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Sammanfattning 

 ___________________________________________________________________________  

Digitala berättelser 

Ett mångsidigt verktyg för dokumentation inom förskolan 

 

Digital stories  

A versatile tool for documentation within pre-school 

 ___________________________________________________________________________  

 

Vårt syfte är att undersöka i vilka sammanhang förskolan använder sig av digitala berättelser 

för att dokumentera verksamheten. Vi vill undersöka på vilket sätt digitala berättelser kan bli 

ett pedagogiskt verktyg inom förskolan och hur denna dokumentation används. Vi använder 

oss av en kvalitativ metod där en digital enkät besvaras av pedagoger inom förskolan. 

    Digitala berättelser visar sig vara ett utmärkt verktyg för att dokumentera inom förskolan 

och digital kompetens förespråkas i våra styrdokument för förskolan. Det visar sig i våra 

teoretiska utgångspunkter och i vår resultatredovisning att det finns många olika 

användningsområden beroende på vilket syfte som finns. Pedagogerna i vår studie använder 

digitala berättelser och anser att detta är ett pedagogiskt verktyg. Vårt resultat visar enligt oss 

att digitala berättelser är ett mångsidigt verktyg som bland annat kan användas vid 

föräldramöten, som pedagogisk dokumentation, i kvalitetsredovisningar samt för att 

synliggöra verksamheten, det enskilda barnet och läroplanen för förskolan. 
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Förord 
 
Vi är otroligt tacksamma att just vi fått möjligheten att fördjupa oss inom digitala berättelser 

som dokumentation inom förskolan som examensarbete. Det har varit mycket givande och 

lärorikt. Tack vare engagerade pedagoger som delade med sig av sina erfarenheter kring 

digitala berättelser kunde vi genomföra vår empiriska studie. Ett stort tack vill vi därför rikta 

till er! 

 

Ett stort tack även till vår handledare Per-Eric Nilsson för värdefulla synpunkter som gjorde 

det möjligt för oss att skriva detta arbete.  

 

Alla personer i vår omgivning såväl familj som vänner vill vi rikta tacksamhetens tanke, för 

att ni visat stort tålamod. 

 

Ann-Christine och Heléne 
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1 Inledning 

 

Vi har erfarenhet av digitala berättelser inom förskolan sedan tidigare och såg nu vår 

möjlighet att fördjupa oss inom detta ämne. Enligt Nilsson ”[...] är en liten film, 1-3 minuter 

lång med bilder, ljudeffekter, musik, text och tal som klippts samman i ett enkelt 

redigeringsprogram i datorn” (2009:55). Denna definition ansluter vi oss till. Vi ansåg att 

både dokumentation och digitala berättelser var intressanta och utvecklingsbara områden och 

valde därför ”digitala berättelser som dokumentation inom förskolan”. Vi hade begränsad 

erfarenhet av andra pedagogers arbete med digitala berättelser inom förskolan och ville därför 

undersöka detta och vi valde att genomföra en empirisk studie.  

 

1.1 Bakgrund 

Enligt läroplanen för förskolan Lpfö98 ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 

användas såväl i skapande processer som i tillämpning” Utbildningsdepartementet (2006: 6-

7). Förskolan vilar på demokratiska grunder och därför bör förskolan bland annat arbeta med 

datorer och teknik. Skolverket (2009) poängterar vikten av att alla kan nyttja medier och även 

har kunskap om mediernas betydelse i samhället och ser det i ett perspektiv av både 

yttrandefrihet och förutsättning för demokrati. Detta arbete bör därför uppmuntras i förskolan 

och ses som en betydelsefull uppgift att arbeta kring medier i förskolan. 

 
Förmågan att kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett samhälle 

präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan skall lägga 

grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram som alla i samhället behöver  utbildningsdepartementet (2006: 5). 

