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Abstract 

Author: Ström, Linda & Özbek, Yusuf (2014 Term 7) Supervisor: Hassan Sharif  

 

Titel: Interactions with new media for pedagogical documentation – apps on the rise?   

The overall purpose of this study is to examine how preschool teachers make use of digital 

tools in correlation with pedagogical documentation. More specifically, the purpose is to 

interview preschool teachers about their ideas and their use of the digital tool Förskoleappen 

to record and document childrens learningprocesses. The purpose will be answered with help 

from the following questions:  

 

In what way do preschool teachers use Förskoleappen in pedagogical documentation? 

What ideas and views do preschool teachers have about digital technology in general and 

Förskoleappen in particular? 

 

In order to find the answers to our questions we carried out a qualitative study in the form of 

interviews with six preschool teachers from two different preschools. We have used the 

designtheoretical perspective as our theoretical frame. The designtheoretical perspective 

describes how teachers design their classrooms and how the choice of tools affects that 

design. The result of the study show that there are both pros and cons working with 

pedagogical documentation with the use of the digital tool Förskoleappen, though the 

preschool teachers express that they are mostly in favor of using it.   

Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, Förskoleappen, Förskola, digitala verktyg/media 

Keywords: Pedagogical documentation, Förskoleappen, Preschool, Digital tools 
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Inledning  

Den här förskoledidaktiska uppsatsen handlar om förskolepedagogers uppfattningar om 

digitala verktyg (som till exempel Förskoleappen och Ipads) i förskolans arbete i samband 

med pedagogisk dokumentation (ett reflektionsarbete tillsammans med pedagoger och 

förskolebarn) i allmänhet och Förskoleappen i synnerhet. Barn presenteras för IKT verktyg 

(Informations- och kommunikationsteknik, verktyg som exempelvis datorer och Ipads) i allt 

yngre åldrar, vilket en undersökning från Statens medieråd visar, därför anser vi att det är ett 

intressant område att forska inom. Statens medieråd har gjort en undersökning där det visat 

sig att internetanvändningen under 2012/2013 har tredubblats hos barn mellan 2-4 år (från 3 

% till 9 %) och bland 5-8 åringar (från 6 % till 17 %) i jämförelse med undersökningen som 

genomfördes under 2010 (Statens Medieråd 2014). Rapporten visar på att 

internetanvändningen blir allt mer vanligt och med det tänker vi att användningen av digitala 

hjälpmedel som t.ex. smartphones och tabletter ökar. Denna ökning från 2010 till 2012/13 års 

studie kan även tyda på att medieanvändningen kommer att öka ytterligare i framtiden.  

Pedagogisk dokumentation är ett intressant område eftersom svenska förskolor historiskt sett 

är bland de som har observerat och dokumenterat mest i världen (Taguchi 2013, s.5). 

Eftersom Sverige är ett av de länder som arbetat mest med dokumentation och observation, 

kan det därmed vara av vikt att kontinuerligt forska inom området för att en vidare utveckling 

ska kunna ske. IKT och pedagogisk dokumentation är samtidigt relevant att forska om 

eftersom läroplanen förespråkar användning av media i förskolan och ett arbete med 

utveckling, uppföljning och utvärdering; vilket kan genomföras med hjälp av pedagogisk 

dokumentation enligt Anna Palmer, författaren av kapitlet ”Uppföljning, utvärdering och 

utveckling i förskolan” (Skolverket 2012).  

 

Det pågår idag en debatt kring den digitala teknikens påverkan på människan, ett centralt tema 

i debatten är lärande. Kritiker till digital teknik i undervisningsmiljön menar att 

datoranvändandet underminerar barnens kreativitet. De menar även att det har en negativ 

inverkan på inlärning genom att det leder till en omedelbar tillfredsställelse; vilket leder till att 

barnen inte tränar på att ha tålamod, vilket behövs för ett tidskrävande arbete. Förespråkare 

för teknologins användande i ett inlärningssyfte poängterar däremot fördelarna. Genom att 

använda olika verktyg, som en dator eller Ipad ökas barnens motivation och bedrifter, 

inlärningen blir elev-centrerad; vilket innebär att eleven, i detta fall förskolebarnen, blir aktiva 

deltagare i sin inlärning (e.ö. Buckingham 2008, s.16). 
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Syfte & frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur förskolepedagoger använder sig av 

digitala hjälpmedel vid arbetet med pedagogisk dokumentation. Mer specifikt är syftet att 

undersöka pedagogers uppfattningar om och bruk av det digitala hjälpmedlet Förskoleappen 

vid dokumentationen av barns lärprocesser. Syftet besvaras med följande frågeställningar: 

 

På vilket sätt använder förskolepedagogerna Förskoleappen vid pedagogisk dokumentation av 

barns lärprocesser?    

 

Vilka uppfattningar uttrycker förskolepedagogerna om digital teknik i allmänhet och 

Förskoleappen i synnerhet vid dokumentation av barns lärprocesser?  

 

Bakgrund 

I följande kapitel presenteras en bakgrund för pedagogisk dokumentation och IKT för att ge 

läsaren en förförståelse för de ämnen vi behandlar i studien och en bakgrund till varför vi 

väljer att undersöka IKT i den pedagogiska dokumentationen. I detta avsnitt berör vi även 

läroplanen för förskolan i förhållande till pedagogisk dokumentation och IKT samt en artikel 

från Europaparlamentet som berör digital kompetens i förskolan. Därefter beskriver vi kort 

det pedagogiska verktyget Förskoleappen, som följs av ett avsnitt med centrala begrepp.  

 

Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och kommunikation samt ett begrepp som 

har inspirerats av Reggio-Emilias dokumentationsarbete1. Pedagogisk dokumentation, som en 

kommunikativ form, bygger på ett gemensamt reflektionsarbete, mellan barnen, mellan 

pedagoger och även mellan förskola och hem (Taguchi 1997, s.15; Taguchi 2013, s.13-14). 

Hillevi Lenz Taguchi menar att flera forskare har studerat reflektionsarbetet i förhållande till 

förändringsarbetet och kommit fram till att ett reflektionsarbete är nödvändigt för att uppnå ett 

förändringsarbete i förskolan (Taguchi 1997, s.15). Enligt Taguchi (2013) är det ursprungliga 

                                                           
1 För vidare läsning om bakgrunden till Reggio-Emilia se: Lenz Taguchi, Hillevi (1997). Varför pedagogisk dokumentation?: 

om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete. Stockholm: HLS  
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syftet med dokumentation i Reggio-Emilia pedagogiken att göra barns tankar, känslor och 

lärande synliga, men under 1990-talet handlade det lika mycket om att synliggöra barnets röst 

i det politiska forumet och på en samhällsnivå. Man strävade efter, och gör det fortfarande, att 

höja barnets status som en demokratisk medborgare och medskapare av kunskap och omvärld, 

pedagogisk dokumentation blir då även ett förhållningssätt (Taguchi 2013, s. 13,16-18).  

 

Taguchi (2013) menar att ur ett maktperspektiv har det Reggio-Emilia inspirerade begreppet 

pedagogisk dokumentation synliggjort maktrelationen mellan barn och vuxna. En 

maktproduktion, som innebär en syn på barnet som ofullständigt, som behöver lotsas av en 

vuxen genom sin utveckling, där barnets tankar och känslor inte är betydelsefulla, där även 

utvecklingen styrs och begränsas av den vuxne utan att barnets kunskaper tas tillvara i 

processen. Det är inte bara barnets kunskaper och tankar som måste synliggöras för den vuxna 

(Taguchi 2013, s.19). Utifrån Taguchi kan vi se att det finns en stor potential för framtiden i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Även om pedagogisk dokumentation har en stor 

potential som ett arbetsverktyg på förskolan så finns det samtidigt, enligt Anne-Li Lindgren 

och Anna Sparrman (2003), etiska frågor som måste adresseras. Barn som dokumenteras bör 

ges samma etiska skydd som en forskare ger de barn som studeras, som exempelvis 

anonymitets- och konfidentialitetskravet (Förklaring av kraven finns i avsnittet Etiska 

principer) menar Lindgren och Sparrman (2003). De talar om att dokumentation ofta ses ur ett 

vuxenperspektiv – att synliggöra barnens lärande via skriven text med barns ord och bilder på 

barn i dokumentationer ses som något gott. I dokumentation är barn alltid betraktare och 

betraktade i relation till andra barn, men i relation till pedagoger, föräldrar och politiker är 

barn alltid betraktade, vilket innebär enligt Lindgren och Sparrman att barn tilldelas en 

underordnad position (Lindgren & Sparrman 2003, s.61-62).  

 

Lindgren och Sparrman (2003) kritiserar de etiska aspekterna av dokumentation, som nämnts 

ovan. Frågor som tas upp i forskningen, i relation till de etiska frågorna, är om barn kan antas 

vara självklara studieobjekt? Vad får till exempel ålder för betydelse när det gäller 

förskolebarnens samtycke till att delta i en dokumentation? Det kan det vara problematiskt för 

en pedagog att ta reda på om en två-åring vill dokumenteras eller inte. Var går till exempel 

gränsen mellan barnets och förälderns samtycke till att bli dokumenterad? De etiska 

aspekterna av dokumentation är alltså något som Lindgren och Sparrman anser förbises 

(Lindgren och Sparrman 2003, s.63-67). I och med att barnens deltagande inte beaktas vid 

dokumentation tillkommer samtidigt en maktutövning. Lise-Lotte Bjervås analyserar två 
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pedagogers samtal om dokumentation i avhandlingen Samtal om barn och pedagogisk 

dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Pedagogerna diskuterar att det uppstår en 

maktutövning genom att pedagogerna bestämmer vilka bilder som är relevanta eller viktiga 

och samtidigt vilka bilder som bäst visar ett barns lärprocess (Bjervås 2011 s.193). 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan 2010 (Skolverket, 2010) kan vi se att begreppen 

uppföljning, utvärdering och utveckling har en egen del, som tidigare nämnts av Anna Palmer 

kan detta arbetas med genom pedagogisk dokumentation (Skolverket 2012). Begreppen 

uppföljning, utvärdering och utveckling illustreras i följande utvalda citat från läroplanen för 

förskolan:  

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för 

lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. 

(Lpfö 98, s.14) 

 

Förskollärare ska ansvara för: 

att resultat av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska 

kvalitetsarbetet används för att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter 

till utveckling och lärande. (Lpfö 98, s.15) 

 

IKT i förskolans värld  

Informations- och kommunikationsteknik har tagit en allt större plats i det moderna samhället 

och har flera olika användningsområden (Sheridan & Pramling Samuelsson 2003, s.276). I 

dagens samhälle är tekniken en vardag som både vuxna och barn influeras av menar Mikael 

Alexandersson, Jonas Linderoth och Rigmor Lindö (2001). Genom att den multimodala 

tekniken har utvecklats och nu omfattar flera medier och genom att användaren nu kan 

samspela med tekniken, kan nya läromedel skapas som innehar nya pedagogiska möjligheter. 

Med multimodal teknik menas en form av media som kombinerar till exempel ljud, bild, text 

och animationer, med en användning av multimedia i olika former blir information mer 

lättillgänglig (Alexandersson & Linderoth & Lindö 2001, s.8,10). 

Tre olika motiv brukar tas upp gällande IKT i skolan och förskolan. Den första är 

inlärningsaspekten. Det har skett en förändring och en variation i arbetssätten i och med 

datorns bidrag. Datoranvändningen har även förändrat relationen mellan barn och pedagog 
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och öppnat upp för nya möjligheter för barn med behov av särskilt stöd (Alexandersson m.fl. 

2001, s.13). Sedan har vi det andra motivet, arbetslivsaspekten. Skolan och förskolan ska 

förbereda barn och elever inför deras arbetsliv där de oundvikligen på något vis kommer att 

komma i kontakt med IKT. Till sist har vi demokratiaspekten. Att medborgare besitter 

datorkunskap är en nödvändighet för en fungerande demokrati. Skolan och förskolan har som 

ansvar att alla barn och ungdomar ges samma möjligheter till en likvärdig utbildning inom 

IKT- området (Alexandersson m.fl. 2001, s. 13). De tre motiven ser vi innehåller alla något 

slags framtidssyfte. Alexandersson m.fl. (2001) menar att IKT- användningen i förskolan i sig 

inte kan förändra den pedagogiska verksamheten men däremot kan IKT främja det 

pedagogiska arbetet om pedagogerna arbetar med IKT i syfte att förändra arbetet, då kan IKT 

bidra till en förändring (Alexandersson m.fl.2001, s.15).  

 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har rekommenderat åtta nyckelkompetenser i 

förskolan i artikeln om nyckelkompetenser för livslångs lärande (2006), som har publicerats i 

Europaunionens officiella tidning (EUT). Det finns åtta nyckelkompetenser som de anser är 

viktiga för barn i förskolan, en av dessa är digital kompetens. Digital kompetens innebär att ha 

grundläggande IKT färdigheter, vilket innebär att kunna hämta, bedöma, lagra, producera osv. 

information och att kommunicera genom olika medieformer (Europaparlamentet 2006, s.15-

16). I läroplanen för förskolan kan vi se att begreppen IKT och digital kompetens inte 

förekommer, men vi kan däremot se att den förespråkar ett arbete med olika former av 

medier, vilket uttrycks i följande citat från läroplanen. 

 

Att skapa och konstruera med hjälp av olika uttrycksformer… Med hjälp av tal- och 

skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material 

och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 

processer som i tillämpning (Lpfö 98, s.7).  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda 

sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö 98, s.10).  

 

Med våra samlade erfarenheter har vi även observerat att digital kompetens bland barn redan 

är befintlig på många förskolor, med den ökade användningen av olika medier och internet 
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bland barn, är förmodligen frågan idag hur det ska utnyttjas? Med tanke på att IKT 

användningen går ner i åldrarna som medierådets resultat visade på och att de yngre barnen är 

mer vana vid att använda t.ex. smartphones och lärplattor så bör förskolor ta tillvara på denna 

oändliga resurs till utveckling och lärande som IKT medför.  

