöd för att prata om barnet om vad de har gjort idag. Man tittar på bilderna tillsammans 
och barnet får berätta. (Respondent nr 26) 

Genom att samtala med barnen om deras aktiviteter och vardag i förskolan uttrycker 
respondenterna att det är värdefullt att barnen får delge sina perspektiv på vad som har 
hänt, och att vårdnadshavaren får en bredare uppfattning av vad som sker på förskolan. 
Förutom att flera av respondenterna upplever att bilderna fungerar som goda 
utgångspunkter för att skapa och utveckla samtal mellan sig och sina barn, så utrycker de i 
enkätsvaren även att dokumentationen i form av bilder underlättar för samtal med 
förskolan. Genom dokumentation i form av bilder ökar samverkan mellan förskola och 
hem och ett fåtal av respondenterna uttrycker att det minskar risken för missförstånd och 
ökar chanserna till inflytande. 

De insamlade svaren visar att många av respondenterna uttrycker en önskan om att det ska 
finnas ett tydligt pedagogiskt och informativt syfte med de bilderna som synliggörs i 
förskolan. En av respondenterna svarar: 

Bilddokumentation ska endast figurera när utbildning sker. Alltså där det finns ett syfte. Ex 
projekt. (Respondent nr 2) 

4.2  Barns delaktighet och integritet i dokumentationsarbetet 

En allmän uppfattning bland respondenterna är att man ser integriteten som viktig vad det 
gäller dokumentationsarbetet i förskolan. Dels handlar det om barns medvetenhet kring 
sitt deltagande i dokumentationsprocessen. Dels finns det en förväntan på pedagogerna att 
ta hänsyn till barns integritet genom att exempelvis bara fota lärprocesserna och inte 
ansikten på barnen.  

Flera av respondenterna anser att det är viktigt att aspekter kring bibehållandet av barns 
integritet eftersträvas av pedagogerna på förskolan. Många uttrycker oro för i vilka forum 
som bilderna hamnar och vad man gör med dem sen, samt att det är viktigt att bilderna 
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endast kan beskådas av behöriga användare. En av de svarande respondenterna  uttrycker 
en önskan om: 

Utbildning till alla som har rätt till att dokumentera. Vad är ok, vad är inte ok. Alla bör få en 
snabbkurs i GDPR [General Data Protection Regulation]. (Respondent nr 43) 

Många av vårdnadshavarna undrar över om barnen själva är medvetna om 
dokumentationen som sker, en av respondenterna menar att barnet ofta uppträder 
överraskat och inte alltid är nöjd över de bilder som exponeras och oroar sig över att det 
egna barnets integritet kan kränkas. Andra menar att barnen tycker att det är övervägande 
roligt att synas på bilder som synliggörs i verksamheten.  

En del barn älskar när det kommer fram en kamera, men å andra sidan kan man ställa sig 
frågan om vad barnen egentligen vet om fotograferingen som sker! De vet ibland sätta upp den i 
verksamheten, men förstår de varför den sätts upp? Jag vet att mitt barn tycker det är jätteroligt 
när det sitter uppe bilder på hen inne på avdelningen! Hen berättar gladeligen om vad som sker 
på fotot. Men förstår barnet att andra föräldrar tittar lika mycket på fotot?... (Respondent nr 40) 

Så uttrycker sig en av respondenterna, vilket även flera av de andra respondenterna menar. 
Många menar att det är viktigt att få barnets medgivande att exponeras via digitala 
plattformar och i fysiska miljöer, men att barnets ålder kan utgöra en svårighet då de 
yngsta barnen utan utvecklad talförmåga inte kan göra sig förstådd eller uttrycka huruvida 
hen godkänner en bild där denne medverkar. Att då vara lyhörd för barnens ansiktsuttryck 
och kroppsspråk går att utläsa vara av stor vikt i dessa fall. En av respondenterna svarar att 
barn har samma rätt till personlig integritet som vuxna. I svaren går även att urskilja en 
önskan om att dokumentation i form av bilder som tas på barn i förskolan inte bör visa 
barnens ansikten. Ett av de vanligare argumenten bland respondenterna för detta är att det 
är irrelevant att se barnets ansikte eftersom det är det som lärs eller görs på bilden som är 
det viktiga för respondenten. Ett av svaren från enkätundersökningen formuleras så här:  

För mig som för förälder spelar det ingen roll om jag ser mitt barns ansikte då jag vet att det är 
mitt barn om jag ser händer exempelvis. (Respondent nr 5) 

Citatet visar att respondenten lätt kan känna igen sitt barn utan att ansiktet exponeras och 
att det är irrelevant att fotografera barnens ansikten. Svaren visar också på att 
respondenterna önskar att aspekter kring barns integritet beaktades av förskollärare vid 
val av vilka bilder som ska brukas i verksamheten. Respondenterna menar att det inte är 
etiskt korrekt att exponera barn i negativa sammanhang, exempelvis när de är ledsna, arga, 
smutsiga eller sjuka och man önskar att förskolepersonalen har detta i åtanke i det 
ögonblicket då de fotograferar samt vid urval av bilder.  

I respondenternas enkätsvar går även att utläsa att man önskar att barnen själva 
producerade dokumentationen i form av bilder. Resultatet visar på att många anser att det 
skulle vara av intresse att se hur barnen själva uppfattar den miljö som är deras vardag. En 
av respondenterna uttrycker sin önskan kort och gott:  

Önskar mer vardagsskildring och bilder där barnen själva fotar ur sitt perspektiv. (Respondent 
nr 22) 

Om barnen själva fotograferar sina verkligheter kan vi vuxna få en tydlig bild av vad som är 
betydelsefullt eller inte för dem, och aktiviteter synliggörs snarare än barnens ansikten, 
vilket av respondenterna anses vara det väsentliga i dokumentationen i form av bilder som 
synliggörs på förskolan.  
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4.3  Vårdnadshavares möjligheter att påverka dokumentation i 
form av bilder 

Resultatet visar att flertalet av respondenterna upplever att de inte har stora möjligheter 
att påverka dokumentationen i form av bilder. Ett fåtal av respondenterna anser sig ha 
makt att påverka verksamheten och hänvisar då till de blanketter gällande godkännande av 
fotografering och exponering av dessa som de har fyllt i under starten av varje läsår. Dessa 
dokument avgör huruvida och inom vilka sammanhang och forum bilder på deras barn 
synliggörs och ett fåtal respondenter uppfattar dessa dokument som en stor makt att 
påverka den synliga dokumentationen i form av bilder i förskolan. Dock säger sig 
majoriteten av respondenterna ha ringa eller ingen makt att påverka dokumentationen i 
form av bilder som synliggörs i förskolan, vissa hänvisar just till dessa dokument och 
menar att det är all påverkan de har möjlighet till och att den därmed är väldigt begränsad.  

