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Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers attityd till barns inflytande i
dokumentationsprocessen, samt se huruvida hänsyn tas till barns integritet i dokumentationen.
Våra frågeställningar lyder: Vilket inflytande har barn i dokumentationsprocessen? samt Vad har
pedagoger för syn på barns integritet i samband med dokumentationen?

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning för att undersöka pedagogers
attityder till ovan beskrivna frågeställningar. Som datainsamlingsmetod använde vi oss av kvalitativa
intervjuer. Vi har intervjuat nio lärare, både med inriktning mot förskola och förskoleklass samt
lärare med inriktning mot de tidiga skolåren. De pedagoger vi valde att intervjua valde vi ut genom
ett bekvämlighetsurval.

Vi har i vår studie kunnat se att barn många gånger har ett visst inflytande i dokumentationen, men
att detta inte är ett meningsfullt inflytande eftersom pedagogerna inte är tydliga och diskuterar med
barnen om anledningen till och villkoren kring dokumentationen. Vi har sett att barns inflytande
inte sträcker sig över hela dokumentationskedjan, utan endast till någon del av den. Exempel på
detta är att barnen inte är medvetna om syftet med dokumentationen, vad som händer med
materialet eller att deltagandet är frivilligt. Vad gäller integriteten har vi sett tre olika synsätt på
integritet hos pedagogerna, nämligen: som en gräns eller sfär, som respekt eller hänsyn samt som
bemötande. En fjärde kategori står för att pedagogerna känner att de inte tar hänsyn till barnens
integritet i dokumentationen.
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”No, we don´t talk to the children like that”

- a qualitative study of educationalists attitude towards children’s influence and integrity in the
process of documentation

Number of pages: 31

This thesis aims to investigate a number of educationalists attitude towards children’s influence in the
process of documentation, and to examine if respect towards children’s integrity is taking into consideration
in the process of documentation. On the basis of this aim, we have the following questions of issue: What
kind of influence do the children have in the process of documentation?  and What is the educationalists attitude
towards children’s integrity in the documentation?

The thesis uses a qualitative approach to examine educationalists attitude towards the topic mentioned
above. We have interviewed nine educationalists, working in both preschool and primary school, because
this puts the study in a wider perspective. The nine educationalists, which we chose to interview, were a
choice of convenience.

The results showed that children have a certain amount of influence in the documentation, but it is not a
meaningful influence because the educationalists are not making the children aware of the reason with and
the circumstances around the documentation. Often, the children do not have influence over the whole
chain of documentation, but just over a certain part of it. For example, the children are not aware of the aim
of the documentation, what is supposed to happen with the material and the voluntariness of the
documentation. When it comes to integrity we have seen three different approaches among the
educationalists, namely integrity as a border or a sphere, as respect or consideration and as a way of getting
received. A fourth approach means that the educationalists are not taking the children’s integrity into
consideration in the process of documentation.
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1 INLEDNING

Vi lever i ett samhälle där det blivit allt viktigare för oss människor att visa upp vilka vi är och vad vi

gör. Idag kan det sägas att uttrycket ”syns jag inte, finns jag inte” blivit en vanlig och förväntad norm.

Detta är för oss synligt på många ställen i samhället. Vi ser det bland annat i den explosion av tv-

program som lockar med synliggörande av individen, och på Internet där vem som helst kan lägga ut

bilder, samt ha bloggar och andra sidor som ger möjlighet till att visa upp vem man är. I ett samhälle

som detta är det viktigt att reflektera över sina egna gränser och vad man vill bevara för sig själv.

När vi gjort våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi stött på mycket dokumentation. Vi har

upplevt att pedagoger ofta är angelägna om och intresserade av dokumentationsarbete. Vi menar att

dokumentation är bra, både för barnen, föräldrarna, pedagogerna och verksamheten. Den ger en

hjälp att visa på barnens utveckling och lärande, samt en möjlighet att föra verksamheten framåt.

Eftersom förskolan och skolan utgör en del av samhället så avspeglas naturligtvis de tendenser och

strömningar som finns i övriga samhället även här. Vi har sett tendenser på att samhällets

förväntningar på uppvisande nu även avspeglas i förskola och skola. Vi har upplevt att pedagogerna i

sin entusiasm för att dokumentera ibland tappar fokus på barnen och deras roll i dokumentationen.

För att dokumentationen ska bli så positiv som intentionen med den är, menar vi att det krävs en

medvetenhet hos pedagogerna. Vi som pedagoger behöver, i arbetet med dokumentationen, vara

medvetna om och beakta barns inflytande och rätt till respekt för sin integritet. Både läroplanen för

förskolan och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet

påpekar att barnen i dessa verksamheter ska mötas med respekt för sin egen person och att de ska ha

inflytande över sin situation i verksamheten (Utbildningsdepartementet, 1994a),

(Utbildningsdepartementet, 1998).

Vi upplever detta som mycket intressanta och viktiga frågor, och därför vill vi i vårt arbete undersöka

pedagogers inställning till barnens inflytande och integritet i samband med dokumentation.
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2 BAKGRUND

2.1 Dokumentation i förskola och skola

När man idag pratar om dokumentation kan man mena många olika saker. I sin rapport Individuell

planering och dokumentation i grundskolan skriver Myndigheten för skolutveckling (2003) att

pedagogen kan dokumentera eleverna genom olika arbetsscheman, elevens pärm, reflektionsbok och

individuella utvecklingsplaner. Men det vanligaste sättet att dokumentera är genom elevarbeten av

olika slag. Det kan till exempel vara diagnoser, tester, texter, bilder och foton samt annat material

som eleven har gjort.

Enligt Skolverket (Skolverkets Allmänna Råd, 2005) kan organiserad, individuell dokumentation

också bestå av bland annat loggböcker, portfolios, teckningar samt lärarens egna anteckningar. Att

använda sig av dokumentation, synliggöra verksamheten och reflektera över de olika processer som

pågår i verksamheten anser de vara olika sätt att öka medvetenheten om det egna arbetssättet.

Pedagogerna får också mycket kunskap om det lärande och den utveckling som sker både på det

enskilda planet och i gruppen genom att dokumentera och iaktta elevers olika aktiviteter. De skriver

vidare att det är viktigt att personalen:

använder olika verktyg och metoder för dokumentation och utvärdering som

visar hur förskolan skapar förutsättningar för alla barns utveckling och lärande.

                                                          (Skolverkets Allmänna Råd, 2005, s. 40)

Lenz Taguchi (2005) skriver att barnen kan kommunicera sina tankar, kunskaper och erfarenheter

till pedagogen genom dokumentation, som exempelvis målningar, bilder och utsagor. Pedagogen kan

i sin tur kommunicera tillbaka till barnen. Författaren menar att dokumentation bygger på ett

gemensamt reflektionsarbete mellan barn, pedagoger, familj och förskola och är därför ett kollektivt

arbetsverktyg. Under samtalet omkring en dokumentation upptäcker barnen sina egna tankar ännu

en gång och ges därför en möjlighet att utveckla sitt tänkande ytterligare. Dokumentation ligger

många gånger till grund för pedagogernas tankar och reflektioner kring något som har ägt rum.
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Den är en hjälp för att pedagogen ska kunna ta nästa steg och på så sätt hitta nya metoder att

stimulera eleven vidare i sin utveckling. Pedagogen kan också använda dokumentationen som en

hjälp och ett underlag när det gäller att kommunicera med föräldrar eller med andra pedagoger. Det

kan då handla om att synliggöra barns tankar kring olika fenomen, eller att visa på barns olika

läroprocesser.