 

Förskoleappen 

 

Det finns olika verktyg för att genomföra pedagogisk dokumentation och ett digitalt verktyg 

som vi har stött på är Förskoleappen. Vi har fått reda på Förskoleappen genom samtal med 

vänner som hört om arbetet med denna app och så växte ett intresse fram hos oss båda av att 

undersöka arbetet med Förskoleappen, som kombinerar både IKT och pedagogisk 

dokumentation.  Förutom vårt syfte med studien ser vi även detta som en möjlighet till att 

införskaffa en större förståelse för hur appen kan användas som ett verktyg i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. 

 

Förskoleappen är skapad av företaget Caperio som är ett it-tjänstekoncern, appen har 

utformats i syfte att främja arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan, dvs. 

uppföljning, utvärdering och utveckling. Appen har även som syfte att underlätta 

kommunikationen mellan förskola och hem. Vår undersökning gäller en avgränsad del av 

Förskoleappens syfte, vi kommer därför inte att ha fokus på hur Förskoleappen påverkar 

kommunikationen mellan förskola och hem på grund av att ämnet blir för brett för en 

didaktisk uppsats.  

 

Alla dokumentationer i Förskoleappen placeras in som ett inlägg i vad som heter 

Bloggfunktion. Vid skapandet av en dokumentation finns ett rubriksfält, där man namnger sin 

dokumentation, man kan bifoga bilder eller inspelningar och i meddelandefältet kan 

reflektioner och dylikt skrivas in. Läroplansmålen (33 st) är inbäddade i appen och pedagoger 

kan välja (tagga) vilka och hur många mål de vill ha med samt tagga de barn som är med i en 

dokumentation, föräldrar har endast tillgång till dokumentationer där det egna barnet är 

taggad. I Förskoleappen finns det två andra funktioner där kommunikationen mellan förskola 

och hem sker, samtalsfunktionen och anslagstavlan. I samtalsfunktionen kan pedagoger 

skicka information till föräldrar, om ett barn till exempel saknar kläder, denna typ av 

information benämns som vardagsinlägg. Pedagogerna kan sända vardagsinlägg som ett privat 
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inlägg, så att andra föräldrar inte får tillgång till känslig information om andras barn. I 

anslagstavlan kan pedagoger och förskolechefen skicka ut allmän information om 

verksamheten och aktiviteter som berör alla föräldrar på en avdelning.   

 

Centrala begrepp  

Nedan presenteras de begrepp som är centrala i studien.  

IKT 

IKT (eng. ICT) härstammar från begreppet IT vilket är ett ”... samlingsbegrepp för de 

tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och telekommunikation.” 

(NE 2014). IKT står för informations- och kommunikationsteknik och används för att betona 

telekommunikationens roll (NE 2014). 

Digital kompetens 

Europaparlamentet definierar digital kompetens enligt följande: 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT färdigheter, 

d.v.s. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via internet. (Europaparlamentet 2006) 

Dokumentation 

Taguchi (2013) beskriver dokumentation som olika praktiker som genomförs i den dagliga 

verksamheten för att fånga in ett lärande genom till exempel att fotografera och observera 

barnens undersökande. Dokumentationen fångar därmed en aspekt av det som hänt och blir 

retrospektivt, alltså tillbakasyftande, den saknar den pedagogiska dokumentationens reflektion 

och framåtblickande, prospektivt (Taguchi 2013, s.13). 
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Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt och en kommunikation. För att en 

dokumentation ska bli pedagogisk krävs det en reflektion över erfarenheter, barnen emellan, 

pedagoger emellan och förskolan och hem emellan, över till exempel barnets dokumenterade 

upplevelser, reflektionerna ger en grund för fortsatt utvecklande av verksamheten, ett 

prospektivt arbete (Taguchi 2013, s.13). 

Digitala verktyg/redskap/hjälpmedel 

I studien används dessa begrepp synonymt för att beskriva verktyg som till exempel 

Förskoleappen och Ipads, vilka är digitala. Hjälpmedel definierar NE som medel för att 

underlätta något arbete som föremål och metoder (NE).   

Design 

”Att forma kommunikativa villkor och att ge tillgång till olika redskap är att designa en 

social miljö och sociala handlingar såväl som kunskap och lärande i dessa miljöer” 

(Selander & Rostvall 2008, s.22). Vi använder begreppet design som ett analysverktyg för att 

beskriva hur pedagoger formar sin verksamhet med hjälp av digitala verktyg. 

Iscensättning 

Iscensättning innebär att det finns en idé hos till exempel läraren om hur ett redskap ska 

bearbetas, förstås och vad man förväntas att göra i en situation. Läraren utgår ifrån sin 

förståelse i olika kunskapsområden och utifrån normer som är formade av till exempel 

läroplanen (Selander 2008, s.37). 

Multimodal 

Multimodal innebär att en kommunikation innehåller flera olika system av tecken och former 

som kombineras med varandra, som exempelvis ord i kombination med gester (Selander & 

Rostvall 2008, s.13).  

 

 

 

 



13 
 

Teorianknytning 

I följande kapitel redogör vi för det designteoretiska perspektivet, vilken studien tar sin 

utgångspunkt i. Det designteoretiska perspektivet har vi valt ut som teori då det är en teori om 

hur lärare formar (designar) en god lärandemiljö. Med denna teori vill vi analysera vilka 

faktorer, som exempelvis Förskoleappen, påverkar pedagogernas design av pedagogisk 

dokumentation.  

Design för lärande  

I vår tid sker det snabba förändringar i samhället gällande exempelvis nya medier, 

globalisering och förändrade sociala relationer i olika miljöer i och med denna förändring 

finns det behov av nya begrepp för att analysera lärande och kunskapsutveckling menar 

Selander, i boken Design för lärande (Selander & Rostvall 2008, s.11). Enligt Carey Jewitt 

har digitala medier fått en större roll som val av informationsspridning, verktyg som böcker 

har inte en lika framträdande roll i samhället menar Jewitt (Jewitt 2008, s.242). Det har även 

skett en förändring i positioneringen i samspelet mellan lärare och elev, från att eleven har 

varit en passiv mottagare av kunskap till att själv vara en del av sin lärandeprocess med hjälp 

av olika verktyg (Selander 2008, s.34).  

 

Det designteoretiska perspektivet har utvecklats från tre olika teorier skriver Staffan Selander 

och Anna-Lena Rostvall (2008). Den ena teorin handlar om idén om ett aktivt skapande 

utifrån erfarenheter med koppling till Dewey, den andra är från Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv om miljöns och artefakternas betydelse för lärandet. Det sociokulturella 

perspektivet anser Selander och Rostvall brister i förklaringen på hur lärandet uttrycker sig, i 

och med det kompletteras det sociokulturella perspektivet med en tredje teori, vilket är en 

socialsemiotisk teori med idén om multimodalitet. Lärande ses inom denna teori som en 

process som utmärks av en förmåga att använda och förändra olika tecken samt medier, där 

lärandet även synliggörs genom användandet av olika teckensystem. Det är i och med 

teckensystemen som vi bildar en länk mellan individen och kulturen (Selander & Rostvall 

2008, s.13,15).  
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Didaktik som multimodal design  

 

All kommunikation är multimodal skriver Selander och Rostvall, med detta menas att 

kommunikation innehåller flera olika system av tecken och former; som ord, gester, skriven 

text, användning av media osv. (Selander & Rostvall 2008, s.13). Multimodal teoribildning, 

som har utvecklats ur studier om kommunikation, beskriver hur lärandet gestaltar sig 

(Selander 2008, s.34). I ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv påpekas att utformningen 

av olika slags teckensystem och medier även skapar olika typer av kommunikativa villkor, 

vilket innebär att människor samverkar olika beroende på vilken form av teckensystem eller 

media som används. Läraren ses ur ett multimodalt perspektiv vara den som designar sin 

undervisning genom att till exempel erbjuda olika teckensystem i sin undervisning. I och med 

att läraren erbjuder till exempel olika IKT redskap som Ipads i förskoleverksamheten, formar 

pedagoger de kommunikativa villkoren, med andra ord så designas en social miljö, sociala 

handlingar, kunskap och lärande (Selander & Rostvall, Jewitt 2008, s.22,242). Läraren 

organiserar även tid genom att välja vilka teckensystem som ska användas, vilka skapar ett 

visst tempo, nya medier kan till exempel skapa ett snabbare tempo i och med att du kan röra 

dig mellan skärmar och applikationer som är sammanlänkade i ett verktyg (Jewitt 2008, s.248, 

252). Vilka möjligheter eleven ges i sitt meningsskapande och lärande är därmed beroende av 

vilka redskap läraren väljer ut i sin design (Jewitt 2008, s.245). Pedagogen designar sin 

undervisning i förskolan, med detta perspektiv vill vi visa på hur pedagogernas val av verktyg 

påverkar; de kommunikativa villkoren, tidsfördelningen i arbetet och möjligheterna för 

lärandet för pedagogernas design. 

 

Inramning: Iscensättning  

Lärprocesser sker i sociala sammanhang, i Design för lärandet betecknas detta som 

inramning. Inramningarna kan vara formella, alltså institutionella, som i till exempel skolan 

och förskolan. Det finns även semiformella inramningar som i ett museum och informella, 

som i vardagliga möten mellan människor (Selander & Rostvall 2008, s.24). Inramningen är 

de normer som har utvecklats kring hur något förväntas göras och dessa är påverkade av 

situation och miljö (Selander 2008, s.37). Selander skriver att i varje inramning har människor 

olika roller och erfarenheter, som exempelvis förskolepedagoger och förskolebarn, vilket 

innebär att de olika deltagarna i en inramning i förskolan har olika möjligheter att påverka en 



15 
 

situation. Meningsskapandet i till exempel barns lärande i förskolans verksamhet avgörs 

samtidigt utifrån de skilda roller som finns; vem som får kommunicera på ett visst sätt och 

vem som har tolkningsföreträde; vem som bestämmer vad som är meningsfullt (Selander & 

Rostvall 2008, s.24). Selander skriver om institutionell inramning, vilket är en 

lärandesituation som läraren designar utifrån sin förståelse inom olika kunskapsområden och 

utifrån institutionella normer, normer som är formade utifrån till exempel förskolans 

styrdokument som läroplanen för förskolan. I antologin Design för lärande kallar Selander 

institutionell inramning för iscensättning (Selander 2008, s.37). Vi använder oss av begrepp 

som normer och iscensättning i samband med valet av verktyg för att analysera de roller som 

finns i förskolan. I denna del av det designteoretiska perspektivet vill vi synliggöra, utifrån 

teorin, hur pedagogernas och förskolebarnens roller påverkar lärandet i användandet av 

digitala verktyg som Förskoleappen. Vi vill även synliggöra de normer som styr pedagogernas 

handlingar i samband med rollerna i användandet av nämnda verktyg. 

 

Tidigare forskning  

I följande kapitel presenteras tidigare forskning inom pedagogisk dokumentation och IKT 

under två teman: Pedagogisk dokumentation och lärande samt IKT och Lärande. Här beskrivs 

tidigare forskning som är relevant för vår studie. 

Pedagogisk dokumentation och lärande 

Synliggörandet av barns lärprocess 

 

Devon E. McKenna (2003) har genomfört en etnografisk studie, vilket innebär att McKenna 

var en deltagande forskare i sin 10 veckor långa studie i tre svenska förskolor i Göteborg. 

McKenna följer pedagogerna i deras arbete med pedagogisk dokumentation och observerar 

hur pedagogerna tillsammans med barnen reflekterar över till exempel barnens teckningar. I 

de tre förskolorna var det centrala med portfolion att ge barnen en aktiv roll i sin egen 

lärprocess, att höja barnens självförtroende och att bidra till barnens personliga utveckling. 

Arbetet med den pedagogiska dokumentationen i studien visar hur barnet kan få sin röst hörd 

och förse barnen med en egen identitet i vårt samhälle. Studien visar också att barnen kan vara 

aktiva deltagare i ett system, som i grunden är menad att stödja barnen. McKenna poängterar 
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att barn är aktiva deltagare i den värld som omger dem och borde bli behandlade som 

individer med inflytande över beslut, som handlar om barnens tillvaro. Barnens röster kan bli 

hörda genom portfolion och pedagogisk dokumentation, därför borde pedagogisk 

dokumentation vara ansedd och integreras i de unga barnens pedagogik (e.ö. McKenna 2003, 

180-181). Nedan följer ett resonemang av McKenna som beskriver hur vi har samhällets och 

därmed barnens utveckling i våra egna händer: 

 

Development is not uncontrollable. It is in the nature of democracy that it is not 

determined by fate. Nor does it lie in someone elses´ hands. Therefore, it is not only 

individual measures, but also the overall political will that has importance for how 

society will develop. (e.ö. McKenna 2003, s.181) 

 

Något som studien bekräftar är tidsbristen i förskolan. Pedagogerna hade svårigheter med att 

finna tid till att reflektera tillsammans med barnen kring deras portfolio. Portfoliosystemet 

behöver mycket reflektions- och diskussionstid, samtidigt som skapandet av dokumentationen 

kräver mycket tid i sig att färdigställas. Förskolan är en miljö där oväntade hinder kan 

förekomma och hindra arbetet med pedagogisk dokumentation, som samtidigt fordrar ett stort 

engagemang från pedagoger. Trots den stora utmaningen ser alla pedagoger en stor potential 

med pedagogisk dokumentation (e.ö. McKenna 2003, s.174).  

Pedagogisk dokumentation som ett motstånd 

Lenz Taguchi (2000) har skrivit en avhandling: Emancipation och motstånd: dokumentation 

och kooperativa lärprocesser i förskolan där syftet är att förstå hur pedagogisk dokumentation 

kan användas i ett kontinuerligt förändringsarbete i svenska förskolor. Mer specifikt är syftet 

att synliggöra både pedagogernas och Taguchis egen lärprocess. Studien genomfördes under 

fyra månader och var en etnografisk deltagande studie vid Åkersvägens förskola i Hammarby.  