Några av respondenterna uttrycker oro för hur dessa dokument som skrivits på av 
vårdnadshavare också upprätthålls av förskolan. De menar att de själva har bristande insyn 
i verksamheten och skulle ha svårt att upptäcka om förskolan går emot deras önskan och 
godkännande av exponering av dokumentation i form av bilder där deras barn syns. Någon 
menar att om alla vårdnadshavare skulle vara med och påverka skulle detta försvåra 
arbetet för förskollärarna. Samtidigt svarar en annan respondent:  

Om pedagogerna får respons på bilderna av vårdnadshavare, så tror jag att det blir mer roligt för 
pedagogerna att visa och mer av barnen i verksamheten. (Respondent nr 36) 

Respondenterna upplever att de har möjlighet att påverka bildernas existens, alltså att de 
kan göra sina röster hörda om de önskar att en bild ska tas bort från allmän beskådan. 
Respondenterna menar dock vidare att de upplever att man inte kan påverka bildernas 
innehåll, alltså vad som synliggörs i dokumentation i form av bilder och på vilket sätt det 
synliggörs.  

5   Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen av det nyss redovisade resultatet. Enkätsvaren har 
analyserats genom ramverk för tematisk analys utifrån Foucaults maktperspektiv.   

En allmän uppfattning bland respondenterna är som redovisat att det är av stor vikt att få 
möjlighet att ta del av det arbetet som sker på förskolan, men man betonar även att det är 
det egna barnets aktiviteter som är mest intressant att ta del av. 

Resultatet visar att vårdnadshavarna upplever dokumentation i form av bilder som 
inbjudningar och som bringare av kunskap om barnens liv, det är ett sätt att ge 
vårdnadshavaren delaktighet vilket gör att de upplever sig vara en del av sina barns liv 
även den tid då de inte är tillsammans. Förskolan ger på detta sätt vårdnadshavarna 
möjlighet till makt genom att ge dem kunskaper om den dagliga verksamhet som pågår, 
vilket även medför möjligheter till inflytande på förskolans verksamhet. 

Vidare visar resultatet att dokumentationen i form av bilder som respondenterna tar del av 
är väldigt betydelsefull eftersom den, som respondenterna uttrycker det, ger insyn i 
verksamheten. Respondenterna har i sina svar likställt att få insyn i verksamheten med att 
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få vetskap kring vad sitt barn gör och lär på dagarna. Respondenterna menar att 
dokumentation i form av bilder är värdefull för att dels ta del av vad barnet gör under den 
tid som inte spenderas tillsammans, men även för att den skapar samtal kring barnets 
vardag och blir till en länk mellan förskolan och hemmet. Ett snarlikt resultat presenteras i 
Raynolds och Duffs (2015) studie där författarna menar att dokumentationen i form av 
bilder i förskolan underlättar för föräldradelaktigheten i förskolan, vilket skapar starka 
band mellan arenorna förskola och hem, vilket i sin tur resulterar i att barnens 
välbefinnande gagnas:  

...connections between the home and early childhood centre are significant because they enrich 
children´s well-being and belonging. This framework acknowledges that children´s self-identity 
is strengthened when there is collaboration between these two environments (Reynolds & Duff, 
2015, s.98) 

I likhet med vad Raynolds och Duffs studie visar, framkommer i resultatet av vår studie att 
dokumentationen i form av bilder upplevs binda samman förskola och hem och ligger 
många gånger till grund för skapandet av samtal mellan barn och vuxna då bilden skapar 
utgångspunkt och tolkningsutrymme för samtal genom sin agens. Detta är i enlighet med 
Lenz Taguchi (2012) som menar att bland annat bilder har en agens, och kan tolkas olika 
beroende på betraktaren, och att tolkningsutrymmet i mötet mellan bild och betraktare 
skapar förutsättningar för samtal. Genom att beskåda och tolka dessa bilder i samtal 
mellan varandra möjliggörs reflektioner kring den egna utvecklingen, beteenden och 
händelser som har präglat ens vardag (Lindgren & Sparrman, 2003).  

Respondenterna upplever att de har ringa eller ingen makt att påverka 
dokumentationen i form av synliga bilder i förskolan. Som presenterat uppgav några 
av respondenterna att de upplever att de innehar makt i gentemot förskolan, genom 
att fylla i dokument gällande bilders exponering. De flesta av respondenterna syftar 
dock till samma dokument och menar att man genom det har lite makt att påverka 
eftersom man är begränsad till godkännandet och inte har kontroll över vad som 
egentligen sker i förskolan. Dessa två skilda upplevelser av inflytande kan liknas med 
uttrycket att se ett glas som halvtomt eller halvfullt. Respondenterna syftar till 
samma typ av dokument men upplevelsen av att ha makt, i det här fallet makt att 
påverka, är olika. Detta kan jämföras med Foucaults (2009) tanke om att makt 
skapas i det personliga mötet mellan vårdnadshavare och förskollärare, och beroende 
på vem som besitter vilka kunskaper innehas makten av en av parterna, vilket 
innebär att relationen är asymmetrisk. Makten bildas som en effekt av kunskaper 
som de olika individerna besitter. 
 
Syftet med dokumentation i form av bilder är en kedja av handlingar av att synliggöra 
verksamheten för barn, lärare, politiker och vårdnadshavare, bjuda in vårdnadshavare att 
påverka och därmed kvalitetsutveckla förskolans verksamhet (Engdahl & Ärlemalm-
Hagsér, 2015). Enligt läroplan för förskolan är det förskolans ansvar att barns och 
vårdnadshavares röster ska lyftas fram och att de ska göras delaktiga i utvärderingsarbetet. 
Det enskilda arbetslaget är skyldiga att följa upp och möjliggöra för föräldradelaktighet 
(Skolverket, 2018). Förskolans personal har gentemot vårdnadshavare en maktfördel med 
skolsystemet, i form av styrdokument och yrkesprofession, i ryggen (Jensen & Jensen, 
2008). För att kunna presentera en åsikt behöver man ha kunskaper om det. Vilka bilder 
förskollärarna väljer att synliggöra verksamheten med är den bilden av verksamheten som 
delges föräldrarna. Utifrån Foucaults maktperspektiv (Foucault, 2003) är det många 
komponenter tillsammans som skapar och tilldelar makt, det är flera komponenter som 
skapar makten och den är föränderlig beroende på situation. Makten är komplex, den är 
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rörlig och innehas av olika personer vid olika tillfällen beroende på position (Foucault, 
2003). Med det sagt är det möjligt att de fåtalet respondenter som upplever att de har stor 
möjlighet till påverkan också har kunskap om förskolans värld. Med kunskapen tillkommer 
makten och kan då innehas av vårdnadshavaren. Detta betyder dock inte att makten 
kommer att utövas om inte vårdnadshavaren tar initiativ till detta, enligt vad enkätsvaren 
visar är det inte kutym av respondenterna att ta initiativ till maktutövande. Samtidigt ger 
Tallberg Broman (2013) och Löfdahl (2014) en annan bild av dokumentationen i form av 
bilder och den samverkan den möjliggör för. Författarna menar att förskolepersonalen 
upplever stress vad gäller föräldradelaktigheten i utvärderingsarbetet och att man ofta 
viker sig för vårdnadshavarnas intentioner i samverkan.  