Att eleven är delaktig i dokumentationen är mycket viktigt, vilket Björklund Boistrup (2005) skriver

om. Eleven får klart för sig vad hon kan och vilka utvecklingsmöjligheter hon har om eleven är

delaktig i sin läroprocess. Om eleven har insikt i processen kring sitt eget lärande förbättras, enligt

Björklund Boistrup, dennes prestationer. Genom att delta i dokumentationsprocessen stimulerar

eleven sin egen medvetenhet om hur denne lär.

För att man som pedagog inte ska fastna i någon färdig modell eller i en viss teori, utan istället

befinna sig i rörelse och hela tiden få nya kunskaper, är det enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005)

viktigt att man som pedagog diskuterar och reflekterar tillsammans med sina arbetskamrater om det

dokumenterade. För att pedagogerna ska behålla fokus på det som barnen är intresserade av och deras

frågor betonar författarna också betydelsen av att reflektera kring dokumentationen tillsammans med

barnen. Ytterligare en viktig del av arbetet med dokumentation är, enligt författarna, lyssnandet. För

att förstå, bör pedagogen i sin dokumentering lyssna till barnen.

Portfolio – en vanlig dokumentationsmetod

En dokumentationsmetod som har blivit allt vanligare under de senaste åren är arbetet med portfolio.

Detta arbete är en typ av pedagogisk dokumentation. Det är ett sätt att kommunicera, informera och

samarbeta gällande elevernas lärande och utveckling. En portfolio är ofta en pärm eller mapp, med en

samling illustrationer i inte bara ord, utan också i bild och ljud. Dessa illustrationer visar elevens

arbete i skolan, dess framsteg, ansträngningar, redan uppnådda och önskade mål samt stödbehov

(Svenska kommunförbundet, 2000).

Roger Ellmin och Birgitta Ellmin (2003) skriver att det man dokumenterar i portfolion ska vara

positivt och att barnens lärande och utveckling ska stöttas och stärkas. Detta ska i sin tur leda till att

barnen får ett stärkt självförtroende, en större trygghet samt en ökad lust till att lära sig mer. I

framtidens skola bör man, enligt Ellmin och Ellmin (2005), fokusera på och utveckla förmågan att

kunna hantera individens starka sidor, önskemål och utvecklingsbehov.
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För att eleven ska träna på att reflektera över sitt eget lärande samt på att förstå sina starka sidor och

sina behov är tanken att eleven själv ska delta i samtliga steg i portfolioprocessen. Författarna menar

att detta ökar hans eller hennes eget ansvar för lärandet och intresset för det samma.

Dokumentation eller pedagogisk dokumentation?

Gunilla Dahlberg som forskat inom bland annat pedagogik menar tillsammans med

pedagogikforskarna Allan Pence och Peter Moss, att pedagogisk dokumentation består av två delar.

Dessa två delar är: ”en process samt ett viktigt innehåll i denna process” (Dahlberg m.fl. 1999, s.

220). Med innehåll menar författarna ett material som visar på vad barnen gör och säger.

Pedagogerna samlar in detta material med hjälp av till exempel anteckningar, fotografier,

videoinspelningar och ljudupptagning samt material som barnen producerat själva såsom

konstruktioner, teckningar och liknande. Det insamlade materialet ger också information om

pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen och deras lek, skapande eller kommunikation.

Genom denna typ av material görs verksamheten synlig och en process kan, enligt författarna, endast

ske genom en synlig verksamhet. Processen kan påbörjas först då man använder sig av materialet för

reflektion och detta ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i verksamheten. Reflektionen kan äga

rum enskilt eller tillsammans med arbetslaget, andra pedagoger än de i arbetslaget, ledningen eller

politiker, men också tillsammans med barnen och föräldrarna (Dahlberg, Pence & Moss, 1999).

Precis som Dahlberg med flera, skriver Lenz Taguchi (2000) att det material som samlas in ska ligga

till grund för en reflekterande process. Hon menar att dokumentationen blir pedagogisk först när

reflektionen kring dokumentationen ligger till grund för det fortsatta arbetet. Hon poängterar också

att det inte är ett slutgiltigt mål eller ett resultat som är det viktigaste i ett sådant arbete, utan i första

hand läroprocessen.

2.2 Inflytande och integritet i barnkonvention, skollag och läroplaner

Barns inflytande och rätten till hänsyn för sin integritet ska vara en självklar och naturlig del för barn

i förskole- och skolverksamhet. I FN:s konvention om barns rättigheter ses barns inflytande och rätt

till sin identitet som en mänsklig rättighet. Barnen ska ha rätt att uttrycka sin åsikt i alla frågor som

berör dem och alla vuxna har till skyldighet att uppmärksamma och ha respekt för barnens åsikter i

relation till barnets mognad och ålder (Utrikesdepartementet, 2002).
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Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1994b) innehåller grundläggande bestämmelser om utbildning

inom alla olika skolformer. I skollagens allmänna föreskrifter som gäller alla skolformer går följande

att läsa:

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och

samhällsmedlemmar. ... Verksamheten i skolan skall utformas i överenskommelse

med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan

skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma

miljö.  (s. 15)

Gällande barns inflytande i grundskolan står det att eleverna ska ha möjlighet att vara med och

bestämma hur deras pedagogiska verksamhet ska se ut. Vidden av detta inflytande och hur detta

inflytande ska se ut är beroende av barnens mognad och hur gamla de är (Utbildningsdepartementet,

1994b).

I både läroplanen för förskolan, Lpfö98, och läroplanen för det obligatoriska skolväsendet,

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, anslås att verksamheterna vilar på demokratins grund

(Utbildningsdepartementet, 1998), (Utbildningsdepartementet, 1994a). Enligt båda dessa läroplaner

ska förskolan och skolan grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, såsom

människolivets okränkbarhet, människans självständighet och integritet, samt alla människors lika

värde. Angående integritet står det i Lpo94, att:

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka

medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga

erfarenheter (s. 10)

I Lpfö98 står att alla barn ska få sina behov tillgodosedda och tagna på allvar. De ska också få erfara

sitt eget värde och detta är samtliga pedagogers ansvar.
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Gällande inflytande påpekas det i Lpfö98 att barnen ska få chans att utveckla delaktighet och påverka

sin situation i verksamheten genom att förskolan är mottaglig för och främjar olika tankesätt och

åsikter. Under rubriken ´Barns inflytande´ anges bland annat följande mål för arbetet med

inflytande:

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och

handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete

och beslutsfattande (s. 14)

I Lpo94 anges det att för att eleverna, kunskapsmässigt och socialt ska kunna utvecklas, måste de ta

ett allt större ansvar för det egna arbetet. Men att det också krävs att eleverna ges förutsättningar till

ett verkligt och konkret inflytande över verksamheten. Här står att alla som arbetar i skolan ska

bidraga till att eleverna utvecklar en förmåga och vilja till att ansvara för och ha inflytande över

samtliga aspekter av skolmiljön.

2.3 Barns inflytande och delaktighet

Forsberg (2000) menar att begreppet inflytande i tidigare forskning är ett diffust och mångtydigt

begrepp. Hon förespråkar dock att inflytande inte bör ges någon entydig förklaring, utan att det ska

stå för alla de olika uttryckssätt som eleverna kan ha för inflytande och delaktighet. Forsberg anser att

ett reellt inflytande sker i ömsesidig verkan mellan eleven och omgivningen, och att det är en process

där eleven hela tiden ska ges tillfälle till att reflektera kring sina önskningar och eventuellt även

omformulera dem.