 

Lärprocessen synliggjordes genom att Taguchi dokumenterade de samtal och händelser som 

ägde rum mellan pedagogerna och Taguchi. Dokumentationen lästes och reflekterades 

gemensamt av alla deltagare. Pedagogisk dokumentation ses i avhandlingen som en praktik av 

motstånd. Genom pedagogisk dokumentation, vill man få syn på vad det är som pågår i en 

verksamhet, man vill göra något för barnen, för sig själva, och för samhället. Motstånd är ett 

begrepp som synliggörs i samtalen mellan Taguchi och pedagogerna.  När Taguchi skriver om 

motstånd menar hon det i en produktiv mening, motstånd som ett sätt att utvecklas, att sträva 
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framåt genom att ifrågasätta och göra motstånd mot vedertagna föreställningar och arbetssätt i 

förskolan, vilket kan ske genom pedagogisk dokumentation visar studien. Samtalen som förs 

mellan pedagogerna och Taguchi, synliggör pedagogernas föreställningar om till exempel hur 

ett lärande ska se ut och förskolans diskursiva praktiker. Reflektionen över dokumentationer 

som förs över samtalen visar sig frigöra pedagogerna på det sätt att pedagogerna blir 

medvetna om sina egna tankar, lärprocesser och arbetssätt (Taguchi 2000, s.170-176).  

 

Pedagogisk dokumentation kan lyfta fram barnets röst inför pedagoger och andra barn och 

speciellt inför sig självt, men Taguchi reflekterar även kring, ur ett maktperspektiv, att 

pedagogernas dokumentation och reflekterande över ett barns lärande inför andra barn även 

kan uppfattas som integritetskränkande för det barnet. Pedagoger kan dokumentera barn 

genom att fotografera eller filma vad ett barn har gjort eller sagt och reflektera över detta inför 

andra barn, men det är inte säkert att barnet har en positiv upplevelse över situationen 

(Taguchi 2000 s.197-199). 

Fler risker med pedagogisk dokumentation 

Lise-Lotte Bjervås (2011) har skrivit en avhandling vid namn: Samtal om barn och 

pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Syftet med undersökningen är 

att granska hur lärare under gemensamma planeringssamtal talar om förskolebarn med 

utgångspunkt i sina egna dokumentationer. Vidare är syftet att undersöka hur lärare med 

erfarenhet av pedagogisk dokumentation i förskolan resonerar kring pedagogisk 

dokumentation i förhållande till barnen. Studien har en diskursanalys som metod och Bjervås 

var närvarande i pedagogernas planeringssamtal. Undersökningen visar att i arbetet med 

pedagogisk dokumentation, vid sidan om att lyfta fram barnets tankar och åsikter samt att 

göra barnets lärprocess synligt, så finns det också dilemman. I samtalen framkom det att det 

finns andra risker med pedagogisk dokumentation genom att pedagoger kan bli avskärmade 

från barnen, genom att pedagogernas deltagande i undervisningen minskar (Lise-Lotte 

Bjervås 2011, s.197-198). 
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IKT och lärande 

Mediekulturen i den pedagogiska praktiken 

Anna Klerfelt (2007) tar i sin avhandling Barns multimediala berättande - en länk mellan 

mediakulturen och den pedagogiska praktiken upp frågor gällande hur barn kan bli 

medieskapare och därmed få ett ökat inflytande i kulturen. Klerfelt menar att barn ska ges 

förutsättningar till att utveckla kunskap för verktyg som är aktuella i det moderna samhället. 

Klerfelts syfte är att se hur mötet mellan institution och mediekultur tar uttryck i barnens och 

pedagogernas interaktioner (Klerfelt 2007, s. 15-18). I studien använder Klerfelt sig av 

deltagande observationer, med inslag av samtal och en tolkning av barnens produktioner. 

Klerfelts avhandling är konstruerad utifrån ett utbildningsprojekt, vars utgångspunkt var att se 

om och hur verksamhetens arbetssätt förändrades genom att införa datorn som ett nytt 

verktyg. De deltagande i projektet var ca.40 pedagoger och ca.300 barn, i åldern 2-10 år vid 

start (Klerfelt 2007, s.63, 73-74).   

 

Klerfelt kommer i sin studie fram till flera olika förändringsaspekter vid införandet av datorer 

och arbetet runtom dem. Studierna visade att pedagogerna visade respekt för barnens intresse 

för mediakulturen. Pedagogernas ställningstagande förändrade positioneringen mellan barnen 

och pedagogerna, där barnen fick mer inflytande till att införa sin kultur i arbetet. De redskap 

som användes för att bygga broar mellan barnens olika kulturer var interaktionen mellan 

barnen och pedagogerna och barnens och pedagogernas skapade produkter (Klerfelt 2007, 

s.102).   

 

I samspelet vid datorn användes olika språkliga uttryck, både verbala och icke-verbala. I det 

multimediala skapandet användes även andra hjälpmedel som papper och penna. Pedagogerna 

hade som mål att komma utanför en “här- och nu” situation och skapa en mediering av 

kunskaper, detta åstadkom pedagogerna genom att använda olika artefakter och språkliga 

verktyg (Klerfelt 2007, s.102). Användandet av datorn skapar möjligheter för ett annorlunda 

uttryck och kan kombinera olika praktiker med sina olika funktioner i uppbyggnad av bild och 

färgsättning, tillgång till att skapa animation och ljud. Det framkom att pedagogerna i 

samband med arbetet vid datorn även skriftligt återgav barnens berättelser. I studien kan man 

även uttyda att genom berättelser kan barnens kulturella och symboliska förståelse utvecklas 

och förmågan till att förstå och göra sig förstådd blir mer omfattande (Klerfelt 2007, s.103).   
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Användningen av pekplattan i förskolan 

Appknapp är ett projektarbete som genomförts i Botkyrka kommun på fyra förskolor under en 

ettårs period. Projektets syfte var att undersöka hur pekplattan används i de fyra förskolorna. 

Forskningsfokus var riktat mot fyra områden vilka var: Pedagogernas IKT-kompetens, 

förskolebarns lek och lärande, det sociala samspelet i barngruppen och kontakten mellan 

förskolan och hemmet. I resultatet framkom fem nyckelresultat, här presenterar vi två av 

dessa (Kjällander 2014, s.1-2).  

 

Det andra nyckelresultatet handlar om att förskolebarns handlingsutrymme vidgas då de 

interagerar medvetet. I projektet visade det sig att förskolebarn i alla åldrar har tydliga syften 

med sina aktiviteter runt pekplattan till skillnad från tidigare forskning som visar det motsatta 

menar Susanne Kjällander. Barnens handlingsutrymme vidgades i den digitala läromiljön inte 

bara för att barnen är digitala infödda, har en kompetens, utan även för att pedagogerna 

positionerar sig som utforskare och följer barnens intresse. Pedagogernas och barnens roller 

fungerade horisontellt, de lär av varandra (Kjällander 2014, s.5).  

 

Det tredje nyckelområdet visar att förskolebarn i olika åldrar föredrar att engagera sig i olika 

teckensystem. Det visade sig att de yngre förskolebarnen helst engagerade sig i de auditiva 

teckensystemen, producerade ljudbaserade teckensystem i pekplattan. De något äldre barnen 

uppskattade däremot mer de bildbaserade teckensystemen som meningserbjudande i det 

digitala gränssnittet (Kjällander 2014, s.5).  

 

Material & metod 

I metodavsnittet kommer vi först att redogöra för vårt val av undersökningsmetod (kvalitativ 

metod) och jämföra denna med en kvantitativ metod. Vi kommer därefter att motivera valet 

av metod. Detta följs av ett avsnitt med urval där vi kommer att redogöra och motivera valet 

av respondenter. Därefter beskrivs hur studien har genomförts, vilket följs av en beskrivning 

om undersökningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Till sist kommer vi att 

redogöra för och diskutera de etiska principer som vi tar hänsyn till under studiens gång.  
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Metodval  

Studien är en kvalitativ studie som stödjer sig på empiriskt material, där undersökningen 

genomförs för att få svar på syfte och frågeställningar. Studien är baserad på sex intervjuer 

med sex deltagande förskolepedagoger, två förskolor har deltagit och tre intervjuer är 

genomförda på respektive förskola. Det är forskningsproblemet som ska styra metodvalet 

(Stukát 2011, s.41). Staffan Stukát (2011) menar att man genom att använda sig av en metod, 

som hjälpmedel, kan man förflytta sig från ett problem till en lösning, vi har valt att 

genomföra en kvalitativ metod (Stukát, s.19-20). Metoden utgör ett verktyg för oss i 

genomförandet av undersökningen. Metodvalet har stor inverkan på resultatet, det är därmed 

av vikt att redogöra för valet av metod så att läsarna kan få en helhetssyn över 

arbetsprocessen. (Ahrne & Svensson 2011, s.19)  

Studien bygger på kvalitativa data. Kvalitativa data gäller sådant som till exempel händelser, 

ett yttrande eller en bild, de fokuserar på att skapa en djupare förståelse för olika fenomen till 

skillnad från kvantitativa data vilka söker efter statistik. Vi vill undersöka pedagogernas 

uppfattningar om hur de kan arbeta med det digitala verktyget Förskoleappen i det 

pedagogiska dokumentationsarbetet och vad pedagogerna har för uppfattningar kring det 

arbetet och av den orsaken passar en kvalitativ metod vårt syfte (Ahrne & Svensson 2013, 

s.11-12).  

Inom utbildningsvetenskapen kan man genomföra olika intervjuformer och observationer, där 

ett av de vanligaste arbetsredskapen är intervjuer (Stukát 2011, s.42). Vi har valt att 

genomföra forskningsintervjuer som metod eftersom vårt syfte är att ta reda på pedagogers 

personliga uppfattningar gällande digitala hjälpmedel i arbetet med pedagogisk 

dokumentation. Till en början planerade vi att genomföra en kombination av observationer 

och intervjuer i undersökningen, alltså utföra en metodtriangulering där de två metoderna 

kompletterar varandra men p.g.a. studiens omfång valde vi att endast genomföra intervjuer.  

Den intervjuform vi valt är ostrukturerade intervjuer, vilket innebär att man har en frågeguide 

som man följer, men att frågorna kan ställas i den följd som situationen inbjuder till (Stukát 

2011, s.44). De intervjufrågor som vi har använt oss av har en röd tråd och går in i varandra 

och det är därmed möjligt att pedagogerna kan svara på en viss fråga genom andra frågor, 

detta var vi medvetna om och hanterade det genom att ställa frågorna i den följd som var 

passande i situationen. Vid genomförandet av en ostrukturerad intervju kan man utnyttja 

samspelet genom att ställa följdfrågor för att få ett så fylligt material som möjligt, 
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ostrukturerade intervjuer möjliggör en djupare intervjuform (Stukát 2011, s.44). Stukát (2011) 

beskriver att strukturerade frågor är slutna och respondenten oftast bara har möjlighet att välja 

mellan förutbestämda svar. Stukát liknar strukturerade frågor med enkätundersökningar, som 

oftast utförs i kvantitativa undersökningar eller kompletteras med kvalitativa undersökningar, 

vilka ofta utelämnar personliga åsikter och svar. Vi har format våra intervjufrågor efter vårt 

syfte och våra frågeställningar och de har utformats till att vara öppna frågor, eftersom vi inte 

vill styra pedagogerna och begränsa deras svar (Stukát 2011, s.44). 

 

Urval  

Stukát talar om att valet av undersökningsgrupp är en viktig del i undersökningen, det krävs 

av forskaren att välja vilket urval som är lämpligt för det som ska studeras (Stukát 2011, s.63). 

Stukát menar vidare att det är av vikt att definiera vilken population som ingår i 

undersökningen. En population innebär att det är en grupp individer, händelser eller liknande 

som har något gemensamt (Stukát 2011, s.65). Vi har valt att genomföra vår undersökning på 

två förskolor där de arbetar med Förskoleappen i arbetet med pedagogisk dokumentation 

eftersom det ingår i vårt syfte, det är den gemensamma faktorn som vi gjort vårt urval utifrån. 

Sex pedagoger medverkade i studien, tre från varje förskola. Vi har fokuserat på att intervjua 

pedagoger som har viss eller längre erfarenhet av att arbeta med Förskoleappen, därför har 

urvalsgruppen som deltar blivit både förskollärare och barnskötare. Som Stukát (2011) 

nämner kan det vara svårt för studenter under ett examensarbete att finna tid och resurser till 

ett representativt urval, vilket stämmer med vårt arbete, vi vill genomföra en djupare 

undersökning, därför har vi begränsat oss och kan inte till fullo uppnå en generalisering 

utifrån våra slutsatser (Stukát 2011, s.63-64).  

Vi kontaktade företaget Caperio som utformat Förskoleappen och de tipsade oss om de två 

förskolorna som ingår i studien. Vi är medvetna om att det finns en risk att företaget valt ut 

förskolor som kan (representera företaget på något sätt eller gör reklam för sig själva) och 

som arbetar på det sätt de önskar, men det var på det här viset vi kunde hitta förskolor som har 

etablerat ett arbetssätt och har arbetat med verktyget en längre period.  
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Genomförande  

Vi anser att det är viktigt att finna respondenter som har intresse av att delta i undersökningen 

och som känner sig trygga i deltagandet. Vi ville ge de tänkbara respondenterna tydlig 

information om deras rättigheter vid deltagandet, därför skickade vi ut information i form av 

ett missivbrev till förskolecheferna och informerade om vår undersöknings syfte och de etiska 

principer som följs under studiens gång (se bilaga 1). Förskolechefen kontaktade därefter 

pedagogerna på förskolan och frågade om intresse av att delta. Efter detta blev vi kontaktade 

av förskolecheferna som berättade om vilka som skulle delta och vi fick deras 

kontaktinformation, till vilka vi skickade ut missivbrevet. Den ena förskolan frågade om de 

kunde få intervjuerna i förväg, därför skickade vi ut frågorna i förväg till båda förskolor, vi 

ansåg det som en rimlig begäran eftersom vi ville att pedagogerna skulle känna sig bekväma 

under intervjuerna. Vi är medvetna om att det finns en risk med att svaren kan påverkas 

genom att de till exempel pratar ihop sig, i och med att pedagogerna fick frågorna i förväg, 

men den risken anser vi acceptabel. Därefter bestämdes, via telefonkontakt, tid för 

intervjuerna. Alla de sex intervjuerna genomfördes under samma vecka. Vi höll i tre 

intervjuer var och intervjuerna genomfördes i personalrummet på respektive förskola.  

