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• Privat bruk av GoPro-kamera
• Bruk av GoPro-kamera i undervisningen
• Interesse for barn i natur
• Er dette et nyttig verktøy i kvalitativ forskning i 
barnehagen

Bakgrunn



GoPro



• Actionkamera er ny teknologi som er testet ut i 
skole/klasserom

• Interessant å se hvordan dette fungerer i forskning på barn 
ute i naturen.

• Testet ut i en naturbarnehage.
• Fire turer (september, november, februar, mai)

• 4 GoPro-kameraer
• 2 håndholdte kamera
• 17 timer opptak (av disse 11 timer GoPro)

Om studien



GoPro – Styrker 
• Kamera er kompakt, relativt rimelig og tåler mye 
• Kommer tett på situasjonene
• Vidvinkel
• Filmer mange ulike situasjoner
• Forskeren trenger ikke være tett på for å få situasjoner på film
• Kan kombineres med at forskeren observerer og noterer på avstand
• Fanger opp samtaler og situasjoner som ikke kommer med på håndholdt 

kamera.
• Gode opptak når både barnehagelærer og barnet har på kamera i en gitt 

situasjon



GoPro – Svakheter 

• Batterikapasitet
• Noe støy
• Konfigurering av kamerahus og kamera
• Barna må bli vant med å ha dem på
• Fare for at kamera kan inngå i leken
• Noe armer og bein i veien
• En fare for at alt kommer med, etiske utfordringer
• Bytte mellom barn (gruppestørrelse)



Situasjoner filmet med bare GoPro:

• En del interessante samtaler og gjøremål
• Barn som opplever naturen alene
• Interaksjon barn – barn
• Interaksjon barn – voksen 
• Barns perspektiv

Erfaringer – bruk 



Erfaringer – bruk 

Situasjoner filmet med bare konvensjonelle kamera:

• Den som filmer er et forstyrrende element
• De yngste barna opptatt av både forskeren og det håndholdte 

kameraet
• Må velge situasjoner – tilfeldighet ved flere
• Barn løper mye og forskeren henger ikke med



Erfaringer – generelt 

• GoPro kan være et godt supplement til vanlig videoopptak av barn 
ute i naturen

• GoPro fanger opp verdifulle situasjoner som ikke kommer med ved 
bruk av konvensjonelt kamera

• På lik linje med konvensjonelt kamera, krever bruken av GoPro en 
bevisst strategi.

• Barna glemmer at de har et kamera på brystet
• Noen viktige etiske aspekter unike for slike kamera 



GoPro – Etiske aspekter

• Kamera er plassert innenfor barns private sfære
• Barna glemmer at de har på kamera
• Får med alt av samtale
• Får med hva de gjør og hvor de går
• Viser ikke ansiktet til barnet som har kamera



Etisk diskusjon 

• Hva samtykker barna til?

• Kombinasjonen av:
• at kamera er innenfor barnas
• at de glemmer kamera
• at alt de sier kommer med

Informert samtykke:
Barn har ikke forutsetninger for å skjønne 
rekkevidden av hva der er med på når de 
har slikt kamera på magen. 

Selv skolebarn/skoleungdom glemmer at 
de har kamera på kroppen



Etisk diskusjon 

• Du kan risikere å komme 
opp i noen etiske 
dilemmaer:
• Hemmeligheter
• Uønsket atferd

Du får del i noen barns hemmeligheter:
• Hva om du hører på opptakene at 

barna har mobbeatferd, at du hører 
hemmeligheter fra barnets 
hjemmesituasjon eller lignende?

• Det er en prinsipiell forskjell på å høre 
hemmeligheter direkte fra barnet når 
barnet ser deg eller prater med deg, og 
når du ser dette på et opptak:
• Overvåkning
• Ta affære eller ikke



Anvendelse i barnehageforskning

En forsker er underlagt strenge personvernregler 
forvaltet av NSD
• Anonymisere
• Sikker lagring
• Slette etter endt prosjekt.

à Opptakene fra kameraene viser tematikk som 
både didaktikere, pedagoger, psykologer, fysiologer 
har stor nytte av å analysere



Anvendelse i byplanlegging

• Barnetråkk på en ny måte?
• De nyeste kameraene har GPS i tillegg til film. 

• Kombinere kartdata med hva de gjør/sier/observerer
• Analysen av filmer kombinert med GPS-data vil trolig gi 

en meget god oversikt over hvordan barn bruker et 
område
• Får med hva de snakker om og flere detaljer rundt hva de gjør
• Kombinere med intervju av barna



Anvendelse i byplanlegging
Forsiktighetsregler – Etikk 

• Så lenge barna er i bevegelse og opptatt med aktivitet eller en 
oppgave, er faren for å få opptak med uønsket innhold mindre.

• Når barna er i frilek er sjansen for å få uønsket opptak stor
• Deltar voksne på lik linje med barna har man bedre kontroll
• Må balansere fordelen med å ikke personlig være tett på og det å ha 

kontroll på situasjonen
• Forskeren må følge med på avstand, lytte og observere godt slik at sjansen for 

at uønsket opptak reduseres. Samtidig være så langt unna at man bevarer 
fordelen med å være på avstand og ikke forstyrre situasjonen
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