Myndigheten för skolutveckling (2007) fick i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att

utveckla inflytandet för barn, elever och föräldrar i förskola, skola och vuxenutbildning. I sin

slutrapport redogör de för tre olika dimensioner som begreppet elevinflytande står för. I den

självklara dimensionen ligger inflytandets fokus på elevers medverkan i olika råd, såsom klassråd och

elevråd. Rapporten visar också på en vidgad dimension av elevers inflytande i skolan. Här ligger fokus

på grundligare kunskaper. Dessa kunskaper nås bland annat genom utbildning i elevdemokrati och

ett öppnare klassrumsklimat med samtal om elevinflytande.
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I rapporten framläggs en tredje dimensionen av inflytande som presenteras som en, för skolan, dold

dimension av inflytande. Här ligger fokus på att elevinflytandet ska präglas av meningsfullhet,

anpassbarhet och jämlikhet. Detta kan nås genom till exempel utvecklingssamtal som är ledda av

eleverna och att eleverna har inflytande över vad som ingår i verksamheten och verksamhetens

arbetsformer. I denna dimension ses skolans atmosfär som en plats där eleverna får utvecklas både

socialt, emotionellt och intellektuellt, och som en sak alla parter inom skolan bör arbeta för. I denna

rapport ges slutligen ett förslag på insatser för att öka elevers inflytande, nämligen att det inför

nästkommande skollag kan behöva utarbetas ett Allmänt gemensamt råd för inflytande i skolan, som

då ska innehålla alla dimensioner av inflytande.

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att inflytande handlar om att barnen blir delaktiga

både i samband med det de gör och i samband med de åsikter och tankar som barnet för fram. De

menar att det först är när pedagogerna har fångat barnens idéer, intressen och avsikter som barnen

själva kan känna sig delaktiga och sägas vara sant delaktiga. För att pedagogen ska kunna närma sig

barnen på detta sätt krävs att pedagogen har respekt och hänsyn för barnens sätt att uppleva sin

omvärld och att pedagogerna har samma respekt och hänsyn till barnen som de har till vuxna. Arnér

(2006) menar att för att barnen ska få tillfälle till att vara med och ha inflytande över sin situation i

verksamheten på ett tydligt och klart sätt, måste pedagogerna klara av att både planera för

verksamheten, men också att ändra sin planering utefter barnens tankar och uppslag.

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att en förskola som bygger på demokrati och delaktighet

måste ge plats för och ta hänsyn till alla barnens reflektioner och olika åsikter. Delaktighet handlar

alltså inte om att barn i alla situationer ska tillåtas göra det som de själva önskar. Författarna menar

däremot att barn måste ges många tillfällen att uttrycka sina egna åsikter, samt lyssna till varandras

synpunkter och uppfattningar. Om barn ges detta utrymme menar författarna att pedagogerna kan

ge barnen verklig möjlighet till att utöva inflytande på sin vardag i verksamheten, och därtill även ta

ansvar för sig själva och andra.

Pedagogernas makt och ansvar för barnens möjlighet till inflytande

Myndigheten för skoltveckling (2007) menar att lärarna har en viktig roll när det gäller på vilket sätt

inflytande och delaktighet kan bli en naturlig del av verksamheten och verksamhetens innehåll.
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Eftersom det är pedagogerna som sätter tonen för det elementära klimat som blir gällande i

verksamheten. I denna rapport påpekas också att det är på grund av lärarnas viktiga roll i detta arbete

som pedagogerna inte får frånsäga sig sitt ansvar, utan att de istället bör agera i samverkan med

eleverna för att nå vidare i inflytandefrågorna, så att elevers inflytande kan bli en verklig del av deras

situation i verksamheten och inte något som endast sköts i exempelvis klassråd.

Åberg & Lenz Taguchi (2005) menar i likhet med Myndigheten för skolutveckling (2007) att

pedagogerna i arbetet med inflytande och delaktighet inte innebär att pedagogen ska avsäga sig sitt

ansvar. Utan att pedagogerna måste samarbeta och lyssna till barnen för att de sedan tillsammans ska

kunna ta ansvar för villkoren i verksamheten. Ansvaret för att barnen ska ges denna chans till att lyfta

sina åsikter ligger alltså på pedagogerna. Om de inte tar detta ansvar kommer inte barnen att kunna

ha ett reellt inflytande i verksamheten.

Skolverket (1998) menar att det inte finns någon specifik metod för att tillämpa elevinflytande. För

att verkligt elevinflytande ska uppnås betonas här istället tre förhållningssätt som pedagogen bör

beakta. Det första är reflektionen, att som pedagog fundera över verksamheten och vilka möjligheter

till inflytande eleverna har. Det andra är samtalet, att ta reda på hur alla människor i verksamheten

tänker och tycker. Det tredje är mötet mellan pedagogen och barnet, att de ska möta varandra för

vilka de är och inte utefter etiketterna ´lärare´ och ´elev´.

2.4 Barns integritet

Orlenius och Bigsten (2006) anser att tanken om människans okränkbarhet utgör grunden för

autonomiprincipen, autonomi betyder självstyre och kan förklaras som en respekt för människors

värdighet. Får man inte sin värdighet respekterad kränks ens integritet, författarna menar att vuxna

under lång tid haft en tendens att underskatta barns rätt till autonomi och respekten för deras

integritet. Green (2001) anser att autonomi innebär förmågan att fritt välja och menar att autonomi

till skillnad från integritet blir större och mer tydlig ju äldre och mer livserfarna vi blir. Vidare skriver

Green att om man anser att den fria viljan måste formuleras verbalt är risken stor att barnens

autonomi begränsas mer än nödvändigt, vilket i sin tur leder till kränkningar av barnens integritet.

Lyhördhet och en vilja att se barns alternativa uttrycksmetoder, menar Green, är en förutsättning för

att undvika dessa kränkningar av integriteten.
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Utvecklandet av egen identitet och gränssättning

Johansson (2004) beskriver utvecklandet av identiteten som något som måste ske i samspel med

andra och menar att det är omöjligt att vara en person fri från andra. Integritet hänger mycket

samman med den egna identiteten och kan beskrivas som en känsla av att vara en egen unik person

såväl individuellt som i samspel med andra.

Orlenius och Bigsten (2006) anser att integritet är det samma som gränssättning, en respekt för sina

medmänniskors värdighet. Johansson (1999) skriver att en naturlig del av barns utveckling är deras

vilja att pröva sina egna och andras gränser, denna utveckling är en för barnen viktig process i

utvecklandet av den personliga integriteten. Vidare menar Johansson att barnen i lärandeprocessen

söker förståelse för sina egna och andras gränser för att på så sätt skapa en social gräns mellan den

personliga identiteten och gruppens eller samhällets identitet. Johansson (2007) påpekar att en

persons identitetsutveckling aldrig avslutas utan ständigt är i förändring, eftersom vår identitet

utvecklas i möten med andra människor.

Green (2001) har fritt överfört Thorsens tankar om integritetsgränser ur ett vårdperspektiv in till

förskolans och skolans värld. Dessa integritetsgränser är kopplade till olika jagbegrepp. Det materiella

jagets integritet innebär att ju högre symbolisktvärde ett föremål har desto större blir kränkningen.