Intervjuer nedtecknades samt spelades in. Valet att spela in intervjusektionerna var för att få 

smidiga intervjuer och för att undvika de annars nödvändiga pauser som behövs för att 

anteckna det som sägs. Vi var båda närvarande och delaktiga under alla de sex intervjuerna, 

detta eftersom vi ansåg det fördelaktig. Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2011) 

menar att det är förmånligt att två genomför en intervju eftersom de kan koncentrera sig på 

olika saker, en av oss koncentrerade sig på att intervjua och den andra på att föra anteckningar 

och komma på följdfrågor. Genom att föra anteckningar vill vi kunna komma åt det ohörbara i 

intervjun som t.ex. kroppsspråk (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.52).  En annan 

anledning till att vara två var för att vi kan upptäcka mer under intervjuerna (Stukát 2011, 

s.46). Vi informerade respondenterna om nämnda tillvägagångssätt för att skapa en bekväm 

situation.   

Vid starten av intervjun presenterade vi oss för varandra och vi delade ut ett missivbrev till de 

deltagande för att få en underskrift av den deltagande och vi informerade om att de gärna får 

ta del av studien. I slutet av intervjun frågade vi om det var något de ville tillägga och därefter 

tackade vi för deras medverkan. Det blev efter intervjuerna uppenbart för oss att vissa av 
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respondenternas svar inte hade följts upp och därav bestämde vi oss för att komplettera 

intervjuerna med ett par telefonintervjuer i efterhand.  

Reliabilitet  

 

Reliabilitet innebär mätinstrumentets kvalité och avser mätinstrumentets tillförlitlighet (Stukát 

2011, s.133). Vi har som tidigare nämnts genomfört ostrukturerade intervjuer, eftersom vi har 

valt det som undersökningsmetod har vi utgått från vissa specifika frågeställningar vilket 

stärker reliabiliteten. Vi har valt ut förskolor som har erfarenhet av att använda digitala 

hjälpmedel i arbetet med pedagogisk dokumentation. Då vårt syfte är att ta reda på 

pedagogers uppfattningar om användandet av ett digitalt verktyg, mer specifikt Förskoleappen 

i samband med pedagogisk dokumentation, är det fördelaktigt och blir mer tillförlitlighet i 

svaren när vi undersöker förskolor som har denna erfarenhet. Reliabiliteten förstärks också i 

och med att vi använder oss av öppna frågor under intervjuerna, eftersom pedagogerna ges 

möjlighet till att uttrycka hela sin åsikt och inte är begränsade av vissa svarsalternativ. Stukát 

(2011) tar upp att en kvalitativ undersökningsmetods reliabilitet kan minska i och med att 

intervjuaren kan göra en feltolkning av respondenternas svar och respondenterna kan även 

misstolka frågor från intervjuaren (Stukát 2011, s.133). Vi har genomfört en kvalitativ 

undersökning och är medvetna om att pedagogerna kan tolka våra frågor på olika sätt och att 

vi även kan tolka respondenternas svar felaktigt, därmed försvagas reliabiliteten i vår studie.  

 

Vi har ökat reliabiliteten i vår undersökning genom att vi har försökt att ställa följdfrågor för 

att förtydliga för både respondenterna och oss själva för att minska denna felkälla. Något 

Stukát (2011) tillägger är att reliabiliteten kan minska vid en intervjuform eftersom 

intervjuaren kan ha gjort felskrivningar (Stukát 2011, s.133). Denna felkälla har vi motverkat 

eftersom vi har använt oss av inspelningsinstrument, vilka vi även har transkriberat. Stukát 

skriver att reliabiliteten ökar om andra kan genomföra samma undersökning och uppnå 

samma resultat, därmed bör man tydligt beskriva sin mätprocedur (Stukát 2011, s.134). Detta 

har vi beskrivit under kapitlet Genomförande. Vi har haft svårigheter med att hitta förskolor 

som arbetar med Förskoleappen och därav har vi på grund av tidsbrist inte genomfört en 

pilotundersökning för att testa intervjufrågorna och kontrollera dessa, därför visste vi inte hur 

pedagogerna skulle tolka frågorna eller om frågorna var tydligt formulerade vid 
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intervjutillfällena. Detta innebär att intervjuerna blir bristfälliga i svaren, men vi har 

kompenserat dessa brister med kompletterande intervjusamtal efter intervjutillfällena.  

 

Validitet  

 

Validitet innebär att forskaren mäter det man avser att mäta. Det är av relevans att 

mätinstrumentet passar det forskaren valt att undersöka och att man även mäter rätt saker 

(Stukát 2011, s.134). Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning med ostrukturerade 

intervjuer, detta eftersom vi vill undersöka pedagogers uppfattningar, därmed är en kvalitativ 

undersökning ett passande mätinstrument. Vi har utformat intervjufrågor vilka är utformade i 

förhållande och med utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar, därmed anser 

vi att vi har stärkt validiteten i undersökningen. En annan felkälla som Stukát (2011) tar upp 

är gällande hur ärliga respondenterna är i undersökningen, de kanske ger det svar de tror att 

intervjuaren vill höra. Undersökningens validitet kan minska i och med att pedagogerna fick 

frågorna i förväg, detta innebär att pedagogerna kan ha förberett svar eller pratat ihop sig. 

Stukát (2011) menar att detta kan till viss del undvikas om intervjuaren skapar en 

förtroendefull situation (Stukát 2011, s.135). Detta är en felkälla som vi är medvetna om, vi 

har försökt minska den genom att som Stukát nämner skapa en förtroendefull situation. Vi 

skapade ett förtroendefullt klimat i och med att vi berättade om studiens syfte och eftersom vi 

gick respondenterna till mötes då vi som tidigare nämnt, skickade våra intervjufrågor till dem 

i förväg. Vi gav dem även en bakgrund om vilka vi är och varför vi vill göra denna 

undersökning vid varje intervjutillfälle.  

 

Studiens generaliserbarhet 

 

Urvalet är en begränsad undersökningsgrupp, vilket gör att resultatet inte kan generaliseras till 

alla förskolor. Resultatet av studien gäller endast för den utvalda undersökningsgruppen, de 

generaliseringar vi gör gäller därmed endast urvalet. I vissa sammanhang ser vi liknande 

mönster i de båda förskolorna, vilket skulle kunna vara generellt i en större studie, men vi kan 

inte dra den slutsatsen i denna begränsade undersökning.  
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Etiska principer 

 

Vetenskapsrådet har formulerat fyra huvudkrav på forskning. De forskningsetiska principerna 

är till för att skapa en norm i samspelet mellan forskare och forskningsdeltagare. I vår 

undersökning tar vi hänsyn till de fyra huvudkraven (HSFR 2010, s.6). De olika 

forskningsetiska principerna förklaras nedan. 

 

Informationskravet: Alla deltagande i studien ska i förväg informeras om studien, detta har 

gjorts genom att vi har kontaktat deltagande förskola, pedagoger och även nått ut till alla 

deltagande barns föräldrar genom ett missivbrev. Vi har delgett alla tänkbara deltagande att 

deltagandet är frivilligt och att man kan avbryta sin medverkan när helst man önskar. I 

missivbrevet har vi även delgett alla tänkbara deltagande att all information behandlas 

konfidentiellt och endast kommer att användas i forskningssyfte (HSFR 2010, s.7). 

 

Samtyckeskravet: innebär att alla deltagande i studien måste ha gett sitt samtycke till 

medverkan innan undersökningen genomförs. Vi har kontaktat de medverkande i studien 

genom samtal med förskolechef som frågat pedagoger vilka som vill delta i undersökningen 

och vi har även tagit kontakt med deltagarna för att inhämta samtycke. Den deltagande har 

informerats om att hen kan avbryta sin medverkan närhelst hen vill (HSFR 2010, s.9-10). 

 

Konfidentialitetskravet: detta innebär att deltagandes personuppgifter ska behandlas 

konfidentiellt, vi kommer under studien gång att förvara uppgifter så att ingen annan än vi får 

tillgång till dessa och vi kommer även att radera allt efter avslutad studie. De medverkande i 

studien ska inte kunna identifieras av utomstående genom den insamlade datan, de deltagande 

och förskolorna kommer i studien att anonymiseras och därmed ha fiktiva namn (HSFR 2010, 

s.12).  

 

Nyttjandekravet: detta innebär att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål. Som forskare behöver man överväga riskerna för att forskningen utnyttjas 

felaktigt. Vi kommer att förvara all information och inte delge någon annan de insamlade 

uppgifterna (HSFR 2010, s.14) 
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Resultatredovisning  

 

I följande kapitel presenterar vi resultatet av vår undersökning och använder våra 

frågeställningar som huvudrubriker. Under första frågeställningen presenterar vi förskolornas 

och pedagogernas bakgrund, vilket följs av vad pedagogernas syn på vad pedagogisk 

dokumentation är och vad Förskoleappen är samt pedagogernas uppfattningar om hur 

pedagogisk dokumentation genomförs. Därefter presenterar vi vår andra frågeställning som 

följs av tre teman vi har urskilt i resultatet, vilka är: En förändrad delaktighet med barnet i 

pedagogisk dokumentation, en förändrad delaktighet med förskolechefen och kollegor i 

pedagogisk dokumentation och ett förändrat arbete med pedagogisk dokumentation.  

 

Förskolornas bakgrund 

Förskolan Tussilagon 

 

Förskolan har Reggio-Emilia filosofin som bakgrund och är en av de första testförskolorna för 

Förskoleappen, de har arbetat med Förskoleappen sedan augusti 2012. Förskolan har två 

avdelningar. Pedagogerna Anna och Karin arbetar på samma avdelning med barn mellan 3-5 

år, de båda föreläser om Förskoleappen för andra förskolors pedagoger. Anna är förskollärare 

och examinerades i januari 2012 hon har arbetat i olika förskolor i cirka 10 år innan 

utbildningen och har varit anställd i på denna förskola i ca 1 år. Anna har också en 

projektledarutbildning inom media och teknik. Karin är barnskötare sedan 1988, har 26 års 

erfarenhet i förskoleyrket och har varit anställd vid förskolan sedan 2006. Pontus är utbildad 

F-6 lärare och har 1,5 års erfarenhet av att arbeta på förskola, han började arbeta vid denna 

förskola i början av höstterminen 2014. 

Förskolan Näckrosen 

 

Förskolan har sex avdelningar och den är en av de första testförskolorna för Förskoleappen, 

de har använt appen sedan augusti 2012. De tre respondenterna arbetar på olika avdelningar 

med barn från 3-5 år. Kerstin är utbildad barnskötare och blev färdig med sin utbildning 2008, 

hon har sju års erfarenhet av att arbeta på förskola, hon började arbeta på denna förskola i 

början av 2012. Kerstin är den pedagog som är ansvarig för Förskolappen på förskolan. Julia 

är utbildad förskole- och montessorilärare och har 22 års erfarenhet av att arbeta på förskola. 
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Julia har arbetat i ca sju år på Näckrosen. Emma är utbildad förskollärare och har arbetat som 

det i sju år och hon har varit anställd på förskolan cirka två år.  

På vilket sätt använder förskolepedagogerna 

Förskoleappen vid pedagogisk dokumentation?    

 

Vad är pedagogisk dokumentation och varför genomförs det? 

Tussilagon 

 

Pedagogen Anna uttrycker i intervjun att pedagogisk dokumentation handlar om att 

synliggöra barns lärprocesser i form av en dokumentation och att sedan reflektera över det 

man har sett och gjort, pedagogisk dokumentation är en process berättar Anna. Det är 

samtidigt enligt Anna ett sätt att ge barnen delaktighet och inflytande över sin egen 

dokumentation. Anna uttrycker vidare att reflektionen sker mellan pedagoger och barn, barn 

emellan, pedagoger emellan och att reflektioner också ges från förskolechefen samt föräldrar. 

Anledningen till varför Anna genomför pedagogisk dokumentation är för att kunna se vad 

barnen har lärt sig och utmana dem vidare och för att se om pedagogerna själva behöver 

utmanas eller skaffa sig mer kunskap i något, att den pedagogiska dokumentationen är ett sätt 

att utveckla verksamheten. Pedagogen Karin talar även hon om att genom pedagogisk 

dokumentation kan man synliggöra barnens lärprocesser, när man har dokumenterat så 

reflekterar man kring dokumentationen tillsammans med barn, pedagoger, förskolechef, vilket 

gör att dokumentationen blir pedagogisk menar Karin. Karins anledning att genomföra 

pedagogisk dokumentation är för att det står i läroplanen att man ska göra det. För Pontus är 

begreppet pedagogisk dokumentation ”relativt nytt” som han uttrycker det, pedagogisk 

dokumentation som begrepp finns inte i skolan uttrycker han, det handlar enligt Pontus om att 

synliggöra barns lärprocesser och för att sedan bygga vidare på det, detta anger Pontus som en 

anledning till varför han genomför pedagogisk dokumentation. Det viktiga för Pontus är inte 

målet, utan vägen dit, detta illustreras med följande citat: 

Det handlar om att synliggöra lärprocesser och man kan utifrån den bygga vidare, det är 

inte så mycket om produkten utan hur vi har kommit dit som man då kan synliggöra via 

det, man kan bygga vidare och så, det är så jag ser det. (Pontus) 
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För Kerstin innebär pedagogisk dokumentation att synliggöra barnets individuella utveckling 

och lärande. Kerstin berättar vidare att det inte är resultatet hon vill åt utan att se 

lärprocesserna på vägen dit och hänvisar till att hon arbetar efter läroplanen och 

styrdokumenten. Julia beskriver pedagogisk dokumentation som ett sätt att synliggöra barnens 

lärande och tillägger att pedagogisk dokumentation fungerar som en motor för avdelningen, 

det är genom pedagogisk dokumentation som pedagogen kan förbättra verksamhetens miljö 

och kvalitet, vilket belyses med följande citat ”om man inte dokumenterar så vet man inte vad 

som ska förbättras.”, detta är också en anledning till varför Julia genomför pedagogisk 

dokumentation. Julia berättar att en annan anledning är att pedagogisk dokumentation 

genomförs för att barnen ska bli medvetna om sitt lärande, detta kan ske genom att pedagogen 

reflekterar med barnen när hon upptäcker ett lärande. Emma talar om att pedagogisk 

dokumentation är ett sätt att se barnens utveckling och att se vad miljön gör med barnen samt 

vad barnen gör i miljön. Genom att observera och reflektera över miljön kan pedagogen veta 

vad som behöver förändras, detta är även anledningen till varför pedagogen genomför 

pedagogisk dokumentation säger Emma. 