 

Förskolan ska enligt Utbildningsdepartementet (2006) sträva efter att gynna barnens 

utveckling och lärande och gärna på varierande sätt genom skapa och kommunicera och då 

med hjälp av olika uttrycksformer. Dessa uttrycksformer kan variera och bland annat 

innehålla teknik. Gruppen är en grogrund för lärandet där vuxna och barn kan interagera och 

på så sätt vara en tillgång för varandra i lärprocesser och detta bör uppmuntras. Här är 

förskolans uppdrag att ha som utgångspunkt att ta tillvara barnens erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter. ”Flödet av barnens tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald 

i lärandet” enligt Utbildningsdepartementet (s. 8-9). 

     Enligt Skolverket (2008) är förskolans läroplan något som formulerar statens krav och som 

också fungerar som ett dokument där barn och föräldrar kan söka stöd för både sina 

förväntningar och krav de kan ställa på verksamheten. Enligt utbildningsdepartementet (2006) 

ska föräldrarna vara med och påverka verksamheten utifrån de statliga krav som 

styrdokumenten innebär. För att barn och föräldrar ska kunna påverka förutsätter det att 

förskolan synliggör mål och innehåll så att de kan utöva inflytande. Det är även viktigt att 

både barn och föräldrar ges inflytande både när det gäller planering, genomförande och 

utvärdering av verksamheten i förskolan. Det är enligt Skolverket (2005) en demokratifråga 

och som dessutom skapar en möjlighet att få ett vidgat perspektiv på utveckling och 

utvärdering av verksamheten. Det är pedagogernas ansvar att föräldrar och barn blir delaktiga.  

 
Barnen involveras i utvärderingarna genom samtal i vardagen då de kan ge sin uppfattning om 

förskolans innehåll och arbetssätt. Det är också viktigt att personalen använder olika former för 

att dokumentera och få syn på i vilka sammanhang barn visar glädje, intresse, engagemang och 

motivation. Det är ett mer indirekt sätt att involvera barnen. Förskolan kan använda olika 

metoder för dokumentation och utvärdering för att på olika sätt visa hur man skapar 

förutsättningar för varje barns utveckling och lärande Skolverket (2009:37). 
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Skolverket (2009) har av regeringen tilldelats uppgiften att lyfta fram informations- och 

kommunikationstekniken inom förskolan, utifrån målgruppernas behov och villkor. Digitala 

verktyg är något som poängteras och skall då göras mer åtkomliga samt sättas i samband till 

styrdokumenten och ses utifrån både kvalitetsaspekt och tillgänglighet: 

 
I förskolans och grundskolans uppdrag ingår att barn och ungdomar ska få uppleva och utveckla 

kreativt skapande i olika uttrycksformer. Både förskolan och grundskolan har till uppgift att 

integrera arbete med medier. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) betonas leken och det 

lustfyllda lärandets olika former för att stimulera fantasi, inlevelse, kommunikation och 

symboliskt tänkande och förmåga att samarbeta och lösa problem. Att skapa och kommunicera 

med hjälp av olika uttrycksformer ingår i förskolans strävan att främja barns utveckling och 

lärande. Redan förskolan har, enligt läroplanen, ett uppdrag att arbeta med multimedia och 

informationsteknik (s. 21). 
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1.2 Syfte  
Vårt syfte är att undersöka i vilka sammanhang förskolan kan använda sig av digitala 

berättelser för att dokumentera verksamheten. 

1.3 Frågeställning 

Våra frågeställningar är: 

 På vilket sätt kan digitala berättelser bli ett pedagogiskt verktyg inom förskolan? 

 Hur kan denna dokumentation användas? 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

 

I denna del kommer vi att presentera dokumentation, pedagogisk dokumentation, etiskt 

förhållningssätt, digital teknik, digitala berättelser samt digital kompetensutveckling. 