Exempel på denna typ av kränkning kan vara när en pedagog ovarsamt slänger upp ett älskat gosedjur

på barnets hylla på förskolan. Livsrumsjagets integritet står för att vi låter olika personer komma vår

kropp olika nära. Vi kan känna oss olustiga och kränkta om någon går över vår kroppsgräns. Kulturell

integritet innebär brott mot den kulturella integriteten. Detta kan innebära att inte respektera en elevs

val att fasta under ramadan. Informationsintegritet betyder att man delger någon utomstående något

som ett barn sagt till dig som pedagog i förtroende. Detta menar Green är en stor kränkning av

informationsintegriteten. Föräldraintegriteten innebär att man talar illa om eller inte respekterar

barnets föräldrar. Detta är en dubbel kränkning både gentemot föräldrarna och mot barnet. Det

psykiska jagets integritet, delas in i fyra underrubriker: 1. Självbestämmandet - Att tvingas avstå från

att själv bestämma exempelvis hur mycket man vill äta eller om man vill sova är, enligt Green,

exempel på kränkningar mot personens självbestämmande. 2. Självkompetens - Kränkningar mot

självkompetensen sker när någon anser sig veta bättre än jag själv vad jag tycker eller känner. Det

faktum att pedagoger ofta ger barn mer hjälp än vad de behöver vid till exempel påklädning, är

tillfällen då barns självkompetens kan kränkas i förskola och skola.
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3. Åsiktsjaget - Detta kränks om någon talar över huvudet på en eller om man inte får sina åsikter

tagna på allvar. 4. Hemliga rum - Alla människor har längst in i sitt medvetande hemligheter som de

inte har för avsikt att delge andra. En närgången privat fråga vars svar ligger i en persons hemliga rum

kränker dennes integritet.

Etik i samband med pedagogisk dokumentation och portfolioarbete

När pedagogisk dokumentation som arbetsmetod blivit allt vanligare på senare år, dokumenteras allt

oftare barnens aktiviteter och pedagogernas arbete, för att öka möjligheten för pedagogerna att

reflektera över hur de handlar i olika situationer. Detta arbetssätt kan utveckla verksamheten samt

gynna barnens utveckling.

Lindgren och Sparrman (2003) poängterar det etiska dilemma som kan komma av att bli

dokumenterad. De skriver om dokumentation som ett redskap där enskilda individers tankar,

handlingar och uttalande lyfts fram ur någon annans perspektiv.

De anser att det finns anledning att reflektera över vilka positioner barnen tilldelas. De hänvisar till

Mirzoeff i sin artikel och skriver att makten finns hos pedagogerna. Har de lyckats fånga det barnen

verkligen säger, vad de gör och vad de menar? (Mirzoeff, 1998, i Lindgren och Sparrman, 2003). En

annan sak som de belyser är barns villighet att delta i dokumentationer. De skriver:

Borde inte barns deltagande omfattas av samma etiska regler som forskare erbjuder

barn i forskningsprojekt, det vill säga att barn ska ge informerat samtycke när de

deltar, att de erbjuds anonymitetsskydd och att användningen av materialet är

fastställd på förhand? (Lindgren och Sparrman, 2003, s. 59)

Ellmin och Ellmin (2003) poängterar vikten av att det finns en reflektion kring etik i

portfolioarbetet. De liknar portfolion vid ett porträtt av barnet och dess lärande och utveckling och

de menar att detta måste vara ett sanningsenligt och omsorgsfullt portträtt. Författarna menar att

portfolion kan bli missvisande och rent av skadlig om den är för ytlig. Portfolion ska ses som barnets

egendom eftersom den följer med barnet genom förskolan och skolan. Barnet själv eller föräldrarna

ska få välja vilka delar som är offentliga och som får visas upp. Att arbeta med digital portfolio

medför, enligt författarna, andra aspekter att ta hänsyn till.
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Ett sådant arbetssätt kräver att pedagogerna är insatta i frågor gällande äganderätt till texter, bilder,

filer och liknande. De anser även att man bör vara noggrann med att skydda materialet så att det kan

sparas utan att bli förstört och utan risk för att någon manipulerar materialet.
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers attityd till barns inflytande i

dokumentationsprocessen, samt att se huruvida hänsyn tas till barns integritet i dokumentationen.

Våra frågeställningar är:

– Vilket inflytande har barn i dokumentationsprocessen?

– Vad har pedagoger för syn på barns integritet i samband med dokumentationen?
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4 METOD

4.1 Metodval

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod i vår undersökning för att undersöka pedagogers

attityder i ovan beskrivna frågeställningar. Den kvalitativa metoden används när man söker kunskap

som ska uttyda, förstå och förklara skeenden (Holme & Solvang, 1997). Den kvalitativa metoden är,

enligt Bryman (2002), tolkningsinriktad till sin karaktär och lägger fokus vid en förståelse av hur

personen upplever och ser på sin sociala verklighet. Den kvalitativa forskningen ser på den sociala

verkligheten som något föränderligt där personerna är medskapande och medkonstruerande.

4.2 Datainsamling

Som datainsamlingsmetod valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom samtalet är det

bästa sättet för att få en uppfattning om hur människor upplever och ser på sin tillvaro. När den

kvalitativa forskningsintervjun används menar, Kvale (1997), att det inte är de vetenskapliga

förklaringarna man är ute efter, utan det är istället förståelse för hur världen ser ut ur

intervjupersonernas synvinkel kopplat till deras erfarenheter som är intressant. Utifrån ett gemensamt

intresse samtalar intervjuaren och intervjupersonen och utbyter ståndpunkter och uppfattningar. Ur

detta samspel skapas kunskap kring forskningsämnet.

En kvalitativ intervju kan utformas på olika sätt. Semi-strukturerad intervju är den intervjuform vi

har använt oss av eftersom vi ansåg att denna intervjuform passade för vår studie. Enligt Bryman

(2002) är den flexibel och fokus ligger på hur frågor och företeelser uppfattas av den intervjuade.

Precis som Bryman beskriver, använde vi oss av en intervjuguide med specifika frågor som gicks

igenom. I en semi-strukturerad intervju ställs intervjufrågorna vanligtvis i den ursprungliga

ordningen, men det är inte nödvändigt. För att följa upp något intressant som intervjupersonen sagt

kan man välja att ställa frågor som ursprungligen inte stod med i intervjuguiden.
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4.3 Urval

De pedagoger vi valde att intervjua valde vi ut genom ett bekvämlighetsurval. Detta betyder, enligt

Bryman (2002), att vi tidigare har haft kontakt med alla intervjupersoner. Det är genom våra tidigare

verksamhetsförlagda utbildningar som denna kontakt etablerats. Vi bestämde oss för att intervjua nio

pedagoger eftersom vi ansåg att det gav oss den mängd information vi behövde. Då våra intervjuer är

relativt omfattande var nio intervjuer också ett hanterbart material att arbeta vidare med. Vi valde att

intervjua både lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass och lärare med inriktning mot de

tidiga skolåren eftersom vi genom att lyfta uppfattningar hos lärare inom de båda inriktningarna, får

en större bredd på vår studie. Vi valde dock att begränsa oss till lärare som arbetar med barn i åldern

tre till åtta år eftersom vi var intresserade av att se hur pedagoger som är verksamma inom dessa åldrar

ser på barns inflytande och integritet i samband med dokumentationsarbete. Ytterligare en anledning

var att vi inte ville få en för stor åldersskillnad på barnen.

4.4 Definitioner

• Pedagoger – när vi skriver om pedagoger syftar vi på lärare med inriktning mot förskola och

förskoleklass samt lärare med inriktning mot de tidiga skolåren som arbetar inom

verksamheten.

• Dokumentation – denna term syftar i vårt arbete på synlig dokumentation, alltså sådan

dokumentation som görs för att visas upp. Det kan handla om portfolio, väggdokumentation

och olika utställningsalster. Vi menar således inte sådan dokumentation som till exempel

individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, samt andra anteckningar läraren noterar för

egna reflektioner och bedömningar.