 

Pedagogerna lyfter upp olika tankar kring vad pedagogisk dokumentation är men gemensamt 

för alla pedagoger är att pedagogisk dokumentation ses som ett sätt att synliggöra något, 

pedagogerna talar om att synliggöra lärande/lärprocess eller utveckling hos barn. De motiv 

pedagogerna uppger till varför pedagogisk dokumentation genomförs är; för att utveckla 

verksamheten, för att läroplanen förespråkar det, för att synliggöra barns lärprocesser och för 

att barnen ska bli medveten om sitt lärande. Något som Pontus och Kerstin tar upp är att det 

inte är målet som är viktigt i pedagogisk dokumentation, utan vägen dit. 

Vad är Förskoleappen enligt pedagogerna? 

 

Tussilagon 

 

Som det har beskrivits i föregående kapitel anser Anna bland annat att pedagogisk 

dokumentation är ett sätt att utveckla verksamheten, därmed beskriver Anna Förskoleappen 

som ett kvalitetssäkringsverktyg, vilket nästa citat ger exempel på: 

 

Man kan säga att för oss är den ett kvalitetssäkringsverktyg också för vi använder ju 

liksom Förskoleappen, vi skapar ju pedagogisk dokumentation genom Förskoleappen så 
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därigenom kvalitetssäkrar vi hela vår enhet, alltså vårt arbetslag, vår förskola i överlag. 

(Anna)  

Vidare beskriver Anna Förskoleappen som ett dokumentationsverktyg och att via 

Förskoleappen så kan föräldrar och pedagoger kommunicera om barnens dokumentationer. 

Karin beskriver Förskoleappen som ett pedagogiskt dokumentationsverktyg som kan 

synliggöra barnens utveckling. Pontus beskriver Förskoleappen som en portfölj där 

pedagogerna kan titta tillbaka på de dokumentationer som har gjorts. 

 

Näckrosen 

 

Kerstin som arbetar på Näckrosen, beskriver Förskoleappen som ett pedagogiskt 

dokumentationsverktyg. Julia däremot talar om att Förskoleappen används som en blogg och 

inte för att genomföra en pedagogisk dokumentation, utan för att skicka dokumentationer till 

föräldrarna och jämför Förskoleappen med Facebook och Instagram, detta exemplifieras i 

följande citat: 

 

När man dokumenterar en pedagogisk dokumentation så sker det inte i Förskoleappen. 

Förskoleappen är bara en blogg, det är som Instagram och Facebook egentligen. I 

Förskoleappen lägger vi in media och skickar till föräldrar, precis som Facebook och 

Instagram.(Kerstin)  

 

Julia meddelar att hon använder sig av andra appar, som Keynotes2 när hon genomför 

pedagogisk dokumentation. Emma anser att Förskoleappen ska vara ett verktyg för 

pedagogerna att dokumentera barns lärande och utveckling men anser att Förskoleappen 

inte används som ett dokumentationsverktyg helt och hållet, citatet som följer beskriver 

vad Förskoleappen har varit och vad Emma vill att det ska vara, med hennes egna ord: 

 

Det håller på att gå från att vara ett fotoalbum, det är så spännande för när vi började 

använda Förskoleappen för 1,5 år sedan, då knäppte man bilder på allt och så la du upp 

det, det blev att man kände att det var för föräldrarna, för att föräldrarna skulle se vad vi 

gjorde. Det blev så att pärmen, den klassiska portfolio pärmen som man förut skickade 

hem med barnen, det skulle vara Förskoleappen istället. När chefen sa att det inte är ett 

fotoalbum till föräldrarna utan det är ert eget dokumentationsverktyg, så sakta men 

                                                           
2 Keynotes är en app som är till för att skapa presentationer, där man kan kombinera bilder och texter m.m.  
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säkert började vi tänka om och inser att man kanske inte ska använda Förskoleappen för 

föräldrarna utan det är för oss. Där någonstans är vi nu, gränslandet mellan att 

fortfarande tycka att vi är skyldiga att skicka saker till föräldrarna hela tiden till att 

använda Förskoleappen för vår egen skull liksom, så jag hoppas att vi snart kan säga att 

det är helt och hållet vårt eget dokumentationsverktyg, vi är inte riktigt där än. (Emma)  

Vid de två förskolorna framställs Förskoleappen som ett pedagogiskt dokumentationsverktyg 

av Karin och Kerstin. För Anna är Förskoleappen ett kvalitetsverktyg för att analysera och 

förändra verksamheten och berättar vidare att det samtidigt är ett dokumentationsverktyg, 

vilket Emma också gör, skillnaden för Emma är att det väger mellan att vara ett fotoalbum till 

föräldrar och ett dokumentationsverktyg. Huruvida pedagogerna skiljer på 

dokumentationsverktyg och pedagogiskt dokumentationsverktyg är något vi i intervjuerna inte 

har tagit reda på.  

 

Pedagogernas uppfattningar om hur pedagogisk dokumentation genomförs 

med Förskoleappen 

Tussilagon  

 

Anna berättar att pedagogisk dokumentation kan ske när och var som helst, all dokumentation 

sker i Förskoleappen och att hon arbetar utifrån projekt som kan skapas ur barnens intressen. 

Ett annat verktyg som Anna använder i pedagogisk dokumentation är Popplets3 för att skapa 

tankekartor över ett barns lärande, dessa kan föras in i Förskoleappen. Hon säger att hon alltid 

har Ipads på plats och därmed kan hon fotografera eller filma med Förskoleappen och 

diskuterar samt reflektera med barnen kring det som Anna ser. Enligt Anna kan en reflektion 

mellan henne och barn ske på samma gång som hon genomför en dokumentation eller efter att 

ett barns lärande har dokumenterats. Anna kan tagga de barn som är med i en dokumentation 

samtidigt som hon taggar de mål från läroplanen som hon anser uppfylls av barnen. 

Pedagogen berättar vidare att hon kan koppla upp Förskoleappen via en Ipad till en 

storbildsskärm med hjälp av en apple-tv4 så att hon kan förstora upp dokumentationerna och 

barnen kan därefter samlas runt storbildsskärmen och reflektera över dokumentationerna 

tillsammans med pedagogerna. Anna berättar vidare att reflekterandet kring en dokumentation 

sker kontinuerligt. Efter att ha reflekterat med barnen kan pedagogerna sinsemellan reflektera 

                                                           
3 Popplets är ett verktyg som både är webbaserad och i form av en app, verktyget gör att man kan skapa tankekartor med bild 

och text för att organisera sina idéer i till exempel en Ipad eller dator.  
4 Apple-tv är en produkt som är utformad för att kunna kopplas ihop med andra apple produkter (till exempel en Ipad). Man 

kan exempelvis överföra en bild eller film från en Ipad till tv:n för att visa i storbildsformat.  
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tillsammans och redigera eller fylla ut en befintlig dokumentation i Förskoleappen. Anna har 

även möjlighet till att reflektera kring en dokumentation i sitt hem och kan dagen efter dela 

med sig av sina reflektioner till sina kollegor, även föräldrarna bidrar till reflektion i den 

pedagogiska dokumentationen enligt Anna.  

 

Karin berättar att hon använder Förskoleappen hela tiden, hon uppger att hon alltid har en 

Ipad med sig. Förskoleappen används enligt Karin för att dokumentera pedagogiska processer 

och utveckling hos barnen., enligt Karin kan även en dokumentation ske i appen Popplets, där 

hon menar att hon kan göra tankekartor och reflektera tillsammans med barnen utifrån de 

projekt som pågår och det barnen gör, hon uppger även att hon kan tagga de verksamhetsmål 

från till exempel läroplanen, som hon anser att barnen har uppnått i Förskoleappen. Karin 

berättar att hon kopplar upp Förskoleappen till en storbildsskärm vid namn Clevertouch5, för 

att förstora upp bilder, därefter berättar Karin att hon tillsammans med barnen reflekterar över 

bilderna för att sedan skriva ner barnens reflektioner i Förskoleappen. 

Följande citat från Pontus beskriver hur han genomför pedagogisk dokumentation i 

Förskoleappen, citatet har valts ut eftersom han redogör för detta i en sammanhängande 

berättelse: 

Ofta har vi projekt, vi kan tagga verksamhetsmålen och då har vi också ett som heter 

projekt, om det händer något så tar jag kort på det och så frågar man vad gör vi nu för 

någonting? och då kanske de berättar och sen skriver jag ner vad det är som händer, det 

är så vi använder det. ofta så skriver jag det barnen berättar på ett papper i en form av 

mindmap, när jag har tid efteråt, oftast är man inne i aktiviteterna, och sen tar det fem 

minuter ungefär för att lägga ihop bilderna och skriva klart texten, dagen efter när man 

ska hålla på med projektet igen så kan man visa kommer vi ihåg vad man gjorde igår och 

vad vi tänkte för någonting här? och då kan man plocka fram Ipaden och visa inlägget 

igen och vad vi gjorde för någonting. (Pontus)  

Näckrosen 

 

Kerstin uppger att hon arbetar mycket med att ta bilder med Förskoleappen när hon genomför 

pedagogisk dokumentation samt att det sker efter barnens intresse, detta illustreras med 

följande citat: 

 

Det kan ju vara att ett barn helt plötsligt visar intresse för någonting som det inte har 

varit så intresserad av, till exempel att väva och då får du ju in finmotoriken och 

                                                           
5 Clevertouch är en interaktiv pekskärm som pedagogerna använder som ett ”förstoringsglas”, för till exempel bilder.  
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grovmotoriken, som den själv väljer att göra, alltså den aktiviteten, och då blir det ju att 

man jobbar med kameran och tar bilder i följd och sen så får vi se hur det utvecklas, om 

det kanske var en engångsprocess eller om barnet fortfarande visar under flera veckor 

eller några dagar, så allt beror ju på vad barnens intresse är. (Kerstin) 

Något som inte framgår i citatet men som Kerstin uppger i intervjun är att när hon 

dokumenterar i Förskoleappen och tar bilder så kan hon reflektera över dokumentationen 

tillsammans med barnen. Kerstin taggar de mål från läroplanen i Förskolappen som hon anser 

att barnen når upp till när hon gör genomför en dokumentation. 

 

I intervjun med Julia framkommer det att hon använder olika appar vid genomförandet av 

pedagogisk dokumentation, två av dessa är Keynotes och Förskoleappen. Förutom digitala 

verktyg vid pedagogisk dokumentation säger pedagogen att hon även använder penna och 

papper för att snabbt kunna skriva ner det barnen säger, om hon upptäcker ett lärande. Som ett 

exempel tar Julia upp att när ett barn konstruerar något så kan barnen själva fotografera eller 

filma konstruktionen för att sedan visa andra barn, därmed kan barnen påbörja en reflektion 

över situationen. Pedagogen kan sedan tillsammans med barnen skapa en dokumentation i 

Keynotes genom att fotografera med appen och skriva in barnens reflektioner i samma app. 

När dokumentationen färdigställs i Keynotes kan pedagogen föra över den färdigställda 

dokumentationen till Förskoleappen, som hon sedan kan tagga de verksamhetsmål från 

läroplanen hon anser att barnen når upp till. Pedagogen använder Förskoleappen som en 

digital portfolio där färdiga dokumentationer läggs in och synliggörs för andra pedagoger, 

chef och föräldrar. Julia nämner även att hennes avdelning har kvar en form av 

portfoliosystemet, en pärm för varje barn där barnen kan sätta in sina teckningar, eftersom 

barnen på egen hand kan titta tillbaka på vad de har gjort. Emma uppger att hon använder sig 

av film och bilder för att dokumentera ett barns lärande, hon nämner att hon kan använda sig 

av Förskoleappen eller Ipadens inbyggda kamera.  

 

I intervjuerna med pedagogerna från Tussilagon framkom det att Förskoleappen används i 

samband med pedagogisk dokumentation, men att Förskoleappen är som ett komplement för 

pedagogisk dokumentation tillsammans med andra digitala verktyg som Popplets och en 

storbildskärm. I Näckrosen visar det sig att alla tre pedagoger använder sig av Förskoleappen 

på något sätt men använder sig av olika verktyg till att dokumentera. Kerstin använder endast 

Förskoleappen medan Julia använder Förskoleappen som ett komplement till andra appar som 

Keynotes. För Emmas del så bollar hon mellan att använda Förskoleappen som ett fotoalbum 
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och dokumentationsverktyg. Gemensamt för alla pedagoger är att man reflekterar med barn 

och andra pedagoger kring dokumentationer eller bilder med hjälp av ett digitalt verktyg, vare 

sig det är Förskoleappen eller Keynotes. 

 

Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna om digital 

teknik i allmänhet och Förskoleappen i synnerhet? 

Barnets delaktighet i pedagogisk dokumentation vid användandet av 

Förskoleappen 

Tussilagon 

 

Anna berättar att barnen ofta är delaktiga genom att de tillsammans med pedagogen 

bestämmer vad som ska skrivas i en dokumentation i Förskoleappen, detta gör även att barnet 

blir medveten om innehållet i sin dokumentation enligt pedagogen. Anna tar upp en etisk 

tanke gällande dokumentationen och menar på att i relation till de äldre barnen är det svårt att 

veta om de yngre barnen vill delta i dokumentationen. Men eftersom barnen är delaktiga i 

dokumentationen och får det som står i dokumentationen återberättat för sig kan de ge sitt 

samtycke i och med det, detta illustreras i följande citat:  

 

För det första lägger vi inte ut foton utan deras okej.. de får alltid se på foton eller film 

om de vill.. de kanske inte går med de allra yngsta självklart, där kan de vara svårt.. där 

måste vi tänka ut etiska aspekter om vad det är vi lägger fram, men det är samma sak som 

vi haft på väggarna, sen kan det också vara att de bara vill fota, den processen de är inne 

i, de kanske inte vill vara med på bild och då fotar vi inte dem. På så vis får vi ett okej 

från dem och sen kan vi läsa igenom, det här skriver jag nu, som du har berättat för mig, 

för då kan de säga om det är okej eller inte. (Anna)  

 

Anna tillägger även att barnen har tillgång till Förskoleappen tillsammans med pedagogerna 

men inte själva.  