2. 1 Dokumentation 

Enligt Lindgren & Sparrman (2003) finns det en uttalad linje att dokumentation förespråkas i 

förskolans måldokument. Dokumentationen kan utgöra en bas för att se vilken 

kompetensutbildning förskollärarna behöver, tydliggöra de politiska målen för de 

yrkesverksamma samt ge inspiration för att utveckla förskolan. Dokumentation kan skapa 

möjligheter att ge en röst åt varje enskilt barn och på så sätt anses den gynna ett 

barnperspektiv. Den kan även vara ett forum för att synliggöra verksamheten utifrån både 

barn och pedagoger. Idag betonas vikten av att det finns ett helt nytt språkbruk inom 

dokumentationen och där det fokuseras på interaktion mellan pedagoger och barn.  

    ”Det är angeläget att utveckla och använda verktyg och metoder för dokumentation och 

utvärdering som är relaterade till läroplanens mål och intentioner. Idag finns metoder av 

varierande kvalitet men få som fångar verksamhetens komplexitet och pedagogiska 

processer” Skolverket (2005:41). Enligt Wallin (2003) finns det inte en förutbestämd 

dokumentationsteknik eller metod som alla kan använda.  Pedagogerna har ett ansvar att finna 

en metod och teknik som passar för den aktuella situationen och är anpassad till syftet annars 

kan den bli värdelös och då bara bli en teknik för sin egen skull. 

Dahlberg, Moss & Pence (2001) menar att det finns en mångfald av dokumentationsmetoder 

som kan synliggöra både vad barnen gör och vad pedagogen gör och relationen däremellan. 

En fördel är att genom dokumentation kan pedagogerna både under arbetes gång och även 

efteråt gå in och analysera vad som skett för att på detta sätt skapa utvecklingsmöjligheter för 

såväl barnen som sitt eget agerande och konsekvenserna av dessa. Lenz Taguchi (1997) anser 

att genom användning av dokumentation som underlag för reflektion i det pedagogiska arbetet 

förs arbetet framåt och barnens lärprocesser kan utvecklas. ”[...] utan diskussion och 

reflektion kring dokumentationen och arbetet, sker ingen utveckling och förändring, varken av 

det egna eller barnens arbete” (s.69). 

    Dahlberg, Moss & Pence (2001) hävdar att dokumentation kan skapa och synliggöra 

offentliga röster och synliga identiteter åt förskolan, barnen och pedagogerna. Detta ger ett 

bidrag från förskolan till samhället och kan ses som ett led att utveckla demokratin: 

 
Dokumentationen som lärprocess men också som kommunikationsprocess förutsätter skapandet 

av kultur av utforskande, reflektion, dialog och engegemang. En kultur där många röster- barns 

pedagogers, föräldrars, politikers och andras röster- deltar och kan göra sig hörda, för att 

därigenom säkra granskning och analys av en mångfald olika perspektiv. På detta sätt kan vi 

öppna en väg för att få mening i pedagogiskt arbete- för meningsskapande- för barn, föräldrar 

och pedagoger  (s.229). 

 

Lenz Taguchi (1997) poängterar att pedagogerna känner behov av att utveckla och synliggöra 

den pedagogiska praktiken utifrån de ändrade omständigheter som uppstår. Även från 

samhället har det idag utvecklats ett behov från föräldrar, medborgare i kommunen samt 

kommunstyrelsen att få insyn i förskolans verksamhet och vad verksamheten erbjuder barnen. 

Dokumentationen och reflektionen som uppstår speglar pedagogernas förhållningssätt och 

barnsyn. Genom dokumentationen synliggörs barnen och förskolans kultur för föräldrar och 

omgivning. Av den reflektion som uppstår skapas aktiva medkunstruktörer av både samhälle, 

kunskap och kultur.  
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    Åberg & Lenz Taguchi (2007) anser att genom dokumentation kan pedagogerna väcka en 

nyfikenhet hos föräldrarna över förskolans och framförallt barnens arbete och tankar. 