4.5 Genomförande

Vi påbörjade vårt arbete genom att söka litteratur om inflytande och integritet i dokumentationen.

Vi hittade litteratur skrivet om endast ´inflytande´, ´integritet´ eller ´dokumentation´. Däremot

upptäckte vi tidigt att det saknas befintlig litteratur på kombinationen inflytande och integritet

kopplat till dokumentation, alltså vårt tänkta undersökningsämne.
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När vi gått igenom litteraturen formulerade vi vårt syfte och våra frågeställningar. Eftersom vi var ute

efter att komma åt pedagogers attityder till forskningsämnet, var valet självklart, det metodiska

tillvägagångssätt som bäst passade för vår studie var kvalitativ metod och intervjuer. Utefter vårt syfte

och våra frågeställningar, utformade vi därefter vår intervjuguide.

Nästa steg i processen innebar att genomföra våra intervjuer. Vi gjorde först tre pilotintervjuer för att

se att våra frågor fungerade som vi tänkt. Därefter intervjuade vi nio pedagoger, och dessa intervjuer

genomfördes på nio olika förskolor och skolor. För att minska risken för att bli störda, genomförde vi

dessa intervjuer i avskilda rum. Enligt Bryman (2002) är det viktigt att intervjupersonernas identitet

inte går att identifiera när resultat redovisas. Innan intervjuerna förtydligade vi därför, för

intervjupersonerna, deras anonymitet och det faktum att svaren inte kommer att kunna härledas till

intervjupersonen eller verksamheten. Vi använde oss av diktafoner för att spela in intervjuerna.

Enligt, Svenning (1999), är det vid den här typen av intervju en absolut nödvändighet att ha någon

typ av inspelningsapparat. Detta på grund av svårigheten att tillräckligt snabbt kunna skriva ner det

intervjupersonen säger. Därefter transkriberade vi vårt inspelade material. En sådan överföring från

tal till skrift ger en helhetssyn som gör det lättare att göra en analys av det insamlade materialet

(Kvale, 1997).

4.6 Bearbetning

Efter avslutad transkribering tolkade vi intervjuerna för att kunna gallra ut det material som var

relevant och som svarade mot våra frågeställningar. Vi sorterade då också upp materialet utefter våra

frågeställningar, vilket gav oss två teman, nämligen inflytande och integritet. Detta material kom att

utgöra vår mellantext. Nästa steg var att bryta ner dessa två teman i kategorier, utifrån pedagogernas

olika utsagor. Dessa kategorier är olika aspekter av våra teman. Detta görs, enligt Kvale (1997), för

att få en tydligare och mer strukturerad text att arbeta vidare med. Vi har här kunnat uttyda vissa

mönster i pedagogernas utsagor, och dessa mönster sträcker sig över ett brett spektra av likheter och

skillnader.

4.7 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet handlar, enligt Bryman (2002), om graden av överrensstämmelse mellan verkligheten och

svaren i mätningen.
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För att stärka reliabiliteten i vår studie har vi, noggrant i avsnittet ´Genomförande´, beskrivit hur vi

gått tillväga i alla stadier i vår undersökning såsom exempelvis problemformulering, val av

undersökningspersoner, transkribering av intervjuer, bearbetning och så vidare. Detta för att det ska

vara möjligt att upprepa vår studie. Enligt Svenning (1999) finns det även många andra

omständigheter som kan ha verkan på undersökningen, såsom att intervjuformuläret är utformat på

ett korrekt sätt och miljön där intervjuerna gjorts. Vi har stärkt reliabiliteten i vår undersökning

genom att vi använt oss av klara definitioner på våra begrepp. Exempelvis förklarade vi för samtliga

intervjupersoner exakt vad vi menade med ´dokumentation´. Vi har också varit noggranna med att i

våra intervjufrågor, ha tillräckligt många indikatorer som också täckt upp vårt ämne från olika håll.

Detta för att täcka in våra frågeställningar samt att ringa in ett känsligt ämne.

Validitet står, enligt Svenning (1999), för att forskaren verkligen mäter det hon/han ämnar mäta. Vi

har genomfört pilotundersökningar, eftersom vi ville säkerställa om det fanns några problem med

frågorna, såsom otydliga frågor. Pilotintervjuerna gjorde vi för att kunna åtgärda eventuella problem

med frågorna innan de riktiga intervjuerna ägde rum. Vi fick även möjlighet att få en viss vana och

säkerhet gällande vår roll som intervjuare. Detta bidrog till att vi minskade risken för att påverka

intervjupersonerna genom egna värderingar.
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5 RESULTAT

5.1 Barns inflytande i beslutsprocessen kring dokumentationen

Barns inflytande i dokumentationen är för oss hela kedjan från planering av dokumentationen till det

färdiga och uppvisade dokumentationsmaterialet. Vi har i vår resultatdel, gällande barns inflytande i

beslutsprocessen kring dokumentationen, därför tittat på ett antal aspekter av inflytande som vi anser,

på ett bra sätt täcker denna frågeställning. Dessa aspekter är: barnens inflytande i planeringen av

dokumentationsarbetet, barnens inflytande i dokumentationens innehåll, barnens inflytande i hur

dokumentationen synliggörs, barnens inflytande över sitt eget deltagande i dokumentationen samt barnens

medvetenhet om syftet med dokumentationen. Vi har kunnat utröna tre olika kategorier vad gäller detta.

Dessa kategorier innebär att barnen har inflytande i beslutsprocessen, att barnen till viss del har

inflytande i beslutsprocessen samt att barnen inte har inflytande i beslutsprocessen. Nedan presenteras

dessa kategorier mer ingående.

Barnen har inflytande i beslutsprocessen kring dokumentationen

I denna kategori har vi sett att barnen på olika sätt har inflytande i beslutsprocessen kring

dokumentationen. Denna kategori sträcker sig över ett brett spektra, från att planeringen av

dokumentationen sker spontant till att pedagogerna skulle acceptera om barn inte vill deltaga.

Någon pedagog menar att de, för att barnen ska bli mer delaktiga i dokumentationen, inte planerar

sin dokumentation utan att det mesta istället sker spontant:

Nej, jag tycker det är bättre att ta tillvara på barnens spontana tillfällen, än att

jag styr upp dem. Det blir en helt annan dokumentation.

En grupp pedagoger menar att barnen har delaktighet i besluten om vad som ska utgöra innehållet i

dokumentationen. Detta har de genom att barnen spontant och på eget initiativ kommer med egna

önskemål om vad de vill ha med i portfolion eller vad de vill att pedagogerna ska dokumentera:
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Om de spontant tar upp någonting som de vill ha med, något alster eller om de

kommer och säger att de vill bli fotograferade så tar vi med det.

Många pedagoger betonar vikten av att inte sätta upp sådant som kan vara negativt för barnet och att

de inte vill lämna ut för mycket information om barnet när de pratar om barnens inflytande i

dokumentationsprocessen:

Vi tycker det är viktigt att det är något som inte stjälper barnen. Och det är det

ju i all dokumentation som man gör.

Man tänker nog lite, för vi skrev något om ´det här är jag och vad jag tycker om

och inte tycker om´. Och det sätter vi ju upp i klassrummet. Det sätter vi ju inte

upp i korridoren. Det är ju mer allmänna grejer vi kan sätta upp i korridoren.

För det måste man ju tänka lite på.

Många pedagoger talar om att man måste respektera barnens val, om de inte vill delta i

dokumentationen. Men de flesta säger att de skulle lirka och försöka övertala barnen. Pedagoger

sätter dock inte in eller upp något som barnen inte vill visa upp:

Jag skulle nog lirka lite, det skulle jag nog (…) Jag tror att jag skulle acceptera

det faktiskt.