Som resultatet visar upplever den största delen av respondenterna att makten vad gäller 
dokumentation i form av bilder finns hos förskolans personal och det går att genom 
respondenternas enkätsvar utläsa viss uppgivenhet gällande den ringa makten att påverka. 
Men, makten behöver inte alltid uppfattas som negativ, utan har också en framåtdrivande 
kraft som producerar och skapar möjligheter för nybildande (Foucault, 2003). När 
vårdnadshavarna får insyn i verksamheten genom dokumentation i form av bilder kan de 
få makt att påverka verksamheten på ett positivt sätt. Att fördela makten till föräldrar 
behöver inte nödvändigtvis vara negativt för förskolan utan kan skapa möjligheter för att 
utveckla verksamheten till det bättre. Med hjälp av dokumentation i form av bilder i 
förskolan ges vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande vilket i sin tur kan 
möjliggöra för vårdnadshavarna att öka sitt maktinnehavande. Att redovisa denna 
dokumentation i form av bilder för vårdnadshavare och därmed ge dem möjlighet till makt 
i form av inflytande via vetande om bildernas innehåll, innebär att förskolan har den första 
makten genom att välja vad, när och hur vårdnadshavarna ska delges med dokumentation i 
form av bilder. Det kan råda maktfördelar beroende på positioner och situationer, men det 
är aldrig någon som har makten. Som Foucault (2003) skriver påverkas maktrelationen av 
hur händelser sker, vem som har kunskap om vad, hur saker därav sköts och hur makten 
fördelas (Foucault, 2003). Engagerade föräldrar med insyn i verksamheten kan innebära 
en fördel för förskolepersonalen som genom det blir utmanade att kritiskt granska sitt 
pedagogiska arbete (Sandberg & Vuorinen, 2008).  

Att respondenterna som resultatet visar uppger att dokumentationen i form av bilder i 
förskolan ska ha ett tydligt pedagogiskt syfte tyder på att respondenterna är väl insatta i 
förskolans värld, möjligt kan anledningen till att respondenterna är kunniga om förskolans 
värld vara att de genom dokumentation i form av bilder får kunskaper om vad som där 
sker. I likhet med visar Bach (2014) på ett samband mellan vårdnadshavares 
socioekonomiska status i samhället och delaktighet och kunnande om förskolans 
verksamhet. Resursstarka vårdnadshavare tenderar vara uppdaterade på och intresserade 
av vad som sker inom förskolans verksamhet (Bach, 2014). Även Gillies (2008) studie visar 
på hur olika samhällsklasser tenderar att beakta förskolan på olika sätt, och redovisar att 
resurssvaga vårdnadshavare har benägenhet att vilja skilja förskolan och hemmet åt och 
inte beblanda sig med förskolans kultur. 

Vad gäller de etiska aspekter utifrån barns integritet i dokumentationen form av 
synlig dokumentation i form av bilder i förskolan visar resultatet att respondenterna 
har åsikter och tankar kring detta, och många ger konkreta exempel på hur förskolan 
i praktiken kan värna om barns integritet i dokumentation i form av synliga bilder i 
förskolan. Förslag om att inte fotografera barns ansikten då detta anses irrelevant är 
vanligt förekommande i de insamlade svaren och visar på ett intresse av att istället 
delges information genom dokumentation i form av bilder som visar på sitt barns 
utveckling. Barns integritet i dokumentation i form av bilder tolkar vi som en fråga 
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om makt, där barnen som själva utgör bildernas motiv står maktlösa. Framförallt när 
det kommer till de yngsta barnen eller de barn som inte utvecklat sin förmåga att 
uttrycka sig verbalt. Barn som inte har kunskap om sina rättigheter är beroende av att 
förskolepersonalen kan uppfatta signaler gällande medgivande till deltagande i 
bilder. Som vårdnadshavare överlämnar man makten över dokumentationsprocessen 
utifrån barns integritet till förskolans personal i samma stund som man lämnar sitt 
barn på förskolan, man förlitar sig på att kunskapsinnehavarens makt ska vara 
tillräckligt även vid sin egna frånvaro. Dessutom beskriver Gren (2007) en osäkerhet 
hos vårdnadshavare att ställa krav på förskolan då man uppfattar det som riskfyllt på 
grund av att ställda krav kan ha negativa följder för det egna barnet. Respondenterna 
ger uttryck för att man i stort litar på förskolan vad gäller exponerandet av 
dokumentation i form av bilder utifrån etiska aspekter kring barns integritet. 
Vårdnadshavarna kan inte säkert veta att det som sker är korrekt, men resultatet 
visar att respondenterna trots det utgår från och litar på att arbetet med 
dokumentation i form av bilder i förskolan sköts enligt rådande styrdokument och 
lagar som förskolan har att förhålla sig till. Inställningen till barns integritet hos 
respondenterna skiljer sig mellan vad det gäller att mottaga och se bilder på det egna 
barnet och när bilder på barnen ska exponeras för allmän beskådan, exempelvis i 
hallen. Enligt Foucaults (2003) maktperspektiv, är makten relationell vilket stämmer 
in på relationen mellan förskola och föräldrar, som innehåller maktrelationer och där 
vi likt Foucault, menar att makten inte nödvändigtvis behöver ligga hos förskolan 
utan kan variera utifrån situation och personer, beroende på vem som tillskrivs störst 
kunnande. I relation till Foucaults (2003) teori om maktrelationer har det 
framkommit resultat som visar på att relationen mellan vårdnadshavare och 
förskolan många gånger upplevs som asymmetriska, men på olika sätt då vissa av 
respondenterna anser sig som bärare av makten samtidigt som andra ser förskolan 
som maktinnehavare. Resultatet visar på att man som vårdnadshavare på det stora 
hela är nöjd över det band som finns mellan hem och förskola och nöjd med det 
arbetet som sker inom förskolan med dokumentation i form av bilder. Detta kan tyda 
på vad Foucault (2003) menar med att makten inte alltid behöver innebära något 
negativt, utan att den är skapare och produktiv, är sant och synligt i de berörda 
förskolorna.   
 
Utifrån resultatet är det viktigt för respondenterna att synliggöra barnens perspektiv på 
förskolans verksamhet. Dels genom att barnen själva fotograferar och som sen utgör 
dokumentation i form av bilder, dels genom att dessa bilder kan utgöra utgångspunkt för 
goda samtal mellan vuxna och barn. En återkommande önskan bland respondenterna är 
att se och höra vad barnen tycker och tänker kring det som pågår i deras värld. Magnusson 
(2014) menar att genom att tilldela barnen en position av att vara den som dokumenterar 
istället för den som dokumenteras utjämnas inte maktrelationerna mellan den hierarkiska 
vuxne och det underställda barnet, men maktfördelningen kan rubbas genom den visuella 
röst och yttrandefrihet som barnet genom dokumentation i form av bilder har tillgång till. 
Blickpositionen förändras genom att barnen själva dokumenterar och utgångspunkten för 
vad som är väsentligt förskjuts, vilket kan leda till förändrade villkor för barnet inom 
förskolan (Magnusson, 2014).  