Dokumentationen hjälper även föräldrarna att hitta nya frågor om verksamheten. 

2. 2 Pedagogisk dokumentation 

Det finns särskilda krav om pedagoger ska använda begreppet pedagogisk dokumentation och 

ett av dessa krav är att det ska vara en gemensam reflektion och ett gemensamt 

utvärderingsmaterial enligt Skolverket (2008). Pedagogisk dokumentation är ett redskap för 

många inom förskolan för att synliggöra barnen, dess lärprocesser och verksamheten. På så 

sätt ger pedagogisk dokumentation också en möjlighet att få syn på barnens sätt att lära, leka 

och interagera samt att skapa ett underlag för utvärderingsarbete sett utifrån kontexten och 

miljöns betydelse. Idag används varierande utvärderingsmodeller och metoder som breddar 

bilden av förskolans verksamhet. ”Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i 

förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av 

verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov” Utbildningsdepartementet (2001: 4). Wallin 

(2003) menar att pedagogisk dokumentation är som en serie av händelser där handlande, 

tänkande och lärande hänger samman. Genom detta sätt att dokumentera synliggörs något 

som vi annars inte uppfattat på samma sätt. Mylesand (2007) skriver att pedagogisk 

dokumentation är hennes viktigaste redskap för att genomföra ett pedagogiskt arbete. Detta 

redskap används med fördel av både barn och pedagoger. Detta kan vara ett sätt för att 

vidareutveckla verksamheten genom möten och samtal. ”Den stora vinsten med att göra en 

dokumentation till en pedagogisk dokumentation är att bilden av det generella, normala, 

aldrig stagnerar. Den måste alltid omprövas i förhållande till varje unikt sammanhang” (s.92). 

Skolverket (2009) anser i regeringsuppdraget att pedagogisk dokumentation är ett sätt att få 

fram processerna i verksamheten inom förskolan och på så sätt möjliggöra en granskning av 

verksamheten. Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogisk dokumentation är ett gemensamt 

arbetsredskap som går ut på att många behöver interagera med varandra så som barn, 

pedagoger, familj och förskola. Detta bör upplevas som ett kollektivt begrundande. Åberg & 

Lenz Taguchi (2007) påpekar att det då skapas nya processvägar när verksamheten synas 

gemensamt. Kontexten av barns utveckling och lärande påverkas av barngruppen, miljön och 

pedagogernas förhållningssätt enligt Skolverket (2008).   De anser att det finns olika sätt att 

dokumentera, bland annat foto och videofilm.  

      Det har visat sig att många kommuner valt att satsa på pedagogisk dokumentation i sin 

kompetensutveckling. Det har visat sig i intervjuer att fler pedagoger dokumenterar idag än i 

en tidigare utvärdering och att det dessutom oftare blir en pedagogisk dokumentation och inte 

enbart en dokumentation:  

 
För att dokumentationen ska bli en del av ett lärande eller en utvecklingsprocess krävs det 

mötesplatser där det som dokumenteras kan kommuniceras, tolkas och analyseras bland 

personalen i arbetslagen och bland barn och personal tillsammans. Erfarenheter visar att detta tar 

lång tid och kräver övning (s. 71). 
 

      Mylesand (2007) skriver att den digitala tekniken har blivit ett nytt forum i det 

pedagogiska arbetet och som skapat nya mötesplatser och ger barnen en möjlighet till 

delaktighet.  

     Wehner Godeé (2005) anser att bland annat pedagogiska dokumentationer är att förespråka 

idag och genom dessa kan pedagogiken förändras och även miljön för att skapa nya 

utvecklingsmöjligheter och utmaningar för alla barn i barngruppen. 