Det kan vara några som ´nej, nej´. Fast det är mer att man vet att han behöver

lite pushning. Då försöker vi alltid hjälpa. Då känner de sig stolta efteråt. Sen

skulle jag aldrig tvinga någon som mår dåligt över detta.
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Barnen har, till viss del, inflytande i beslutsprocessen kring dokumentationen

I denna kategori har vi sett att barnen, till viss del, har inflytande i beslutsprocessen kring

dokumentationen. Detta spektra sträcker sig från att pedagogerna bestämmer grundstrukturen i

dokumentationen till att barnen har ett visst inflytande över vem som får titta i portfolion.

Några pedagoger anser att barnen har ett visst inflytande på så sätt att pedagogerna har bestämt

grundstrukturen i dokumentationen. Till exempel kan pedagogerna bestämma att i portfolion ska det

vara med en bild, en text och så vidare. Sedan får barnen vara med och bestämma vilket exemplar av

dessa som ska vara med:

Att det ska vara en bild, det ska vara en text och det ska vara något med matte,

det har vi bestämt på skolan så det är det som är gemensamt, men sen hur

barnen väljer det får de ju välja helt själva. (…) Det är ju också det här att göra

synligt mitt eget lärande och att ha inflytande, för det är ju det det handlar om

hela tiden. Att barn bestämmer det de ska välja.

Vad gäller barnens inflytande över vem som får se det dokumenterade materialet i portfolion så har

barnen visst inflytande över vem som får titta i portfolion. Situationer uppstår då barnen har

möjlighet att säga nej till att visa upp sitt material samtidigt framgår att barnen inte behöver be om

lov när man vill titta i någons portfolio:

Så det kan ju vara att någon annan bara tar en pärm och så får de nåt barn

som tycker att du ska inte titta i den. Hör man det och ser man det, att barnet

säger ifrån. Då har de ju liksom rätt att säga att ´det är min pärm, jag vill inte

att du tittar i den´.

Barnen har inte inflytande i beslutsprocessen kring dokumentationen

I denna kategori har vi sett att barnen inte har inflytande i beslutsprocessen kring dokumentationen.

Här sträcker sig spektrat från att barnen inte är med i planeringen av dokumentationen till att de inte

vet syftet med den.
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Vi har funnit några olika anledningar till att barnen inte har inflytande vad gäller dokumentationen.

Angående dokumentationens innehåll sägs till exempel:

Det är nog vi som bestämmer mest, känns det som (…) Vi sätter ju upp vårt

arbete på väggarna och sådär, men det har de ju heller aldrig varit inblandade i.

En anledning som nämns är att barnen inte blir delaktiga eftersom ingen särskild arbetstid är avsedd

för just dokumentationsarbete. I den allmänna tid som pedagogerna har till förfogande är det mycket

annat arbete som ska utföras också och därför måste en sållning av arbetsuppgifterna ske:

Det är också nåt vi pratat om att de ska få vara med, alltså när vi gör dem, sitta

med vid datorn och välja ut vilka bilder och så. Men det, vi kommer ju inte dit

eftersom vi inte har nåt specifikt dokumentations alltså… tid, avsatt till det. Så

när man har sin egen tid, eller så, som man gör här då blir det lite blandat och

då är det inte lika naturligt att ´kom nu så ska vi titta lite på din bild´ eller så.

Flera pedagoger menar att de planerar sitt dokumentationsarbete långsiktigt och att barnen inte är

delaktiga i detta arbete, som ofta sker på arbetslagsplaneringar eller andra planeringsdagar. Det som

planeras långsiktigt är främst portfolion. En pedagog kommenterar det planerade

dokumentationsarbetet såhär:

Då sitter vi på vår planeringsdag, som ofta är i början av höstterminen, så har

vi gemensamt i vårt arbetslag bestämt vad vi vill ha med…

Till skillnad från portfolion har inte barnen samma inflytande över vem som ska få se det

dokumenterade materialet som sitter på väggen:
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Däremot på väggarna är ju kanske inte barnen med och bestämmer, utan det är

ju personal och föräldrar och de som vistas på avdelningen som har chans att se

det som hänger på väggarna.

Många pedagoger säger att de aldrig har sagt till barnen att det är frivilligt att delta i

dokumentationen och ingen av pedagogerna tror att barnen är medvetna om att det är frivilligt:

Men jag har ju inte pratat mycket om det, det har jag absolut inte gjort. Jag har

ju inte gjort dem medvetna om att: ´vill ni detta?´. Det har jag inte.

Sen har jag ju aldrig sagt till dem att detta är frivilligt och det är också lite det

där att börjar man säga att detta är frivilligt, det är bara ni som vill nu som

behöver sätta upp det, då gör jag nog så att jag skickar signaler till vissa att nu

är det bara ni som är säkra på att ni har gjort något jättebra som, det är nog

säkrast att det bara är ni som sätter upp (…) Men om man säger att detta är

frivilligt och du behöver inte så ´nähä´. Man måste tänka på det. Friheten är

bra, men vad kan vi ge för signaler. Betyder frivilligt att jag inte ska känna mig

tvingad eller är det frivilligt för att det bara är det bästa som ska visas.

Pedagogerna har inte pratat med barnen om vad som sker med det dokumenterade materialet.

Många anser istället att barnen automatiskt blir medvetna om vad som händer med det

dokumenterade materialet eftersom de dokumenterar mycket:

Jag tror ju barnen är ganska medvetna om att vi tar ju foton för att sätta upp på

väggarna, för det är ju så vi gör med fotona. Men det är kanske inget vi har

pratat så med barnen om direkt.
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Pedagogerna pratar inte om syftet med dokumentationen med barnen under någon del av

dokumentationskedjan. En grupp pedagoger menar att de gör barnen medvetna genom att efteråt,

när dokumentationen är uppsatt och klar, prata kring dokumentationen tillsammans med barnen,

samt genom att prata om dokumentationen ifall barnen frågar om den:

Jag tror, vi har inte sagt det så till dem, alltså att det är för att ni ska få se eller

att jag vill höra vad du tänkte då eller… nej, så pratar vi inte med barnen. Det

är bara om det sitter en dokumentation i hallen och de står där och tittar då

hakar man bara på och pratar om vad bilderna är, inte varför de hänger där.

Kanske någon gång ´kommer du ihåg det, den såg vi ju i skogen´, om det är en

skalbagge som vi har en bild på sådär, ´vi tänkte att vi kunde titta på den när

vi kom hem, så vi har satt upp den på väggen´. Så kan man säga men inte

riktigt det där djupare, kommer nog inte riktigt fram till barnen.

Nej alltså, den medvetenheten de får är nog inte att jag sätter det i ord varför

jag gör det. Utan det är mer nog att man pratar kring själva dokumentationen

egentligen.

5.2 Pedagogers syn på barns integritet i samband med dokumentationen

I resultatdelen, gällande pedagogers syn på barns integritet i samband med dokumentationen, finns

ett antal aspekter av integritet som vi anser täcker denna fråga. Dessa aspekter är: pedagogers tankar

kring integritet samt pedagogers attityd till barns integritet i samband med dokumentationen. Vi har

kunnat utröna fyra olika kategorier vad gäller detta. Tre utav dessa kategorier visar på olika synsätt på

integritet hos pedagogerna, nämligen: som en gräns eller sfär, som respekt eller hänsyn samt som

bemötande.