 

Karin delger att barn och pedagog tillsammans tittar på bilder som tagits till dokumentationen 

och tillsammans skriver om vad för dokumentation som gjorts. Hon berättar även att de äldre 

barnen behärskar ett rikare språk än de yngre och därmed kan de äldre barnen förklara vad 

syftet med det de gör på en bild är, medan de yngre inte har ett lika rikt språk och därmed 
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behöver pedagogen tolka syftet. De yngre barnen kan inte vara delaktiga på samma sätt menar 

Karin, de kan t.ex. inte berätta vilken bild de vill lägga upp. Karin säger att det är 

pedagogerna som har tillgång till Förskoleappen men barnen kan be om att få använda den 

med hjälp av en pedagog, de använder den då tillsammans. Karin berättar vidare att barnen 

inte har tillgång till Förskoleappen själva på grund av säkerhetsskäl. Hon berättar att barnen 

kan råka t.ex. tagga något annat barn som inte är med i dokumentationen. Pontus meddelar att 

barnen är delaktiga när de får ta en bild och reflektera kring lärandet med pedagogen, sedan 

kan barnets tankar skrivas in i dokumentationen i Förskoleappen. Pontus berättar att han inte 

riktigt kan svara på vad de äldre barnen gör på den här förskolan, men han har erfarenhet från 

att arbeta med Förskoleappen med äldre barn på en annan förskola, där försökte man öka de 

äldre barnens delaktighet i att ta bilder med Ipaden. Pontus berättar att de på förskolan nu har 

många småbarn, därmed blir det ofta att han som pedagog bestämmer. Pontus säger att det 

ofta är han själv som tar bilder men att även barnen gör det. Pontus uppger därefter att barnen 

endast har tillgång till Förskoleappen i en pedagogs närvaro eftersom det inte finns några 

Ipads till barnen och detta p.g.a. att han arbetar på en småbarnsavdelning där barnen inte kan 

hantera en Ipad på egen hand. 

 

Näckrosen 

 

Kerstin talar om att hon sitter tillsammans med barnen och genomför dokumentationen och att 

de tillsammans reflekterar, en reflektion kring barnets lärande sker enligt Kerstin även hemma 

med föräldrarna, vilket gör att barnet blir medvetet om sitt lärande menar pedagogen. Kerstin 

berättar att när hon arbetade på avdelningen med yngre barn, så var barnen inte lika insatta 

som barnen är på avdelningen med äldre barn och att det kan vara lite svårt för en ettåring att 

hantera Förskoleappen. De äldre barnen är mer aktiva och kan t.ex. förklara och berätta vad 

de gjorde vid ett lärande. Kerstin talar om etiska aspekter vid användandet av Förskoleappen. 

Hon berättar att om ett barn eller en familj har skyddad identitet så visar förskolan hänsyn till 

detta genom att de inte fotograferar eller lägger ut bilder på barnet i Förskoleappen, vid 

gruppbilder undviker pedagogerna att fotografera det barnet. 

 

Julia talar om att barnen blir medvetna om sin lärprocess när de får dela med sig av sitt 

lärande med andra barn. Hon menar att ett barn exempelvis kan filma eller ta bilder på något 

som barnet har gjort för att sedan visa och reflektera över bilden/filmen tillsammans med 

andra barn. Barnen är på så sätt delaktiga i sin lärprocess och därmed även medveten om den 
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när barnet reflekterar. Hon talar även om att barnens delaktighet är begränsad och att barnen 

endast har tillgång till Förskoleappen tillsammans med en pedagog, detta eftersom 

pedagogerna har ett ansvar för att barnen inte av misstag ska skicka bilder eller videoklipp av 

andra barns dokumentationer. 

 

Emma säger att de vuxna lägger upp dokumentation i Förskoleappen, hon berättar att barnen 

inte är så delaktiga. Anledningen till detta tydliggör Emma i följande citat: 

 

De flesta har en lärplatta som tillhör en vuxen, den får barnen inte använda själva, där 

finns Förskoleappen. Däremot så har vi lärplattor som barnen får använda utan vuxen, 

där är den inte installerad just för att de inte ska råka göra någonting med 

Förskoleappen och skicka ut saker som kanske inte ska vara uppe eller radera saker. 

Vilket gör att barnen måste ju endera be om att få titta på vad dem har varit med om eller 

att vi erbjuder det, vilket jag ser som ett hinder. (Emma) 

 

Något gemensamt för pedagogerna, Anna, Karin och Kerstin, är att de talar om äldre och 

yngre barns delaktighet utifrån en språkaspekt. Anna talar om den etiska aspekten gällande 

yngre barns förmåga till att uttrycka sitt samtycke till deltagande i bild. Språkaspekten tar 

även Karin och Kerstin upp utifrån en annan synvinkel. Karin talar om att de yngre barnen 

innehar ett begränsat språk till skillnad från de äldre, därmed krävs det att pedagogen tolkar 

situationen. Både Karin och Kerstin menar att de äldre barnen kan förklara och berätta, vilket 

är något som även Julia uttrycker. Något som Julia tillägger är att de äldre barnen oftast har 

lättare att hantera lärplattan än de yngre, däremot tydliggör hon att det har med mognaden hos 

barnet att göra. Även Pontus uttrycker att de yngre barnen inte kan hantera Ipads. De tre 

pedagogerna, Karin, Julia och Emma från de båda förskolorna tar upp säkerhetsskäl som en 

aspekt gällande barnens begränsade tillgång till Förskoleappen. De menar att barnen har 

begränsad tillgång eftersom barnet kan råka lägga ut något eller radera något befintligt i 

appen. En annan likhet är Annas och Kerstins tankar gällande etiska aspekter vid användandet 

av Förskoleappen. Anna berättar att de ber om barnens samtycke till att delta på bild eller 

inspelning. Hon anser det viktigt att tänka på vilka bilder och inspelningar som läggs upp i 

Förskoleappen. Även Kerstin talar om etiska aspekter, hon berättar att om ett barn eller en 

familj har skyddad identitet så visar förskolan hänsyn till detta genom att inte fotografera eller 

lägger ut bilden på barnet i Förskoleappen.  
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Förskolechefens och pedagogers delaktighet i pedagogisk dokumentation vid 

användandet av Förskoleappen  

Tussilagon 

 

Anna uppger att chefen har tillgång till barnens dokumentationer via Förskoleappen och får 

därefter en inblick i verksamheten samt att hon kan analysera verksamheten, därefter kan 

chefen ge sina reflektioner och synpunkter till hur pedagogerna kan utmanas vidare. Anna 

uppger även att hela enheten, andra pedagoger i förskolans syskonförskola, får insyn och kan 

på apt-möten utbyta reflektioner pedagoger emellan.  

 

Karin uppger också att förskolechefen har tillgång till Förskoleappen. Hon berättar att chefen 

kan ge sina synpunkter om reflektioner som har gjorts av pedagogerna i Förskoleappen och 

utmana de vidare, detta illustreras i följande citat: 

 

Chefen kommer ju in på vår reflektion och kan direkt komma med en utmanande fråga, 

för hon kan se i förskolappen och kan direkt gå på oss och säga, hur tänker ni här? hur 

kan ni gå vidare här? (Karin) 

 

Karin berättar vidare att pedagogerna har ett möte en gång i veckan och kan på mötet titta 

tillbaka på alla dokumentationer som har gjorts i Förskoleappen för att se de verksamhetsmål 

barnen har uppnått eller behöver uppnå, varför barnen inte har nått upp till målen och se till 

att barnen kan göra det till nästa år. Pontus förklarar att pedagogerna har ett reflektionsmöte 

en gång i veckan tillsammans med förskolechefen, förskolechefen kan genom Förskoleappen 

följa pedagogernas arbete och se vad som händer i verksamheten berättar Pontus.  

 

Näckrosen 

 

Enligt Kerstin har förskolan ett reflektions- och avdelningsmöte i veckan. Reflektionsmötet 

sker mellan pedagogerna på hennes avdelning och där kan pedagogerna i Förskoleappen få en 

överblick på alla dokumentationer och se vilka läroplansmål barnen har uppnått eller behöver 

nå upp till samt hur barnen kan utmanas vidare uppger hon. Förskolechefen kan se hur 

pedagogerna arbetar via Förskoleappen och kan på avdelningsmötet komma med reflektioner 

och synpunkter på hur pedagogerna kan arbeta vidare.  
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Julia berättar att pedagogerna på hennes avdelning har ett reflektionsmöte en gång i veckan 

där de pratar om dokumentationerna, som synliggörs för pedagogerna i Förskoleappen enligt 

Julia, och hur man kan gå vidare med dessa. Förskolechefen har tillgång till 

dokumentationerna och har det pedagogiska ansvaret att göra så att Förskoleappen används 

som ett levande dokument och inte ett fotoalbum berättar Julia. Förskolechefen var mer 

delaktig i den pedagogiska dokumentationen i början, enligt Julia, men att nu när pedagogerna 

är mer bekväma med Förskoleappen så är chefen inte lika delaktig längre. Emma berättar i 

intervjun att även de har ett reflektionsmöte en gång i veckan pedagoger emellan, att 

förskolechefen har tillgång till Förskoleappen men att hon inte har tänkt på hur förskolechefen 

är delaktig i den pedagogiska dokumentationen.  

 

Alla pedagoger nämner att förskolechefen har tillgång till Förskoleappen. Anna, Karin och 

Kerstin uppger att de använder förskolechefen som en resurs till att utveckla verksamheten. 

För Julias del är inte förskolechefen lika delaktig i processen som chefen brukade vara. En 

gång i veckan sker ett reflektionsmöte enligt några pedagoger, där de och förskolechefen går 

igenom barnens dokumentationer i Förskoleappen för att se om något i verksamheten behöver 

utvecklas, läggas till, om barnen har nått utsatta mål från läroplanen eller behöver utmanas 

vidare i något samt om pedagogerna själva behöver något stöd i att utmanas/utvecklas vidare.  

 

Ett förändrat arbete med pedagogisk dokumentation 

Tussilagon 

 

Anna berättar att hon anser att dokumentationsarbetet tidigare var för tidskrävande men att 

Förskoleappen har minskat dokumentationsprocessen, hon berättar att man tog bild med 

digitalkameran för att sedan lägga över bilderna i datorn, pedagogen berättar vidare att hon 

inte hade någon tid att skriva ut bilderna, vilket var ett problem enligt henne. Anna uppger 

även att hon får mer tid i barngruppen eftersom dokumentationen sker i barngruppen där även 

hon säger att hon kan reflektera i realtid med barnen. Anna uppger att hon kan se alla 

dokumentationer i ett flöde, vilken dokumentation hon började med och vilken de är i för 

tillfället, därefter kan hon se hur de kan utvecklas vidare säger hon. Hon nämner att hon direkt 

kan plocka ut specifika läroplansmål från befintliga dokumentationer och kan därför fördjupa 

sig i läroplanen på ett helt annat sätt idag, vilket gör att pedagogerna kan ifrågasätta varandra 

mer och reflektera kring läroplansmålen, detta exemplifieras i följande citat: 
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…därför kan vi få en fördjupning i läroplanen på ett helt annat sätt idag. Vi kan, vi 

synliggör den mycket mer öppet, vi behöver inte sitta och leta läroplansmål utan de kan 

vi ju se vad det är för någonting och vad vi har gjort. Vi kan ifrågasätta varandra, hur 

tänkte du här? Så det är ju mycket mer reflekterande idag kring läroplansmålen och hur 

vi arbetar med dem. (Anna)  

 

Karin berättar i intervjun att dokumentationsprocessen har underlättats eftersom endast 

Förskoleappen används. All dokumentation är samlad på ett och samma ställe vilket 

underlättar vid reflektioner, exempelvis så har som tidigare nämnts chefen tillgång till 

dokumentationerna i Förskoleappen och kan då direkt ge en reflektion, istället för att 

pedagogerna ska hämta en särskild dokumentation som kanske förvaras på annan plats än där 

man befinner sig. Karin berättar även vidare att det kunde ta en vecka innan man fick ut 

dokumentationen till barnen och kunde reflektera kring den och då är det svårt att reflektera 

med barnen kring något som hänt för längesen, för barnen är redan någon annanstans. Denna 

tanke belyses med nedanstående citat:  

 

Det här med att ta kort och lägga in i datorn, alltså det tar ju sådan tid och vi vill ju 

reflektera i realtid med barnen. Förr så var det ju att det kunde ta en vecka innan man 

fick ut dokumentationen till barnen och börja reflektera kring den, då är det ju jättesvårt 

och reflektera med barnen kring något som hände för så längesen för dem är ju redan 

någon annanstans. (Karin)  

Vid användandet av Förskoleappen kan dokumentation och reflektion ske i barngruppen 

tillsammans med barnen, vilket var ett önskvärt arbetssätt för pedagogerna berättar Karin. 

Pontus anser att man i arbetet med Förskoleappen slipper allt extra pappersarbete och att sätta 

upp bilder på väggarna och liknande. Pontus menar att arbetet med Förskoleappen har 

förbättrat synliggörandet av dokumentationen för föräldrar. Han anser att portfoliosystemet 

inte var optimalt då det gällde synliggörandet av dokumentationen. Pontus berättar vidare att 

föräldrarna inte var inne på avdelningen så ofta och när de var det så tittade de inte ordentligt 

på dokumentationen på väggarna och dokumentationen blev därmed avskärmad från hemmet. 

Pontus berättar att med portfoliosystemet var pärmarna undanstoppade, barnen kunde på eget 

initiativ titta i sina dokumentationer men de var ofta efterkonstruktioner, då det tog ett tag 

innan en dokumentation kunde färdigställas. 
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Näckrosen 

 

Kerstin förklarar att pedagogerna vid arbetet med Förskoleappen inte behöver lämna 

barngruppen för att dokumentera, de kan vara med hela tiden. Pedagogerna behöver inte 

genomföra lika många steg i dokumentationen, de behöver inte flera verktyg som t.ex. skriva 

ut och klippa etc. ”Det är som en stor sten som föll från mångas axlar” uttrycker Kerstin. 

Hon tillägger även att dokumentationen av barns utveckling och lärprocess inte synliggjordes 

på samma sätt förut. Tidigare tog man bilder med kameran som det inte alltid fanns tid till att 

skriva ut. Att skriva ut bilderna för att synliggöra för föräldrarna blev ofta ett stressmoment 

vid t.ex. närmandet av Lucia. Med Förskoleappen är det lättare och smidigare menar hon. 