     Lenz Taguchi (2000) menar att numera är observationer och dokumentationer inom 

förskolan ett redskap för att synliggöra barnet och dess lärprocesser samt ett redskap för 

utvärdering. 
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2. 3 Etiskt förhållningssätt 

Lindgren & Sparrman (2003) anser att en arbetsmetod som är vanligt förekommande inom 

förskolan är dokumentation. En risk med denna arbetsmetod är att det saknas etiska 

diskussioner hur detta dokumentationsarbete kan upplevas och medför för barnen i förskolan. 

En tanke är att jämföra barnens skydd i förskolan jämfört med det skydd forskare ger barnen 

då de dokumenterar i forskningssyfte och att detta bör jämställas. Vidare väcker det frågor 

som om barnen i förskolan får förfrågan om de vill delta i dokumentationsprojektet, om 

möjlighet för barnen att få anonymitet finns samt om användningsområdet för materialet är 

förutbestämt.  Lenz Taguchi (2000) påpekar att det är viktigt att det finns en ömsesidig 

respekt och tilltro mellan barnen och pedagogerna när det gäller pedagogisk dokumentation. 

Det är inte säkert att barnen upplever det positivt att bli dokumenterade och att det visas för 

exempelvis andra barn. 

     Lindgren& Sparrman (2003) menar att dokumentation som arbetsmetod ger både barn och 

pedagoger möjligheter att reflektera över sin tillvaro i förskolan. Med nya 

dokumentationstekniker medför det möjligheter som också behöver reflekteras över ur ett 

etiskt perspektiv och att sådana riktlinjer saknas i både politiska utredningar och 

fortbildningsinsatser för pedagogerna inom förskolan. Det blir lätt ett pedagogperspektiv 

istället för ett barnperspektiv. Det gäller för pedagogerna att förena både omsorg och behovet 

att analysera och utvärdera barnet då det gäller det etiska perspektivet.” I takt med att de 

professionellas intresse för barns aktiviteter ökar finns det kanske fog för att dra gränser för 

vad som kan anses etiskt försvarbart eller inte? Det vore ett sätt att utveckla ett barnperspektiv 

som inte enbart tjänar de professionellas och politikens intressen utan också ger barn rätt till 

integritet”(s.68).  

     Gren (2005) påpekar vikten av etiska diskussioner i arbetslaget och för att föra dessa 

diskussioner framåt kan det vara bra att utarbeta etiska riktlinjer i arbetslaget. Etiken ska alltid 

finnas med och den etiska reflektionen är alltid personligt präglad men inte enskilda 

pedagogers privatsak. Genom ett etiskt förhållningssätt funderar jag över vilka normer och 

värderingar som är viktiga för mig, samt att jag begrundar mitt eget agerande, skriver Åberg 

& Lenz Taguchi (2007). Detta är en nödvändighet för att arbetet i förskolan med barn och 

övriga pedagoger ska föras framåt. Dokumentationsarbetet kan hjälpa pedagoger att se vikten 

av att mötas i etiska reflektioner. Dokumentation är ett utmärkt sätt för pedagogerna att 

samtala kring etiska reflektioner samt att både granska och utveckla vår pedagogroll. ”Det är 

vår gemensamma reflektion kring dokumentationen som kan göra skillnad, för barnens 

lärande men även i termer av demokrati och etik i det pedagogiska arbetet med barnen” (s.19). 

     Ett syfte enligt måldokumenten är att visa barns verksamhet för föräldrar och utomstående 

som till exempelvis politiker poängterar Lindgren & Sparrman (2003). ”När arbetsmetoden 

dokumentation sprids sker en sammanblandning av olika nivåer; vardag, utbildning, forskning 

och politik. Det vardagliga blir åtkomligt för politiken på nya sätt och allt mindre barn blir 

indragna i dessa processer” (s.63). Något som då uppmärksammas är vikten av att ha etiska 

regler och utarbetat skydd för barnen där deras identiteter skyddas och spridning av materialet 

begränsas till den arena där det hör hemma. 