Resultatet visar att det finns tre tillvägagångssätt respondenterna gärna vill att förskolans 
personal väljer när det kommer till etiska aspekter av barns integritet i 
dokumentationsarbetet; 1) att barnen själva dokumenterar genom att fotografera sina 
företaganden, 2) att barnen själva väljer vilka bilder som ska exponeras i verksamheten 
samt 3) att förskolepersonalen tar aspekter om barns integritet i beaktan och därmed inte 
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fotograferar barns ansikten utan själva aktiviteten som pågår och lärandet som sker därur. 
Vad gäller frågan kring att barnen själva ska bruka dokumentation i form av bilder har 
föräldrarna en relativt liten makt att påverka och säkerställa att det görs. Vid val av den 
dokumentation i form av bilder som väljs att exponeras på väggar eller digitala plattformar 
kan vårdnadshavare till viss del inneha makt att kunna påverka dess existens men är 
fortfarande beroende av att personalen eller barnen själva berättar att de aktivt deltagit i 
fotograferingsprocessen och/eller valt ut de berörda bilderna. När man däremot behandlar 
frågan om att inte fotografera ansikten på barnen utan istället fokuserar på själva 
aktiviteten, kan man som vårdnadshavare ändå kontrollera att detta efterlevs då det syns 
på själva bilden huruvida personalen fotograferat barnen eller lärandet. Vidare önskar 
respondenterna att förskolepersonalen inte fotograferar deras barn i utsatta situationer, då 
de exempelvis är ledsna, arga, smutsiga eller på andra sätt framställs i dålig dager. Att inte 
fotografera och exponera barn i utsatta situationer är något Svenning (2011) menar är av 
stor vikt, då man som fotograferande vuxen i stor grad riskerar att kränka barnet, något 
man i största möjliga mån givetvis måste undvika. 

6   Diskussion 

De nyss presenterade avsnitten av resultat och analys leder studien vidare till denna 
diskussion. Här nedan följer först en metoddiskussion som väger för- och nackdelar med 
den metod som vi har brukat för att ta reda på våra forskningsfrågor. Studiens syfte och 
forskningsfrågor ligger även till grund för den resultatdiskussion dom därefter följer, där vi 
kommer att diskutera utvalda delar av resultatet. Slutligen redovisas en slutsats, studiens 
relevans för våra framtida yrkesroller samt förslag på hur studien skulle kunna utvecklas i 
vidare forskning. 

6.1   Metoddiskussion 

Denna studie har haft sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats med syfte att belysa 
vårdnadshavares syn på dokumentation i form av bilder som synliggörs inom förskolan, 
såväl i fysisk form som på digitala plattformar, vad man anser att dessa bilder ska ha för 
syfte och vad man har för inställning till etiska aspekter utifrån barns integritet. För att nå 
ut till många vårdnadshavare och för att respondenterna inte skulle påverkas av 
intervjuareffekten (Bryman, 2011) användes elektroniska enkäter med mestadels öppna 
frågor. Under studiens gång när vi har bearbetat de insamlade enkäterna har vi upplevt att 
de insamlade svaren har varit autentiska, det har vi tolkat genom respondenternas utsago 
och beskrivningar av den verksamhet som de via sina barn är i kontakt med. Flertalet av 
respondenterna har i enkätundersökningen även beskrivit sina krav som de har på 
förskolan. Förhoppningsvis har vi lyckats undkomma den så kallade intervjuareffekten 
genom att respondenterna har besvarat frågorna i en miljö där de känner sig trygga och 
under en tid som passat dem. Förhoppningsvis har anonymiteten även bidragit till att de 
insamlade svaren innehar en hög sanningshalt, något vi ser som en fördel för studiens 
resultat.  

Vad som vi däremot kan beskriva som en stor nackdel med den valda metoden är att det är 
omöjligt att ställa följdfrågor för att följa upp respondenternas svar eller för att förtydliga 
dem, vilket gör att somliga svar har gått förlorade eftersom vi har upplevt dem för torftiga 
för att kunna bidra till att besvara studiens syfte och tillhörande forskningsfrågor. Inte 
heller har vi kunnat ställa följdfrågor eller omformulerat oss för de som har missuppfattat 
en eller flera av enkätundersökningens frågor, något som även Bryman (2011) lyfter fram. 
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Inte heller kan vi vara säkra på att de som har svarat på enkätundersökningen verkligen är 
vårdnadshavare med barn i förskolan. Vi är däremot överens om att tack vare att 
enkätundersökningen riktar sig mot en specifik grupp, och består av väldigt specifika 
frågor, är den sannerligen irrelevant för utomstående att svara på. Dessutom bedömer vi 
utifrån svaren att samtliga av respondenterna har mer eller mindre kunskap om förskolans 
verksamhet vilket kan tyda på att ingen av de svarande är vad vi skulle kalla för 
utomstående. I respondenternas svarsformuleringar upplever vi att många använder 
facktermer som indikerar att man har stor insyn och kunskap om förskolans verksamhet, 
vilket kan vara en följd av att vi har delat enkätundersökningen på våra privata 
Facebooksidor, där det finns en stor mängd personer som är, har varit eller kommer att bli 
yrkesverksamma inom förskolan. Även om språket är fackmannamässigt upplever vi att de 
som eventuellt är yrkesverksamma inom förskolan har svarat utifrån sitt 
föräldraperspektiv. Gällande det urval som har gjorts inser vi att det finns en nackdel i att 
dela enkätundersökningen på våra privata Facebooksidor. Som nyss nämnts upplever vi att 
fackspråket är frekvent återkommande i respondenternas enkätsvar, vilket vi tolkar som att 
respondenterna kan ha mer kunskap än av att enbart vara vårdnadshavare. Våra privata 
Facebooksidor innehåller många yrkesverksamma personer inom förskolan, vilket deras 
Facebooksidor med hög sannolikhet också gör. Det innebär att även om våra vänner delar 
vår enkätundersökning når den mest troligt inte ut till alla samhällsskikt. Detta kan även 
betraktas som en fördel då de insamlade svaren innehållsrika och utförligt författade. I 
efterhand har vi insett att det skulle vara mer framgångsrikt att dela enkätundersökningen 
på olika Facebookgrupper för vårdnadshavare med barn i förskolan, än bland våra 
likasinnade vänner. Vi inser att spridandet av enkäten på föräldraforum hade kunnat vara 
mer fördelaktigt för att säkerställa urvalet. För att säkerställa att respondenterna var av det 
tilltänkta urvalet, nämligen vårdnadshavare med barn i förskolan, hade vi kunnat bruka 
oss av kvalitativa intervjuer som metod då vi genom att ställa bakgggrundfrågor skulle 
kunna skapa oss en mer autentisk bild av vårdnadshavarnas syn på dokumentation i form 
av bilder. Förutom det uppenbara i att ha tillgång till rätt sorts urval ger intervjuerna oss 
möjligheter till att ställa följdfrågor och förtydliga intervjufrågornas innehåll om osäkerhet 
skulle uppstå.  