Julia anser att det tog lång tid att skapa en dokumentation med portfoliosystemet, 

pedagogerna var först tvungna att skriva anteckningar av en observation på papper, läsa 

igenom, gå till datorn för att sedan skriva rent och skriva ut och sedan behövde man klippa 

och klistra. I och med arbetet med Förskoleappen går detta snabbt, på ca. en kvart menar hon. 

Emma berättar att barnen hade tillgång till sina egna dokumentationer med portfoliosystemet, 

de kunde när som helst titta i pärmarna och det var populärt hos barnen. Pedagogen Emma 

uttrycker att hon saknar det faktum att barnen på eget initiativ kunde, med portfoliosystemet, 

titta och reflektera över innehållet i sina egna eller andras pärmar tillsammans med andra 

barn. Emma anser att det skulle vara roligt att ha med pärmarna också i arbetet men att det blir 

en himla mycket mer arbete så därför har det systemet tagits bort. 

 

Gemensamt för alla pedagoger i vår undersökning är att de alla talar om tid som en faktor. De 

talar om att ett verktyg som Förskoleappen underlättar arbetet med pedagogisk 

dokumentation, det har förenklat dokumentationsprocessen vilket sparar tid i arbetet. I båda 

förskolorna framkommer det att pedagogerna ges mer tid i barngruppen vid användandet av 

Förskoleappen. Anna, Karin och Kerstin anser detta eftersom de inte behöver gå undan 

barngruppen för att dokumentera. Anna och Karin framför ytterligare att det även finns mer 

tid för reflektion. Anna anser att Förskoleappen ger henne en överblick på alla 

dokumentationer och därmed kan arbeta med läroplanen på ett fördjupat sätt. En likhet vi kan 

upptäcka i pedagogerna Pontus och Kerstin intervjusvar är att de uttrycker liknande tankar 

kring synliggörandet av dokumentationen, vilken de nämner har förbättrats i användandet av 

Förskoleappen. En konsekvens enligt Anna är att användandet av portfoliosystemet medförde 

att pedagogerna endast kunde reflektera över en begränsad del av dokumentationerna, på 
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grund av att dokumentationerna i portfoliosystemet oftast inte färdigställdes i tid samt att alla 

dokumentationer var utspridda i verksamheten. En skillnad mellan pedagogerna Pontus, 

Karins och Emmas yttranden gällande portfoliosystemet synliggörs i resultatet. Pontus och 

Emma tar upp att det gamla portfoliosystemet gjorde att barnen på eget initiativ kunde titta på 

sin dokumentation. Pontus menar däremot att dokumentationen var efterkonstruktioner, vilket 

är något även Karin tar upp där hon tillägger att barnen därför inte kunde reflektera på samma 

sätt när de väl hade tillgång till dokumentationen eftersom de redan var någon annanstans. 

Emma anser däremot att portfoliosystemet tillförde att barnet på eget initiativ kunde reflektera 

över sin dokumentation och att Förskoleappen inte uppfyller det syftet eftersom den endast får 

användas tillsammans med en pedagog.  

 

Analys  

I följande avsnitt presenterar vi en analys som utgår från det designteoretiska perspektivet och 

den forskning vi har presenterat i kapitlet tidigare forskning. Vi analyserar ett urval från vår 

resultatredovisning, avsnittet kommer att presenteras i tre olika teman, vilka är: Ett 

tidsbesparande arbetssätt, Barnens delaktighet och inflytande och Ett förändrat arbete med 

pedagogisk dokumentation. 

Ett tidsbesparande arbetssätt  

Tid är ett tema som alla pedagogerna i intervjuerna talar om. De berättar att ett digitalt 

verktyg som Förskoleappen har underlättat arbetet med pedagogisk dokumentation när de 

jämför med portfoliosystemet. Genom resultatet tolkar vi att det framgår att med 

pedagogernas dåvarande design av verksamheten med verktyg som portfoliosystemet eller 

”den klassiska pärmen” som Emma uttrycker det, var bristen på tid en av de största faktorerna 

till att dokumentationer inte färdigställdes samt att dokumentationsprocessen tog 

reflektionstid från barnen. Vi ser i jämförelser att det mindre effektiva arbetssättet med 

portfoliosystemet innebär många tidskrävande arbetssteg, därmed blev resultaten av 

dokumentationerna bristfälliga och ofta efterkonstruktioner. Utan dokumentationer så finns 

det inte mycket att reflektera över, när pedagogerna hade färdigställt en dokumentation så var 

barnen, som Karin uttrycker det, "någon annanstans". Vi ser av resultatet att en 

dokumentation bör följa barnens intressen, när de mentalt fortfarande befinner sig i 

situationen. En dokumentation blir därför mindre meningsfull om det går för lång tid mellan 
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ett upptäckande av ett lärande till att det ska dokumenteras, eftersom det finns en risk med att 

barnet förlorar intresset för det hen har gjort. Vi tolkar detta därutöver, som att bristen på tid 

för att slutföra en dokumentation var ett hinder, som pedagogerna upplevde. Vi anser att vår 

studie tyder på att arbetet med att synliggöra, reflektera och följa upp ett barns lärande inte 

kunde tillgodoses fullt ut med portfoliosystemet. Bristen på tid och reflektion med barn är 

även något som har påverkat arbetet med pedagogisk dokumentation för pedagogerna i 

McKennas (2003) studie Documenting Development and Pedagogy in the Swedish Preschool: 

The Portfolio as a Vehicle for Reflection, Learning, and Democracy. I denna studie, som vi 

tar upp i kapitlet tidigare forskning, ser vi att pedagogerna hade svårt att finna tid till att sitta 

med barnen och reflektera kring deras portfolio, eftersom portfoliosystemet kräver tid till att 

färdigställas och reflektera kring (McKenna 2003, s.174).  

   

Enligt Carey Jewitt (2008) är organisering av tid i en verksamhet en del av lärarens design. 

Olika tekniker påverkar och tillför särskilda resurser för läraren att organisera sin tid i 

klassrummet genom strukturering av lektioner och påverkan av takt och tempo i olika 

riktningar (Jewitt 2008, s.248,252). Pedagogernas nuvarande design med ett multimodalt 

verktyg som Förskoleappen i arbetet med pedagogisk dokumentation, ser vi kan möjliggöra 

att pedagogerna kan organisera sin tid på ett annat sätt. Vi anser att det stämmer och att det är 

en fördel i arbetet, det pedagogerna berättar om att Förskoleappen, har underlättat 

dokumentationsarbetet, pedagogerna har mer tid till att genomföra den pedagogiska 

dokumentationen och reflektera, som Anna och Karin uttrycker det, i “realtid” med barnen. 

Ett multimodalt verktyg som Förskoleappen, med funktioner som att skriva in, redigera, ta 

bilder, spela in material och arkivera dokumentationer, visar sig i resultatet ha effektiviserat 

dokumentationsprocessen. Vi ser att bytet av digitala verktyg till Förskoleappen resulterat i en 

omstrukturering av hur pedagogernas tid utnyttjas. Vår uppfattning är att den tid som tidigare 

utnyttjades till att skapa och ta fram dokumentationer med portfoliosystemet nu med 

Förskoleappen istället användas till att vara tillsammans med barnen. Detta innebär enligt oss 

att med pedagogernas nuvarande design, kan ett arbete med pedagogisk dokumentation 

genomföras i samma ögonblick som ett lärande sker, tack vare att det hinder som pedagogerna 

upplevde, inte längre är aktuellt efter införandet av ett digitalt verktyg.  

 

I Lise-Lotte Bjervås (2011) avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 

bedömningspraktik i förskolan framkom det att en risk med pedagogisk dokumentation är att 

pedagogernas närvaro i barngruppen minskar, att pedagogerna blir avskärmade från barnen 
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till följd av den långa dokumentationsprocessen med portfoliosystemet (Lise-Lotte Bjervås 

2011, s.197-198). Vi konstaterar att vår undersökning tydligt visar att genom pedagogernas 

design av arbetet med pedagogisk dokumentation med det digitala verktyget Förskoleappen, 

så har pedagogerna motverkat risken med att bli avskärmade från barnen.  

 

Barnens delaktighet och inflytande  

Resultatet tydliggör att med det digitala verktyget Förskoleappen har barnens delaktighet och 

inflytande i pedagogisk dokumentation ökat, samtidigt som ur en maktaspekt, har inflytandet 

över tillgången till barnets egen dokumentation minskat. Resultatet visar även att det enligt 

pedagogerna finns en skillnad i yngre och äldre barns deltagande och inflytande.  

 

I pedagogernas iscensättning av pedagogisk dokumentation kan vi uttyda att det finns en norm 

om att barnets lärande ska synliggöras. Med det digitala verktyget Förskoleappen ser vi att 

pedagogerna designar nya förutsättningar för att barnets lärande ska synliggöras. 

Meningsskapandet i ett barns lärande är beroende av de skilda roller som existerar i till 

exempel förskolan, hur det kommuniceras, vem som kan påverka något och vad som är 

meningsfullt beror alltså på de roller som finns (Selander 2008, s.34). Pedagogerna Anna och 

Karin uppger att barnen (3-5 år) kan vara med och bestämma vilka bilder som ska väljas ut 

och vilken text som ska skrivas in i en dokumentation.  Resultatet anser vi tydliggör att det 

finns en möjlighet att rollen som förskolebarn, i åldern 3-5, inte är underordnad pedagogen i 

det här avseendet. Att en dokumentation snabbt kan genomföras i samma ögonblick som ett 

lärande och ske tillsammans med barnen i barngruppen, anser vi ger pedagogerna en 

möjlighet till att göra barnen delaktiga och ha ett inflytande över sin dokumentation. Valet av 

verktyg anser vi har skapat förutsättningar för att rollen som förskolebarn kan vara jämbördig 

i förhållande till (rollen som) pedagogen, när det gäller att ha tolkningsföreträde om vad som 

är meningsfullt. Detta bekräftas även av Jewitt (2008) som skriver att de möjligheter som barn 

ges i sitt meningsskapande är beroende av de redskap pedagogen väljer ut i sin design (Jewitt 

2008, s.245).  

 

Barnets ökade delaktighet och inflytande i sin dokumentation anser vi även leder till att barnet 

får möjlighet till bli medveten om sitt lärande och därmed vara en del av sin lärprocess. Detta 

är i linje med Klerfelts (2007) studie som kommer fram till flera förändringsaspekter i de 
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observerade förskolorna vid introduktionen av datorer och arbetet kring dem. En 

förändringsaspekt i studien pekar på att när pedagogerna visade respekt för barnens intressen 

förändrades positioneringen mellan barn och pedagog och barnen fick ett större inflytande 

(Klerfelt 2007, s.102). I vår undersökning uttrycker pedagogerna tankar gällande ett arbetssätt 

som vi anser liknar det arbetssätt som Klerfelt i sin studie observerade. Vi tolkar detta, som 

tidigare nämnts, att barnen inte är underordnade pedagogen, eftersom vi i denna undersökning 

uppmärksammat att pedagogerna i dessa två förskolor enligt vår tolkning, betraktar barnen 

som kompetenta förskolebarn. Vi anser att makten mellan pedagoger och barn är 

jämförelsevis jämställd.  

  

 

Som vi har konstaterat i föregående stycke kan arbetet med pedagogisk dokumentation med 

digitala verktyg möjliggöra att barnets lärande synliggörs. Utöver det att synligöra barnens 

lärande anser vi att resultatet visar att pedagogernas val av verktyg ger barnet andra 

förutsättningar till att synliggöras som individ. När barnet får ett inflytande över sin egen 

dokumentation och därmed kan avgöra vad som är meningsfullt, ger det barnet en röst. I 

likhet med McKennas (2003) studie var syftet med portfolion att ge barnen en aktiv roll i sin 

egen lärprocess. McKenna poängterar att barn är aktiva deltagare i samhället och bör bli 

behandlade som individer med ett inflytande över sin egen tillvaro (e.ö. McKenna 2003, 180-

181). I likhet med McKennas studie anser vi att pedagogerna i vår undersökning vill 

synliggöra barnets lärande och ge barnet en aktiv roll i sitt lärande genom sin delaktighet. Att 

barnen som McKenna (2003) konstaterar även bör bli behandlade som individer med 

inflytande över sin egen tillvaro, uppfattar vi som att varje barn ska ses som en individ med en 

egen röst och därmed ha möjligheten att påverka sin tillvaro. Därmed anser vi att resultatet i 

vår undersökning sannolikt innebär att en konsekvens av arbetet med digitala verktyg i den 

pedagogiska dokumentationen leder till att barnet som individ synliggörs. 

 

Utifrån resultatet från vår undersökning kan vi konstatera att för de yngre barnen (1-3 år), 

innebär pedagogernas design av verksamheten andra förutsättningar vid delaktighet och 

inflytande i den pedagogiska dokumentationsprocessen. Ur en etisk aspekt, när det gäller att 

få ett barns samtycke till att vara med på bild, talar flera av pedagogerna om att yngre barns 

delaktighet och inflytande är begränsad med anledningar som att yngre barn inte har ett lika 

rikt språk som äldre barn, därför kan det enligt Anna vara svårt att få ett samtycke från yngre 

barn, det är pedagogen som får bestämma uppger Pontus. Av resultatet framgår det att de 
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yngre förskolebarnen får en annan roll som är underordnad pedagogerna, barnen blir 

betraktade av pedagogerna medan de äldre barnen i förhållande till pedagogerna enligt 

resultatet blir betraktare. Detta medför därmed att det finns det en maktskillnad mellan 

pedagoger och de yngre barnen, vilket också Lise-Lotte Bjervås avhandling Samtal om barn 

och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik visar (Bjervås 2011 s.193). 

Meningsskapandet för de yngre barnen, i pedagogisk dokumentation med ett digitalt verktyg 

som Förskoleappen, är avhängig den som har tolkningsföreträde, i detta fall pedagogen.  

 

Som en följd av pedagogernas iscensättning, tillkommer det en maktskillnad i rollerna. 