 

2. 4 Digital teknik 

Appelberg & Eriksson (1999) anser att barnens förhållande till datorn skiljer sig en del från 

vuxnas, där barn oftast är mer utforskande och idérika. Genom att introducera datorer i 

förskolan upplever barnen detta verktyg på samma sätt som traditionella uttrycksmedel i form 

av pennor, saxar och papper. Barnens verklighetsuppfattning kan utvecklas genom bilder och 

måste tillvaratas och stödjas. Klerfelt (2007) anser att det lätt uppstår en digital 

kunskapsklyfta mellan barn och pedagoger då erfarenheterna av datorer skiljer dem åt. I den 
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pedagogiska verksamheten är det lätt att datorerna inte tillhör barnen och att den inte ses som 

ett redskap. Pramling & Sheridan (2006) menar att datorer kommer att förändra människans 

sätt att tänka, precis som det skrivna språket har gjort. Det är dock fortfarande osäkert vilken 

betydelse det kommer att innebära för kunskapsutvecklingen. De anser att sättet att 

kommunicera på genom datorn är likt människans naturliga sätt att tänka, genom att datorerna 

tar fram ett bildspråk som påminner om  människans sätt att tänka i associvativa banor. 

Genom att arbeta med skapande multimediaprogram behövs en kunskap hos pedagogen som 

inte krävs om färdiga program används inom förskolan. Appelberg & Eriksson skriver: ”För 

att på ett medvetet och målinriktat sätt använda datorn i sin verksamhet krävs ett didaktiskt 

ställningstagande utifrån en pedagogisk grundsyn. Hur skall datorn användas? Vad skall 

datorarbetet ges för innehåll i förhållande till verksamheten i allmänhet?” (1999:41). Datorn 

kan ge möjligheter att utveckla nya arbetsformer som kan ge pedagogen en förändrad roll och 

förändra verksamheten. 

    Olson & Boreson (2004) menar att dagens barn lever i ett mediesamhälle. Digitala medier 

har estetiska dimensioner som tilltalar barnen i form av ljud, färg och upplevelser. Idag 

används den digitala tekniken i allt större utsträckning för att skapa berättelser med hjälp av 

bild och ljud och det är av demokratisk betydelse att lära sig tekniken. Något som kan 

upplevas som ett hinder är att höra sin inspelade röst och att skapa en bra berättarstruktur. 

Klerfelt (2007) anser att barnen inte alltid ges samma rättighet att få tillgång till verktyg som 

är aktuella för samhället idag. Detta kan vara ett tecken på maktstruktur då barnen inte ges 

denna rättighet utan enbart vuxna har tillgång till datorerna. Datorn som nytt verktyg innebär 

en förändrad kommunikation. Pedagogens roll vid användandet av datorerna på förskolan är 

central. Det är interaktionen mellan barn och pedagog som som är avgörande. Eftersom datorn 

är ett nytt verktyg behöver pedagogerna finna nya vägar för att använda datorn i 

verksamheten och se till att den harmonierar med andra resurser som också finns inom 

verksamheten. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) hävdar om förskolan erbjuder 

barnen mycket tid till eget skapande och lek ger förskolans verksamhet barnen utrymme att 

binda samman användandet med IKT (informations-och kommunikationsteknik) med övrig 

verksamhet. Även Klerfelt (2007) anser att detta är en förutsättning för utvecklingen av 

datoranvändandet. Om inte pedagogerna är aktiva och samspelar med barnen samt finner nya 

sätt att interagera utifrån de resurser som datorn ger kommer inte den digitala berättargenren 

att utvecklas inom förskolan: 

 
Datorn är ett nytt verktyg i pedagogiska praktiker för yngre barn och när barn och pedagoger i 

nära interaktion med varandra och med stöd av intellektuella och fysiska verktyg ska använda 

multimedia för skapande uppstår ovana situationer. Och ur dessa interaktiva processer skapas 

berättelser med särskild karaktäristika. Den pedagogiska praktikens diskurs reflekteras i barnens 

berättelser och den omgivande kulturen bidrar och inspirerar på olika sätt till de skapelser som 

framställs  (s.19). 