Sammanfattningsvis upplever vi trots detta att använda oss av den kvalitativa 
enkätundersökningen var för vårt ändamål fördelaktigt på flera sätt, exempelvis genom att 
vi på kort tid kunde nå ut till många respondenter. Den knappa tidsåtgången gav oss tid till 
att börja utforma grunden av studien tidigare än om vi hade använt oss av exempelvis 
intervjuer eller observationer som datainsamlingsmetod vilket styrks av Denscombe 
(2018). Enkätundersökningen underlättar för respondenterna genom att de själva kan 
bestämma när och hur de ska besvara enkäten, och när svaren ges på respondentens egna 
premisser ökar chanserna till kvalitativa svar (Bryman, 2011; Denscombe, 2018). 

6.2  Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att belysa vårdnadshavarnas syn på dokumentation i form av bilder 
inom förskolans verksamhet, såväl fysiska som digitala och den eventuella etiska aspekt 
som berör barns integritet i den dokumentation som framställs i form av bilder. Genom 
våra egna analyser och reflektioner av våra egna och andras praktiker, tidigare forskning 
och i kombination av Foucaults (2003) teori om makt har vi utarbetat en studie som visar 
på mönster i hur vårdnadshavare uppfattar dokumentationen i form av bilders syfte, och 
deras inställning till dokumentation i form av bilder utifrån etiska aspekter av barns 
integritet. Enligt Foucaults teori om maktrelationer går kunskap och makt hand i hand 
(Foucault, 2003), och genom studiens resultatanalys framkom att många av de 
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medverkande respondenterna troligen besitter stor kunskap om förskolans verksamhet. 
Utifrån det drar vi slutsatsen att det är på det sättet som makten kan produceras och 
utövas av både förskollärare och hos vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren kan inneha 
makten genom att ha vetskap om styrdokument som innefattar vårdnadshavares 
rättigheter och förskolans skyldigheter jämtemot vårdnadshavare, och på så sätt kunna 
uttrycka önskemål eller krav på förskolan. Förskollärarna i sin tur kan genom sin 
yrkesprofessions kunnande inneha och bruka makt över vårdnadshavarna genom att styra 
bildens budskap, hur man väljer att synliggöra verksamhet med hjälp av att exponera 
bilder på vårdnadshavarnas barn. Med detta sagt kan förskollärarna, stödda i sin yrkesroll, 
utöva makt gentemot vårdnadshavare genom deras barn. Tillvägagångssättet för detta är 
att exponera barnen i synliga bilder inom förskolan, då med argument om dokumentation i 
form av bilder som dels tradition, dels ett tvunget arbetsredskap för kvalitetsutveckling och 
dels för att synliggöra verksamheten. Dessa argument för exponeringen av bilder av barn i 
förskolan överskuggar gärna aspekter gällande barns integritet i dessa bilder. 

6.2.1   Barns integritet och deltagande i dokumentation i form av bilder 

Studiens ena forskningsfråga gäller frågan om vårdnadshavarnas inställning till 
dokumentation i form av bilder utifrån barns integritet, och resultatet har tydligt visat att 
vårdnadshavarna upplever de aspekter av insyn i förskolans verksamhet som 
dokumentation i form av bilder medför som betydelsefullt. Det finns en viss oro bland 
vårdnadshavare vad det gäller barns integritet i dokumentationsarbetet med bilder. Detta 
bottnar i en oro om att det som vårdnadshavare är svårt att kontrollera vart bilderna 
florerar, vem som ser bilderna samt hur dokumentationsprocessen går till. 
Respondenterna ger uttryck för att man inte har kontroll över vem mer än de själva som 
kommer betrakta bilderna föreställande deras barn. 

Som flera framhäver (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009; Svenning, 2011; 
Magnusson, 2014) och som resultatet visar, finns det en önskan hos respondenterna, att 
barnen själva i större utsträckning ges möjlighet att delta i dokumentationsarbetet, och att 
detta skulle göra det enklare för förskolepersonalen att ta aspekter om barns integritet i 
beaktan i sitt arbete. Respondenterna önskar att barnen görs delaktiga dels genom att 
själva få dokumentera men också genom att få vara med och välja bilder som ska hängas 
upp eller läggas ut på digitala plattformar och även att få berätta själv kring bilden. 
Vuorinen, (2018) ställer sig frågan om inte föräldrarna tar barns inflytande i förskolan på 
större allvar än förskolepersonalen. Detta anser vi oss kunna se tendenser av i vår studie 
där det framkommer att respondenterna menar att det är av stor vikt att barnen deltar i 
dokumentationsprocessen.  

Dagens förskoleverksamhet anser vi befinner sig i ett spänningsfält. Å den ena sidan finns 
en traditionellt positiv inställning i att exponera barn genom dokumentation i form av 
bilder (Lindgren & Sparrman, 2003). Å andra sidan finns integritetsaspekten som nu även 
stöds av den nya dataskyddsförordningen (EU 2016:279) som yrkar till att skärpa 
hanteringen av bilder som anses vara personuppgifter och därigenom inte tillåts spridas. 
Dessutom har förskolepersonalen ett uppdrag som kräver sin dokumentation för att 
kvalitetsutveckla verksamheten, samtidigt som man ska hörsamma vårdnadshavares och 
barns synpunkter i utvärderingen. I samklang med läroplan för förskolan (Skolverket, 
2018), menar vi att det är av stor vikt att systematiskt granska dokumentationsmetoderna 
som brukas i verksamheten för att säkerställa att de utgår från förskolans värdegrund. 
Detta går även att jämföra med den paradox som Svenning (2011), menar råder i 
förskolesammanhang då föräldrar har makt över förskolan och vilken dokumentation i 
form av bilder som där tillåts produceras och publiceras av deras barn. Men i sammanhang 
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då de själva befinner sig inom förskolans lokaler tycks dessa bestämmelser inte längre gälla 
när föräldrarna själva fotograferar sina eller andras barn. Vi anser att det som fattas i dessa 
situationer är en tvåvägskommunikation som enbart kan skapas om man öppnar upp och 
ställer sig lyhörd för andra perspektiv än det egna 