Den fjärde kategorin står för att pedagogerna känner att de inte tar hänsyn till barns integritet i

dokumentationen. Nedan presenteras dessa kategorier mer ingående.
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Integritet ses som en gräns eller sfär

Pedagogerna i denna kategori ser integritet som att alla människor har en egen gräns eller en egen

sfär, och denna gräns får ingen annan gå över. Pedagogerna menar att varje människa själv ska få sätta

upp sin egen gräns, och var denna gräns går kan för en och samma människa vara olika olika dagar:

Integritet är ju detta att jag på nåt sätt bestämmer hur nära man får komma,

var min gräns går och så. Eller hur mycket av mig själv jag vill lämna ut.

Ja, men det är ju en gräns som jag kan få sätta upp själv lite grann tycker jag.

För det är ju olika var den gränsen går egentligen olika dagar.

Genom att inte tvinga någon att delta i dokumentationen eller visa upp dokumenterat material mot

sin vilja anser pedagogerna att de inte överskrider barnens gräns:

Kommer det någon och säger ´jag vill inte´, då är det självklart att då gör vi ju

inte det. Det skulle aldrig falla oss in att sätta upp något mot någons vilja…

Integritet ses som respekt och hänsyn

Pedagogerna ser också integritet som respekt och hänsyn. De menar att man som vuxen måste

respektera barnen och att barnen också måste respektera varandra. Att ta barnens åsikter på allvar är

ytterligare ett sätt att respektera dem:

Barns integritet, det handlar om respekt känner jag, att man respekterar barnens

åsikter och så, ja, det är en ganska stor fråga.

… det är ju inte bara någon som tar ett barns pärm och börjar bläddra i den,

där har de nog den respekten för varandra. Och jag hoppas verkligen att vuxna

som kommer in här också har den hänsynen.
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Några pedagoger tar denna respekt utifrån ett vuxenperspektiv. Pedagogerna försöker utgå från sin

egen värld i dokumentationsarbetet. Och de tänker på hur de själva skulle uppleva det om något visas

upp mot deras vilja:

Man tar nog den hänsynen mycket ur ett vuxenperspektiv egentligen. Utifrån…

ja, mina tankar och funderingar kring vad som är rimligt.

Jag tycker att det är så viktigt att utgå från sig själv. Hur hade jag velat?... Om

en kollega skulle visa upp något som jag inte vill, det hade jag ju inte velat. Och

då tycker jag att det är viktigt att man respekterar barnen.

En grupp pedagoger menar att de har respekt till barnens integritet i dokumentationen genom att de

tar hänsyn till barnens känslor eftersom de ser att barnen blir glada av att se sin medverkan i

dokumentationen:

Ja, men jag tycker nog det. Trots att vi inte har diskuterat det rakt ut med

barnen så tycker jag att… Jag ser glädjen hos barnen när de ser sig själva på

väggarna och jag ser istället hur mycket det lyfter dem.   

Integritet ses som bemötande

Bemötande ses också som en aspekt av integritet. Pedagogerna menar att integritet är att de

behandlar och bemöter barnen som likvärdiga de vuxna och att ett bra bemötande leder till att

barnen blir sedda och bekräftade. Något som också lyfts av pedagogerna i denna kategori är att ett

bra bemötande kan ge en grund till att barnen mår bra i verksamheten:

Och sen kan man tänka lite så här att det jag inte kan tänka mig att göra mot

mina arbetskollegor det ska jag ju inte heller göra mot barnen.
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… men det handlar ju mycket om hur man behandlar varandra och

bemötande. Och det är ju en av de viktigaste frågorna i skolan tycker jag. För

om man har ett respektfullt bemötande, ett innerligt bemötande, så skapar man

en bra grund till att barnet mår bra och då måste jag välja sätt som jag

tillrättavisar barn på och sättet som jag pratar med barn på.

Pedagogerna känner att de inte tar hänsyn till barnens integritet i dokumentationen

Det finns även en grupp pedagoger som inte anser att de tar någon större hänsyn till barnens

integritet i dokumentationsarbetet:

Det gör det ju inte då, egentligen, alltså om man utgår från det så… Alltså just

att de inte är med i valet av den direkta bilden. Så indirekt så gör man ju inte

det.

Vissa pedagoger menar att de bara mött positiva reaktioner från barnen och deras föräldrar, och att de

därför inte reflekterat över denna aspekt av dokumentationen:

Ja, det är ju i så fall att man kanske inte, jag kan ju inte påstå att jag tar så stor

hänsyn till barnens integritet när man fotar så, nej, jag gör nog det fritt utan att

ta så stor hänsyn, det kan jag nog känna. Och om jag mötte lite mer

tveksamheter från barnens sida eller föräldrarnas sida, för det jag har mött är ju

väldigt positiva reaktioner, därför tänker jag inte så mycket på det, men jag tror

man bör göra det. Man kanske borde samtala om det med barnen mer. Och

likaså detta när man sätter upp och så här, det måste ju finnas barn som inte

vill och om jag inte har mött det så kanske det beror på att jag inte har varit

lyhörd för det, menar jag.
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6 DISKUSSION

Efter allt arbete återstod sedan att analysera de kvalitativa resultat, vi kommit fram till. Detta gjorde

vi med hjälp av den litteratur vi använt oss av. Genom analysen har vi kunnat uttyda mönster som vi

anslutit till den forskning och litteratur vi tagit upp.

6.1 Resultatdiskussion

Myndigheten för skolutveckling (2007) skriver om de olika dimensioner av elevinflytande som finns i

den svenska skolan idag. De pekar på en dold dimension av inflytande som skolan inte jobbar med. I

denna dimension bör elevinflytandet präglas av en meningsfullhet och att eleverna i praktiken ges ett

reellt inflytande över verksamhetens innehåll och arbetsformer. Och inte, som i de andra

dimensionerna, där eleverna bara får lära sig att de har rätt till ett inflytande genom till exempel

kurser och utbildningar. När det gäller dokumentationsarbetet har vi, i vår studie, funnit att barnen

inte har detta meningsfulla inflytande. Vi har sett att barnen inte har ett reellt inflytande på grund av

att pedagogerna inte är tydliga och diskuterar med barnen om anledningen till och villkoren kring

dokumentationen. Exempel på detta är att barnen inte är medvetna om syftet med dokumentationen,

vad som händer med materialet eller att deltagandet är frivilligt. Pedagogerna menar dock att de

medvetandegör barnen om syftet genom att de ibland pratar med barnen kring det dokumenterade

materialet när det redan sitter på väggen. Eller att barnen automatiskt blir medvetna om vad som

händer med materialet för att de dokumenterar så mycket. Vi tycker inte att detta arbetssätt

medvetandegör barnen, men om detta kan ses som ett medvetandegörande så menar vi att det är för

sent, när hela dokumentationskedjan är klar. Detta stämmer överrens med vad Skolverket (1998)

skriver angående barns inflytande. De menar att för att ett verkligt inflytande ska nås bör

pedagogerna reflektera över vilket inflytande de gör det möjligt för eleverna att få. Samt att det är

viktigt att ta reda på hur barnen tänker och tycker i olika frågor.