Resultatet visar att pedagogernas design av sin lärmiljö vid pedagogisk dokumentation, alltså 

användandet av digitala redskap som Förskoleappen i pedagogisk dokumentation, begränsar 

vissa förutsättningar för lärande för barnen. I resultatet talar Emma om att med 

portfoliosystemet kunde barnen på egen hand, utan en pedagogs närvaro titta och reflektera 

över sina dokumentationer med andra barn. Vi ser i resultatet att pedagogernas design 

begränsar förutsättning för reflektion, i och med att pedagogerna uppger att barnen inte har 

tillgång till sina dokumentationer på egen hand. Även om Julias avdelning använder en form 

av portfoliosystemet där barnen kan titta tillbaka på sina teckningar, samlas de färdigställda 

dokumentationerna i Förskoleappen. Denna begränsning tolkar vi som godtagbar av 

pedagogerna eftersom pedagogerna begränsar barnen på grund av etiska skäl, som 

konfidentialitetskravet. Kerstin uppger att barnen kan av misstag tagga ett barn som inte hör 

till en dokumentation eller dela en dokumentation till andra föräldrar som kanske inte har 

behörighet till att se andra barns dokumentationer, Julia tillägger att pedagogerna har ett 

ansvar för att detta inte får ske. Denna aspekt av begränsning kan vi tolka som att det finns ett 

normsystem i denna iscensättning, normer som ställer krav på pedagogerna om vilken 

information som kan synliggöras till andra. 

 

För att någon handling ska få samhällelig status som kunskap måste tillräckligt många 

under tillräckligt lång tid uppfatta handlingen som meningsfull. Handlingen eller sättet 

att tala om ett fenomen måste upprepas och få en socialt accepterad form som kan kännas 

igen från gång till gång. (Selander 2008, s.26) 

 

Selander menar med citatet att kunskap måste brukas under en lång tid och av tillräckligt 

många för att accepteras. Argumentet anser vi kan användas i andra sammanhang än om 

kunskap, i detta fall gäller det pedagogernas begränsning av barnens tillgång till att använda 
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Förskoleappen på egen hand. Pedagogernas restriktioner för barnen kring användandet av 

digitala verktyget Förskoleappen är socialt accepterat av pedagogerna i båda förskolorna på 

grund av etiska skäl vilket nämnts ovan, det är en handling som upprepas i verksamheten och 

har en mening för dem.  

 

Vi ser att pedagogernas iscensättning designas utifrån pedagogernas normer och utifrån 

institutionella normer som läroplanen, vilket är något som Selander talar om.  

Selander skriver om institutionell inramning, iscensättning, vilket är en lärandesituation som 

läraren designar utifrån sin förståelse inom olika kunskapsområden och utifrån institutionella 

normer, normer som är formade utifrån till exempel förskolans styrdokument som läroplanen 

för förskolan (Selander 2008, s.37).   

 

Ett förändrat arbete med pedagogisk dokumentation  

Genom resultatet ser vi att förskolechefen och andra pedagoger har tillgång till 

dokumentationer via det digitala verktyget Förskoleappen kan utbyta reflektioner med 

varandra tack vare att de har en snabb och enkel tillgång till dokumentationerna. Vi anser att 

tillgängligheten, leder till att pedagogerna nu har en bredare repertoar av reflektioner till sitt 

förfogande vid utvecklingen av verksamhet, än när de inte hade det digitala verktyget. Utifrån 

detta kan vi se att pedagogernas nuvarande design av pedagogisk dokumentation skapar nya 

villkor för kommunikation där många parter har möjlighet att påverka en situation, vilket 

bekräftas av Selander och Rostvall som menar att utformningen på medier påverkar de 

kommunikativa villkoren (Selander & Rostvall 2008, s.22). I Taguchis undersökning 

Emancipation och motstånd: dokumentation och kooperativa lärprocesser, upplevde 

pedagogerna att i ett arbete med pedagogisk dokumentation kunde dem bli medvetna om sina 

föreställningar och arbetssätt (Taguchi 2000, s.170-176). I likhet med pedagogerna i Taguchis 

undersökning, visar vårt resultat på att den ökade tillgängligheten till dokumentationen ökar 

pedagogernas medvetenhet kring hur de arbetar.  

 

Några av pedagogerna tar vidare upp att de vid dokumentationsarbetet med Förskoleappen 

kan tagga de läroplansmål som barnen uppfyller i sitt lärande. Efter detta uppger en pedagog 

att de nu kan arbeta mer fördjupat med läroplanen. Pedagogen berättar att de kan välja vilken 

dokumentation de vill se i flödet, de får en överblick på verksamheten, vilket medför att det 
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blir enkelt att se hur de kan arbeta vidare med barnen. Vi ser denna funktion som en möjlighet 

för pedagogerna att designa en iscensättning som blir relevant för en fortsatt utveckling hos 

barnet och därmed verksamhetens utveckling. Som Selander menar så designar pedagoger en 

iscensättning utifrån normer i förskolan och sin egen kunskap, vi ser i undersökningen att 

detta är något pedagogerna också gör, vilket tidigare nämnts. De formar sin iscensättning 

utifrån styrdokument och sina egna synsätt på hur barn lär och utvecklas. Det tydliggörs i 

undersökningen att arbetssättet med det digitala verktyget leder till att pedagogerna kan 

utveckla sitt arbete på ett funktionellt och effektivt sätt i och med den enkla tillgången till 

dokumentationerna.   

 

Slutdiskussion  

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur förskolepedagoger använder sig av 

digitala hjälpmedel vid arbetet med pedagogisk dokumentation. Mer specifikt är syftet att 

intervjua pedagogers uppfattningar om och bruk av det digitala hjälpmedlet Förskoleappen 

vid dokumentationen av barns läroprocesser. För att uppnå vårt syfte har vi genomfört en 

kvalitativ undersökning i form av ostrukturerade intervjuer med sex pedagoger från två 

förskolor.  De intervjuer vi genomförde gav oss svar på våra frågeställningar, vilka är: På 

vilket sätt använder förskolepedagogerna Förskoleappen vid pedagogisk dokumentation? 

Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna om digital teknik i allmänhet och Förskoleappen i 

synnerhet?  

 

Ett arbete med digitala verktyg kan vi se ger pedagogerna nya möjligheter att designa sitt 

arbete med pedagogisk dokumentation. Vi har med utgångspunkt från pedagogernas 

uttalanden kommit fram till att de till stor del är positiva till att arbeta med digitala verktyg 

och då Förskoleappen i synnerhet.  Arbetet med det digitala verktyget Förskoleappen har 

enligt vår analys av intervjuerna förändrat pedagogernas arbetssätt. Det har lett till ett 

tidsbesparande arbetssätt, där pedagogerna ges mer tid till olika delar i 

dokumentationsprocessen. Barnen är mer delaktiga och har därmed ett större inflytande i sin 

dokumentation och därmed också mer inflytande i verksamheten. Tillgängligheten till 

dokumentationerna har förbättrats, vilket möjliggjort reflektioner från flera håll. Pedagogerna 

kan arbeta med läroplanen mer ingående för att utveckla verksamheten eftersom 

läroplansmålen är tillgängliga och därmed lätta att nyttja i dokumentationsarbetet. 
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Utvecklingen av verksamheten underlättas även för pedagogerna eftersom de har möjlighet att 

arkivera dokumentationer i ett verktyg, vilket ger pedagogerna en överskådlighet över 

verksamheten. En problematik vi dock ser med det förändrade arbetssättet är att barnens 

tillgång till dokumentationerna är begränsade på grund av vissa säkerhetsrisker, till skillnad 

från det tidigare portfoliosystemet.  

 

Slutsats  

Vi spår en ljus framtid för det digitala verktyget Förskoleappen, eftersom pedagogerna 

berättar om många fördelar jämfört med andra metoder. Vår slutsats är därmed att 

Förskoleappen kan vara en nyckelkomponent i pedagogernas arbete med pedagogisk 

dokumentation. Vi ser att det finns en stor potential för det digitala verktyget Förskoleappen i 

framtiden, men vi kan också konstatera att arbetet inte är helt utan problem. Den stora 

fördelen att fler kan få tillgång till dokumentationerna, och det på ett ögonblick, innebär även 

nackdelen att pedagogerna alltid behöver vara närvarande när barnen vill använda 

Förskoleappen, eftersom barnen av misstag kan dela dokumentationer, som kan innehålla 

känslig information för obehöriga. Vår undersökning visar att Förskoleappen, som ett 

pedagogiskt dokumentationsverktyg, inte ger en garanti för pedagogisk dokumentation som 

följer med vid köpet. Det är ett arbete som kräver tid och reflektion för att användas med den 

intention den är ämnad för. Pedagogernas skilda uttalanden om Förskoleappen bekräftar detta. 

Vår slutreflektion är, verktyget blir vad man gör det till!   

I samband med att det är fördelaktigt för pedagogerna att använda sig av digitala verktyg vid 

pedagogisk dokumentation är det samtidigt relevant för barnen att nyttja digitala medel vid 

sitt deltagande, vilket bekräftas av Appknapp projektet som visar att förskolebarn interagerar 

på ett medvetet sätt med lärplattan samt att förskolebarn intresserar sig för de funktioner som 

digitala hjälpmedel kan erbjuda, såsom ljud- och bildbaserade teckensystem (Kjällander 2014, 

s.5).  

Vi upplever att det har varit givande för oss att ta del av pedagogernas tankar om sitt 

dokumentationsarbete. Vi har skaffat oss en bredare kunskap inom området IKT och 

pedagogisk dokumentation och hur man kan ta hjälp av digitala hjälpmedel i arbetet. Vi har 

fångat upp de erfarenheter och kunskaper som vi mött i och med detta arbete och vi vill nu 
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utveckla de nya idéer som väckts under arbetet med denna undersökning, för att fortsätta 

utvecklas i vår framtida roll som förskollärare.  

 

Vidare forskning  

Vi bedömer det som intressant att vidare undersöka om denna studies syfte och 

frågeställningar i en ny studie med en större urvalsgrupp av respondenter, ger samma resultat 

och därigenom eventuellt få bekräftat att resultatet i denna studie är generellt.  

Vi tycker också att det kan vara intressant att genomföra en längre etnografisk 

jämförelsestudie mellan en förskola som använder Förskoleappen eller ett liknande digitala 

verktyg och en förskola som använder sig av portfoliosystemet vid dokumentationsarbetet. 

Syftet skulle då vara att undersöka om och i så fall hur barnets lärande påverkas genom valet 

av verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation.  
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Bilaga 1 Missivbrev  

 

Medgivande om deltagande i undersökning 

Hej, Vi är två lärarstudenter från Södertörns högskola som nu är inne i vår sista termin på 

Förskollärarutbildningen med interkulturell profil. Vi skriver just nu vårt examensarbete i 

pedagogik och har valt att forska inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) och 

pedagogisk dokumentation.  

 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur förskolepedagoger använder sig av 

digitala hjälpmedel vid pedagogisk dokumentation. Mer specifikt är syftet att intervjua 

pedagogers uppfattningar och åsikter om det digitala hjälpmedlet Förskoleappen vid 

dokumentation av barns läroprocesser.  

 

Vid intervjuerna och bearbetningen av materialet kommer vi att ta hänsyn till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att vi här ber om ditt samtycke till 

ditt deltagande genom din underskrift, vi ber även om ett samtycke till att spela in 

intervjuerna. Våra egna mobiltelefoner kommer att användas, i brist på andra 

inspelningsverktyg och vi gör det endast för att ha en intervju med så lite avbrott som möjligt 

samt att underlätta för oss själva vid transkribering av intervjuerna. Deltagandet är frivilligt 

och du kan när som du önskar avbryta din medverkan. Alla deltagare och allt insamlat 

material i studien behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ni kommer att vara anonyma 

samt att inget insamlat material kommer att kunna härledas till en specifik person. Efter 

avslutad studie kommer allt material att raderas och ni kommer att ha tillgång till uppsatsen 

efter publikation. 

 

Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.  

Med vänliga hälsningar, Linda Ström och Yusuf Özbek   

Underskrift: 

 
 

 

Deltagandes underskrift  Datum 
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Linda Ström:  

Telefon: XXX 

Mejl: XXX 

Yusuf Özbek:  

Telefon: XXX  

Mejl: XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Yusufdelen@hotmail.com
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Presentation (ca.5 min) 

 Berätta om studien 

 

Berätta om mig själv  

 

Bakgrundsfrågor till respondenten (ca.5 min) 

 

Vill du börja med att berätta om dig själv och din bakgrund som förskolepedagog?  

Antal år i yrket, utbildningsbakgrund, särskild inriktning.  

 

 

Intervjufrågor (ca.35-40 min) 

 

 

 Vad är pedagogisk dokumentation enligt dig? (följdfrågor)  

 

 Hur genomför ni pedagogisk dokumentation? vilka verktyg använder ni? 

 

 Varför genomför ni pedagogisk dokumentation?  

 

 

 När och var gör ni det? 

 

 Vilka är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen? 

 

 Vilka digitala verktyg använder ni er av i det pedagogiska dokumentationsarbetet?  
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 Om förskoleappen inte nämns: Känner du till förskoleappen? Om ja. Använder du dig 

av den i arbetet? Hur då? I vilka sammanhang? Och i vilket syfte?  

 

 

 Hur använder ni er av det digitala hjälpmedlet Förskoleappen i den pedagogiska 

dokumentationen? Följd: används i andra sammanhang? 

 

 Varför använder ni er av Förskoleappen i dokumentationsarbetet?  

 

 Hur länge har ni använt er av Förskoleappen? (följd: hur länge har du använt den?) 

 

 Vilka är det som använder Förskoleappen?  

(följdfråga: hur är barnen och pedagogerna delaktiga i processen? 

Har barnen tillgång till de digitala verktygen? Om ja, hurdå? om nej, varför inte?) 

 

 När och var används förskoleappen?  

 

 Vad anser du om att använda Förskoleappen vid pedagogisk dokumentation? Varför? 

 

 Vad har det digitala hjälpmedlet gjort för skillnad i ert arbete med pedagogisk 

dokumentation? 

(följdfrågor: för- och nackdelar) 

 

 

 Ser du några utvecklingsmöjligheter med arbetet med förskoleappen? Har du några 

andra tankar kring hur man kan arbeta med Förskoleappen i samband med pedagogisk 

dokumentation?  

 

 

 Har du några kritiska tankar eller åsikter kring användningen av digitala verktyg i 

arbetet med pedagogisk dokumentation?  