6.2.2  Vem skapar makten?  

Som framkom ur resultatanalysen relaterat till rådande forskning ger förskollärare och 
vårdnadshavare skilda bilder kring vem som utövar makt i samverkan kring 
dokumentation i form av bilder i förskolan. Med andra ord går här att urskilja att 
respondenterna ger två skilda perspektiv på maktrelationen i samverkan med förskolan. 
Förskollärare ger uttryck för att behöva vika sig för vårdnadshavarnas intentioner (Tallberg 
Broman, 2013, Löfdahl, 2014), och respondenterna i studien menar att man som 
vårdnadshavare har begränsad makt att påverka dokumentationsarbetet. Vi tolkar detta 
som ett exempel på när samverkan inte brukas som den ska eller kan. I detta fall ser vi det 
som en envägskommunikation men från varsitt håll, där kommunikationen aldrig når fram 
till den andra parten, eller att de båda parterna går om varandra och inte lyckas förmedla 
sina budskap (Vuorinen, 2018). Vi menar precis som Svenning (2011) att det är 
förskollärarnas ansvar att involvera vårdnadshavare mer i frågor rörande dokumentation 
och att förskolan måste möjliggöra för föräldradelaktighet. Detta genom att skapa en 
transparens kring dokumentationsarbetet. Vuorinen (2018) skriver att en förskola 
kategoriseras som transparent när personalen inte bara synliggör och informerar om 
förskolans verksamhet, utan även förklarar syftet med aktiviteterna, i detta fall 
dokumentationen. Med andra ord bör förskolan, som Svenning (2011) framhäver, i större 
utsträckning ta med vårdnadshavare i diskussioner som rör dokumentationen i förskolan. 
Detta för att ge vårdnadshavare möjlighet att förstå syftet med dokumentationen och 
komma med synpunkter för att tillsammans utveckla dokumentationsarbetet.  

Vad vi har upptäckt är att det i de flesta av fallen inte är möjligt att uttala sig om vem som 
är skapare eller innehavare av makten, eftersom det uppstår i relationen mellan 
förskolepersonal och vårdnadshavare. Men förskolan har en maktfördel av att befinna sig 
på ”hemmaplan” och vårdnadshavarna befinner sig i en position där det kan upplevas vara 
svårt att påverka verksamheten då det är svårt att kontrollera och säkerställa att de krav 
man ställer på förskolans personal också efterlevs. Vad gäller arbetet med dokumentation i 
form av bilder som exponeras i förskolan är det i slutändan förskolans personal som väljer 
vilka bilder som ska exponeras och som har makten över hur dokumentationen går till och 
i vilken utsträckning barnen görs delaktiga i dokumentationsprocessen. Det är även 
förskolepersonalen som kan möjliggöra för föräldrarnas delaktighet och möjlighet att 
påverka, genom att vara ärliga och transparenta i sitt arbetssätt och i mötet med 
vårdnadshavare.  

Som resultatet visar har respondenterna synpunkter kring dokumentation i form av bilder i 
förskolan. Det är däremot inte alltid att möjligheter ges för att dessa synpunkter ska nå 
farm till förskolepersonalen. Som tidigare framhävts av Tallberg Broman (2009), är 
föräldradelaktigheten viktig för barns lärande. Därav anser vi i samklang med läroplanen 
(Skolverket, 2018) att det är viktigt att förskolan har ett mer öppet klimat kring dessa 
frågor så att vårdnadshavares tankar och synpunkter får komma fram. Som framkommit ur 
resultatet har dock de i studien medverkande respondenterna åsikter och önskemål kring 
att dokumentationen i form av bilder ska syfta till pedagogisk utveckling, vilket av oss 
tolkas som att de till hög grad insatta i förskolans arbete, det innebär enligt den forskning 
(Bach, 2014; Gillies, 2008; Harju, 2013) som finns att majoriteten av respondenterna med 
stor sannolikhet skulle kunna klassas som resursstarka.  



 22 

6.2.3  Den gyllene medelvägen  

I den diskussion som studien har resulterat i återstår en fråga kring hur man kan tillgodose 
vårdnadshavarnas önskningar och rätt till insyn och samtidigt upprätthålla en god 
föräldrasamverkan utan att äventyra barns integritet. Svaret som vi har funnit är att göra 
vårdnadshavarna delaktiga och genom att vara lyhörd till deras intentioner skapa en 
verksamhet som är den bästa för deras barn. Det blir lätt till en balansgång för 
förskolepersonalen för att inte hamna i det ena eller andra. Med det ena menar vi att man 
är alldeles för generös med dokumentation i form av bilder för att hörsamma 
vårdnadshavarnas önskningar att få insyn i verksamheten och se vad ens barn gör under 
dagen på förskolan. Med det andra menar vi att man riskerar att utesluta bilder i form av 
dokumentation helt och hållet, för att undvika att exponera barnen och kränka deras 
integritet. Ett sätt att hantera detta dilemma är som flera andra framhäver (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2009; Svenning, 2011; Magnusson, 2014), att tillsammans med 
barnen synliggöra verksamheten som är deras verklighet.  

Dokumentation i form av bilder är ett av många sätt att göra barn delaktiga och Elfström 
Pettersson (2017) menar att det handlar om att ge barnet en röst att beskriva sin 
verklighet. Genom att inkludera barnen i fotograferandet och i dokumentationsarbetet 
samt att involvera barnen i val av synliga bilder, blir barnen mer delaktiga och deras 
perspektiv på verksamheten synliggörs, vilket vår studie visar är vårdnadshavarnas önskan. 
Däremot kan det diskuteras i vilken utsträckning barnen själva förstår vad det kan 
innebära att en bild hänger i exempelvis hallen, där bilden blir till allmän beskådan och det 
är fritt fram att kommenteras av andra, både vuxna och barn. Utan dokumentation i form 
av bilder krävs andra metoder för att skapa insyn i verksamheten för vårdnadshavare, 
vilket man skulle kunna anse riskera att bli mer krävande för förskolepersonalen om all 
information blir begränsad till enbart skriftligt och muntligt. Bilder kan anses vara en enkel 
metod att som vårdnadshavare få ta del av vad som pågår i verksamheten men att bilder 
också behöver förtydligas med text eller berättande för att förklara sammanhang och syftet 
med det som visas på bilden.   

Som analysen av resultatet visar, redogör denna studie och den tidigare forskningen på två 
olika perspektiv av samverkan mellan förskolan och vårdnadshavare. Förskolepersonalen 
ger uttryck för att behöva två stå på olika scener i möte med barn respektive 
vårdnadshavare och försöka anpassa sig utefter situation och känner sig ofta pressade av 
föräldrarnas krav (Löfdahl, 2014). Samtidigt redovisar resultatet att respondenterna 
känner sig oförmögna till att påverka innehållet av den dokumentation i form av bilder som 
produceras och exponeras inom förskolans verksamhet. Vi ställer oss frågan hur man kan 
ha hamnat i en sådan här situation, där man från båda håll upplever att man viker sig för 
den andres intentioner. Det är som vi tidigare nämnt en envägskommunikation som inte 
riktigt når fram till sin mottagare (Vuorinen, 2018), och vi menar att man för att kunna nå 
fram till varandra krävs att man som förskollärare är lyhörd och flexibel i sin 
kommunikation och mot vårdnadshavares perspektiv. På så sätt skapas en 
tvåvägskommunikation som ligger till grund för den samverkan mellan förskola och hem 
som är av stor betydelse för barns lärande och utveckling (Tallberg Broman, 2009).  