Det arbetssätt pedagogerna i vår studie har leder till att det inflytande barnen har i dokumentationen

till stor del måste komma av att de själva tar initiativ till detta. Det kan innebära att barnen spontant

kommer med önskemål och exempelvis säger ´Kan du inte ta kort på det här´ eller att barnen

uttrycker att de inte vill delta i någon dokumentation och att pedagogerna då accepterar barnens

önskemål.
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Eftersom pedagogerna inte pratat med barnen om att deltagandet i dokumentationen är frivilligt,

kommer detta inte fram till barnen förrän de själva uttrycker en önskan om att inte vilja vara med

eller visa upp något. Om de verbalt inte kan, eller inte vågar säga nej, får de inte reda på att

deltagandet är frivilligt. Risken är då, menar vi, att det här kan bli en kränkning av barnet. Green

(2001) menar att pedagogen måste ha en lyhördhet och en vilja att se barns alternativa

uttrycksmetoder för att de ska lyckas uppfatta barnens tankar och åsikter kring dokumentationen

utan att barnen ska behöva säga det rakt ut. För det är inte säkert att barnen har förmåga att kunna

uttrycka sina känslor och tankar verbalt. Om inte detta sker är det, enligt Green, svårt att undvika en

kränkning av barnens integritet.

Vi anser inte att pedagogerna lyckats fånga barnen i deras arbete med dokumentationen, därför

ifrågasätter vi huruvida barnen kan ha ett meningsfullt inflytande. Även Pramling Samuelsson och

Sheridan (2003) menar att för att ett verkligt inflytande ska vara möjligt, måste pedagogerna fånga

barnens idéer, intressen och avsikter. Vidare tycker vi inte att barnen har en ärlig chans till att

uttrycka sin vilja angående inflytande eftersom de inte givits förutsättningar för detta. Myndigheten

för skolutveckling (2007) menar att pedagogerna har en väldigt viktig roll i arbetet med inflytande

och de ska agera i samverkan med eleverna för att de ska få ett verkligt inflytande. När vi nu tittat på

dokumentationen håller vi därför med Myndigheten för skolutveckling om att det finns en dold

dimension av inflytande i förskola och skola.

Lindgren och Sparrman (2003) framhåller det etiska dilemma som kan komma av att bli

dokumenterad. De skriver om dokumentation som ett redskap där enskilda individers tankar,

handlingar och uttalande lyfts fram ur någon annans perspektiv. De anser att det finns anledning att

reflektera över vilka positioner barnen tilldelas. De hänvisar till Mirzoeff i sin artikel och skriver att

makten finns hos pedagogerna. Har pedagogen verkligen lyckats fånga det barnen i själva verket

säger, vad de gör och vad de menar?  Pedagogerna i vår studie anser att de tar hänsyn till barnens

inflytande och integritet genom att tänka på vad som ska dokumenteras och var det ska sitta. De

funderar också på vad som är rimligt att sätta upp och att inte sätta upp något som stjälper barnen.

De menar också att de tar hänsyn eftersom de ser glädjen hos barnen när de ser sig själva på väggen.

Vi menar emellertid att detta inte är att ta hänsyn fullt ut eftersom pedagogen omöjligt kan veta var

barnets integritetsgräns går.
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Pedagogerna har genom detta arbetssätt makten i dokumentationsarbetet och eftersom det är barnen

eller olika delar ur barnens liv som visas upp via dokumentationen, anser vi att det i stället ska vara

barnen som har den övergripande makten i dokumentationsarbetet. Vi tycker att det är märkligt att

pedagogerna inte involverar barnen mer i dessa beslut och inte tar större hänsyn till deras integritet,

då vi i vår resultatdel sett att många pedagoger ser integritet som en gräns och att integritet innebär

hur mycket av sig själv man vill lämna ut. Vi tycker att det är egendomligt att de inte tar med sig

detta synsätt in i arbetet med barnen på ett tydligare sätt. Vår studie visar att pedagogerna tar ansvaret

för var gränsen går för barnen, men vi ifrågasätter detta eftersom vi tror att barnen kan visa på sina

gränser själva. Green (2001) menar att när pedagogerna anser sig veta bättre, än vad barnet ifråga

själv känner och tycker, är detta är en kränkning mot vad hon kallar, barnets självkompetens. Vi

anser att om pedagogerna istället, från början, ger barnen ett meningsfullt inflytande i

dokumentationsprocessen kan barnen genom hela dokumentationskedjan tydligare visa var deras

integritetsgräns går. Med andra ord menar vi att om barnen har ett meningsfullt inflytande så tas

hänsyn till deras integritet.

6.2 Metoddiskussion

Vårt syfte med denna studie var att undersöka pedagogers attityd till barns inflytande i

dokumentationsprocessen samt se huruvida hänsyn tas till barns integritet i dokumentationen. Vi

anser oss ha uppnått vårt syfte med tanke på att vi i vårt resultat lyckats utröna pedagogernas attityder

till detta ämne.

När man ska göra en undersökning finns det alltid förväntningar på de resultat man kommer att få

fram. Det finns därför risk för övertolkningar eller förbiseende för vissa svar och mönster för att de

ska passa förväntningarna. Kvale (1997) menar att det alltid finns en risk att forskaren feltolkar

intervjupersonernas uttalanden och att olika forskare kan hitta olika betydelser i samma intervju. Vi

anser att vi har förhindrat feltolkningar genom att vi har varit tre olika personer med olika

erfarenheter, attityder och värderingar som tolkat materialet.

Vårt empiriska material var väldigt omfattande, detta berodde på att vi hade många intervjufrågor.

Efter att vi genomfört våra pilotintervjuer valde vi ändå att behålla alla intervjufrågor, eftersom vi

ansåg att de alla på ett bra sätt hjälpte till att täcka upp vårt syfte och våra frågeställningar. Detta

gjorde att arbetet med bearbetningen av materialet blev tidskrävande. Men det bidrog samtidigt till

att vi fick fram många relevanta utsagor i vårt resultat.
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6.3 Förslag till vidare forskning

Ett förslag på vidare forskning är att koppla samman pedagogers attityder till barns inflytande och

integritet i dokumentationsarbetet med vilken syn på barn de har. Att se om pedagogernas syn på

barn påverkar deras attityder till ovanstående ämne var något vi upplevde som en mycket intressant

aspekt när vi började planera vårt arbete, men vi var tvungna att begränsa oss då vår studie annars

hade blivit alltför omfattande.

I vår undersökning valde vi att intervjua pedagoger eftersom vi ansåg att det var intressant att ta del

av deras attityder gentemot vårt ämne. Förslag på vidare forskning kan vara att intervjua barn och

undersöka hur de ser på inflytande och integritet. Vad de anser att de vill ha inflytande i och hur de

anser att pedagogerna kan ta hänsyn till deras integritet.
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BILAGA 1

Intervjufrågor

1. Berätta om vilka dokumentationsmetoder du arbetar med.

2. När och hur ofta sker detta dokumentationsarbete?

3. Vad är ditt syfte med den dokumentationen?

4. Hur görs barnen medvetna om varför du dokumenterar?

5. Hur görs barnen medvetna om vad som händer med det sparade materialet?

6. Planerar du långsiktigt för ditt dokumentationsarbete? I så fall när och hur?

7. Sker denna långsiktiga planering i samspel med barnen/eleverna?

8. Hur mycket av det du dokumenterar är inte planerat i förväg, utan sker spontant?

9. Hur väljer du ut materialet som ska sparas för dokumentation? Vilka aspekter tar du hänsyn till vid
detta val?

10. Hur individanpassas dokumentationen efter barnens önskemål?

11. Hur gör du om barnen inte vill deltaga eller inte vill att något material visas upp?

Följdfråga: Vet barnen att deltagandet i dokumentationen är frivillig?

12. På vilket sätt är barnen med och bestämmer vad som ska sättas in i portfolion och sätts upp på
väggarna?

13. Bestämmer barnet vem som ska få se det dokumenterade materialet?

– I portfolion

– På väggen

14. Vad betyder integritet för dig?

15. Tas hänsyn till barnens integritet i dokumentationen? Hur då?