Den forskningsfrågan som belyser vårdnadshavarnas syn på dokumentation i form av 
bilder, går att besvaras genom denna diskussion som visar på att insyn i verksamheten 
genom dokumentation i form av bilder är av stor vikt för respondenterna som har 
medverkat i enkätundersökningen. Den allmänna synen på dokumentation i form av bilder 
är även att de bilder som produceras och exponeras inom förskolan bör ha ett tydligt 
pedagogiskt syfte där utveckling och lärande sker samt att barns delaktighet genom att dels 
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själva få dokumentera och dels vara med och välja de bilder som exponeras bör genomsyra 
dokumentationsarbetet.   

6.3  Slutsats 

Studiens resultat visar att det bland vårdnadshavare finns en uppfattning om att man har 
en relativt liten makt att påverka innehållet av den dokumentation i form av bilder som 
produceras och exponeras inom förskolans värld. Detta tycks dock inte vårdnadshavarna 
sakna. Ur studiens resultat går istället att utläsa att man som vårdnadshavare är tillfreds av 
att delges bilder av vad som sker under den tid som man inte spenderar tillsammans med 
sitt barn. Att få insyn i verksamheten på detta sätt har varit den tydligaste allmänna 
uppfattningen av vad som vårdnadshavare anser av dokumentation i form av bilder.  

Studiens forskningsfrågor kan anses besvarats genom att resultatet visar hur 
respondenternas syn på dokumentation i form av bilder som främst positivt, men även att 
det finns en oro angående de etiska aspekter som gäller barns integritet i dessa bilder. 
Respondenterna ger uttryck för att man önskar att dokumentation i form av bilder ska vara 
en del av utbildningen genom att ha ett tydligt pedagogiskt syfte, vilket kan bidra till att 
barns integritet tas i beaktan i dokumentationsarbetet som behandlar bilder genom att det 
förhoppningsvis då finns en medvetenhet kring barns integritet. Frågor om maktrelationer 
har även väckts under studiens gång, då respondenterna genom enkätsvaren menar att 
man sällan har mycket makt att påverka innehållet av dokumentation i form av bilder som 
produceras och exponeras inom förskolans verksamhet. I denna studie går maktrelationer 
att se på två skilda sätt. Antingen att förskolepersonalen genom att exponera bilder i 
verksamheten serverar vårdnadshavarna möjligheter till makt genom dokumentation i 
form av bilder, eftersom insyn ger kunskap och kunskapen i sin tur möjliggör för 
maktutövande. Vårdnadshavarna ges genom insynen, kunskapen och makten möjlighet att 
framföra åsikter och krav. Det andra sättet att se på de maktrelationer som framträder i 
studien är att det är förskolan som bestämmer när, var och hur dokumentation i form av 
bilder ska produceras och exponeras. Den makt som vårdnadshavare kan skapa och bruka 
är aldrig oändlig utan stoppas alltid av en ram för vad som är rimligt. Den ramen upprättas 
av förskolepersonalen själva i utifrån förskolans styrdokument, och inom dessa ramar ger 
förskolepersonalen vårdnadshavarna möjlighet att lägga fram synpunkter, men besluten 
går alltid genom förskolepersonalen baserat på professionens uppdrag. Det skulle vi kunna 
kalla för skenmakt, eller skendemokrati. Vilket kan förklaras med hjälp av vad Tallberg 
Broman (2009) framhäver vara en förändring av föräldradelaktighetens syfte. Hon skriver:  

Värdet av demokrati och delaktighet underordnas det mer överordnade målet, skoleffektivitet. 
Demokrati, inflytande och delaktighet blir strategier för förbättrat lärande och måluppfyllelse. 
(s. 234).  

I slutändan är det alltid förskollärarna som gör valet av vad som ska synliggöras, vilken 
verksamhet det är som ska lyftas fram. Vårdnadshavarna är mottagare av den information 
som kommuniceras genom bilderna. Makten ligger alltså hos förskolläraren och 
vårdnadshavare har begränsade möjligheter att påverka vad som synliggörs genom 
dokumentation i form av bilder men också i hur dokumentationsprocessen går till.  

Studien visar en vedertagen positiv inställning till dokumentation i form av bilder och 
respondenterna tycker snarare att de får ett större inflytande över verksamheten genom 
bilderna, och kanske visar detta på att respondenternas har stort förtroende för respektive 
förskola, så att oavsett om man menar att man har eller inte har möjlighet till påverkan av 
innehållet i dokumentation i form av bilder, är belåten över läget som det är och inte 



 24 

känner behov av att utöva någon form av makt över förskolan. Detta skulle innebära att de 
i studien berörda men likväl anonyma, förskolorna, får ett bra betyg av vårdnadshavarna.  

Slutsatsen av denna studie är att förskolepersonalen är experter på sin verksamhet, och 
vårdnadshavare är experter på sina barn. Dessa barn befinner sig i förskolans verksamhet 
och både verksamheten och barnen är menade att utvecklas. Det är då av stor vikt att skapa 
och bibehålla en god relation mellan förskolan och hemmet för att dokumentationen i form 
av bilder ska ske på ett lämpligt sätt och på ett sätt som tillför något för alla inblandade, 
utan att ske på bekostnad av barns integritet. I relation till detta påvisar denna studie 
vilken enorm relevans som förskolans läroplan har för att skapa balans mellan dessa två 
arenor. Med den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) som understryker betydelsen av 
föräldradelaktigheten kan vara behjälplig framförallt för förskolepersonal men även för 
vårdnadshavare när man tillsammans utvecklar och bedriver samverkan, men framförallt 
den verksamhet som är barnens verklighet och vardag. 

6.4  Studiens relevans för förskolläraryrket 

Med bara veckor kvar till vi själva ingår i ett arbetslag, med ett uppdrag som bland 
annat innebär att dokumentera barns lärprocesser och skapa och bibehålla goda 
relationer med vårdnadshavare är vi tacksamma för att ha utforskat det valda ämnet. 
Vi kommer kunna påbörja vårt yrkesverksamma liv med vårdnadshavares egentliga 
inställning, önskemål och barns integritet ständigt i beaktan. Genom att vara lyhörda 
och efterfråga föräldradelaktighet kan vi anamma ett förhållningssätt som 
förhoppningsvis kommer att genomsyra vår praktik och på sikt kanske även hela 
arbetslagets praktik.  

Resultatet av denna studie hoppas vi kan bidra till att inspirera förskolepersonal till 
att ta reda på, och ta vara på, vårdnadshavares perspektiv och synpunkter. Först när 
tvåvägskommunikation sker går att förstå varandra och skapa ultimata 
förutsättningar för föräldradelaktighet. En vårdnadshavare som är kunnig och 
intresserad av förskolans verksamhet kan då ses som stöd i förskolans 
kvalitetsutveckling.  

Vårdnadshavares inställning till dokumentation i form av bilder utifrån barns integritet, 
samt dess syfte är ett relativt outforskat område som denna studie indikerar är 
betydelsefullt för såväl barn, som förskolepersonal och framförallt, vårdnadshavare. 
Resultatet visar på vårdnadshavares önskan om att få insyn i verksamheten genom 
dokumentation i form av bilder, och att få ta del av vad deras barn gör den tiden de inte 
kan spendera tillsammans, är något att ta med sig ut på förskolorna för att skapa den bästa 
arbetsmiljön för förskolepersonal och trygghet för barn och vårdnadshavare. Bilder som 
metod för synliggörande av verksamheten för vårdnadshavare är en förutsättning för god 
samverkan mellan förskola och hem. 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna inte upplevde sig ha möjlighet till att 
påverka innehållet av dokumentation i form av bilder, något som vi ser som ett nederlag 
för såväl berörd förskolepersonal som vårdnadshavare. I vår framtida praktik kommer det 
sannolikt bli viktigt för oss att informera vårdnadshavare om den delaktigheten som de 
enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) inte bara har tillgång till, utan också rätt till. 
För oss betyder det mycket att skapa och bibehålla goda relationer mellan förskolepersonal 
och vårdnadshavare. Allt detta bottnar i vad som skulle kunna kallas en trygghetscirkel 
som går ut på att barnen måste känna trygghet i att komma till förskolan, vårdnadshavarna 
måste känna trygghet i att lämna dem där och vi förskolepersonal måste känna trygghet i 
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vår profession. För det anser vi att det krävs en god samverkan, därav denna studiens 
relevans för yrket. Vi hoppas att den ska tillföra ett nytt förhållningssätt där 
förskolepersonalen tar vårdnadshavares perspektiv och barns integritet i beaktan och kan 
knyta ihop dessa aspekter med förskolans uppdrag, utan att det ena sker på bekostnad av 
det andra.  

6.5   Förslag till vidare forskning 

Vi upplever det som att vårdnadshavares uppfattning av syftet av dokumentation i form av 
bilder och inställning till bilderna utifrån de etiska aspekter som berör barns integritet är 
ett relativt outforskat område. Samtidigt är det en viktig aspekt av förskolans uppdrag och 
innehåll och oundvikligt för en fungerande verksamhet vilket gör att detta är något som bör 
forskas vidare inom. Ytterligare ett argument för vidare forskning är att denna studie har 
bedrivits i en relativt liten omfattning, och innefattar en bråkdel av alla typer av 
vårdnadshavare. Vi inser att en mer gedigen studie skulle kunna innebära ett annat, och 
kanske mer verklighetsnära, redovisat resultat än det nyss presenterade. För utveckling av 
studien och vidare forskning anser vi att det skulle vara av stort intresse att göra samma 
studie men att studera föräldradelaktigheten inom etiska aspekter i synlig dokumentation i 
form av bilder utifrån ett klassperspektiv för att studera hur socioekonomisk ställning i 
samhället påverkar möjligheter till insyn i förskolans verksamhet. Vi finner det även 
tämligen intressant att utforska vårdnadshavarnas socioekonomiska ställning i samhället 
utifrån Michel Foucaults maktperspektiv. Vi har gång på gång under denna studies 
framkomst frågat oss om makten ligger hos förskolläraren eller vårdnadshavaren beroende 
på hur resursstark vårdnadshavaren är, och om det är detta som styr maktens utövande.  

Denna studie skulle även vara oerhört intressant och viktig att utföra utifrån barnens 
perspektiv i relation till föräldrasamverkan. Då skulle man kunna utforma studien kring 
barnen som själva ofta blir betraktade i dokumentationen, och deras syn på att bli 
exponerad för många människor, kända som okända. Då skulle vi kunna ställa oss frågor 
kring hur barnen upplever att bli dokumenterade eller om att bli fotograferad upplevs som 
normativt. Via läroplan för förskolan (Skolverket, 2018) och barnkonventionen (UNICEF, 
2009) som inom en snar framtid blir svensk lag, är det enlig oss av stor betydelse och inte 
en dag för tidigt att på allvar lyfta barnens röster och se på förskolans verksamhet och 
dokumentationen i form av bilder ur deras perspektiv och där även vårdnadshavare bör 
involveras mer i diskussioner rörande dokumentation i form av bilder.  
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Bilagor 

Bilaga 1 –Missivbrev 

Hej.  

Vi är två studenter på Mälardalens Högskola i Eskilstuna som läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet. Vi ska genomföra en enkätundersökning gällande 
vårdnadshavares syn på dokumentation. Med dokumentation menar vi i denna studie de 
foton på barn med syfte att synliggöra verksamheten, både de foton som existerar inom 
den fysiska miljön på förskolan men även de foton som man möter på elektroniska arenor, 
exempelvis förskolans hemsida, förskoleapp eller konto på sociala medier.  

Vi ser vårdnadshavares perspektiv på detta som en viktig del för att skapa ett utökat 
perspektiv på dokumentationsarbetet i förskolan eftersom vi anser föräldradelaktighet är 
en betydande del av synliggörandet av verksamheten. Med anledning av detta söker vi nu 
vårdnadshavare med barn i förskolan och som kan tänka sig svara på denna enkät.  

Genom att svara på denna enkät deltar du i vår studie. Medverkan i studien är frivillig och 
som deltagare har du rätt till att när som helst välja att avbryta din medverkan utan 
påföljder. Din medverkan och den information du lämnar kommer att vara helt anonym. 
Den data som samlas in kommer endast att nyttjas i studieändamål. Den slutgiltiga 
forskningsrapporten kommer att läggas ut på publikationsdatabasen DiVa. Vi hanterar 
varsamt den insamlade datan som denna undersökning resulterar i och raderar den snarast 
möjligt när forskningen blivit godkänd.  

Ta den tid du behöver för att besvara denna enkät, vi önskar att svaren är så utförliga som 
möjligt för att få en rättvis bild av din syn på dokumentation. Enkäten består av 10 frågor 
och beräknas ta mellan 5 och 15 minuter att besvara. 

Vid frågor eller funderingar; kontakta oss!  

 

Student: Maja Bergkvist                           

Student: Esther Jacobsen 

 

Handledare Mdh: Sandra Jederud 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor 

1. Antal barn i förskola just nu 

2. barnets ålder  

3. Vilka dokumentationsformer i form av bilder möter du på ditt barns förskola? 
(exempelvis, bilder på väggar, portfolio/pärmar, bilder i informationskanaler.  

4. Beskriv vad du uppfattar som fördelaktigt med synliga bilder inom förskolan. 

5. Beskriv vad du uppfattar som negativt med synliga bilder inom förskolan. 

6. Vad önskar du som vårdnadshavare att bilder som publiceras av förskolan ska ha för 
syfte? 

7. I vilken omfattning upplever du att du som vårdnadshavare kan påverka 
dokumentationen i form av bilder? 

8. Beskriv hur du ser på dokumentationen i form av bilder utifrån barns integritet. 

9. Finns det något du skulle vilja förändra när det kommer till dokumentation i förskolan? i 
sådant fall vad? 

10. Övriga tankar kring dokumentation i form av bilder i förskolan? 

 

 

 
 