 

     Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) menar att det finns tre olika aspekter på IKT- 

utveckling inom förskolan: inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Då 

det gäller inlärningsaspekten är datorn ett sätt att ge variation och barn lär på olika sätt. 

Arbetslivsaspekten innebär att förskolan har ett uppdrag att förbereda barnen för arbetslivet 

där tekniken ingår. Förskolan har även ett ansvar inom demokratiaspekten som är att ge alla 

en datorkunskap som är en förutsättning i demokratiska sammanhang.  

    ”En vision som både teknikentusiaster, politiker och didaktiker har gett uttryck för är att 

datorn skall kunna fungera som en katalysator för förskolans och skolans förändringsarbete 

och därmed påskynda utvecklingen av den pedagogiska verksamheten” (s.116). 



11 

 

2. 5 Digitala berättelser 

Enligt Nilsson ”[…] är en digital berättelse en liten film, 1-3 minuter lång med bilder, 

ljudeffekter, musik, text och tal som klippts samman i ett enkelt redigeringsprogram i datorn” 

(2009:55). Klerfelt (2007) förklarar också digitala berättelser som en 1-3 minuter lång 

berättelse som bygger på en egen historia uppbyggd med hjälp av ljud, stillbilder, musik och 

videoinspelningar som kan redigeras i enkla program på datorn. ”Berättande är ett verktyg [...] 

barns skapande berättelser med datorn som verktyg i samspel med kamrater och pedagoger i 

förskolan [...] barnen gör berättelserna i interaktion, men samtidigt skapar berättelserna 

interaktion. I dessa möten sker meningsskapande och kommunikation” (s.43). Olson & 

Boreson (2004) menar att en digital berättelse påminner om ett bildspel men är mycket mer 

omfattande. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) hävdar att tekniken innebär att det går 

att anordna, förevisa och interagera med bilder på helt nya sätt. Evangelista, Neri & 

Bergamasco (2009) menar att en digital berättelse är en upplevelse, eller en händelse, 

berättande med hjälp av tekniska hjälpmedel. Fennefoss & Jansen (2009) definierar ordet 

berättelse som en händelse som redan ägt rum. Genom en berättelse kan man se tillbaka på en 

händelse och i händelsen väljs det viktigaste ut och blir till en berättelse. 

    Lambert (2006) menar att vi genom digitala berättelser kan se på våra egna liv, värderingar 

och prioriteringar och binder samman dem med både historia och framtid. Enligt Nilsson 

(2009) kan ordet digitala berättelser analyseras i två olika delar, berättande och digitalt. 

Digitalt förklaras ”som multimodalitet, dvs olika representationsformer eller teckensystem 

som framför allt bild, tal, kroppsspråk och skrift som vi på olika sätt använder och kombinerar 

när vi kommunicerar” (s.55). Bilden, kontra det skrivna ordet behövs inte läsas i en bestämd 

ordning som det  måste göras med ordet och här har den digitala tekniken förändrat allas 

relation att kommunicera med bilder. Den andra är en berättelse som följer ett specifikt 

mönster, vanligt inom konst och humuniora. 

    Nilsson (2009) menar att digitala berättelser kan ha olika användningsområden utifrån 

vilket syfte som finns till att berätta: genom att kommunicera och beskriva, genom att 

argumentera och förstärka eller genom estetiska och konstnärliga skäl vilket ger olika 

dimensioner i berättelsen. Digitalt berättande skapar nya vägar att kommunicera, representera 

och uttrycka sig och ingår i barnens kulturella verktygslåda. Barn av idag är väl förtrogna med 

att förmedla sig genom bild, ljud och musik. Vidare anser Klerfelt (2007) att det är viktigt att 

dagens barn får tillgång till olika uttrycksformer som finns i samhället idag. I dagens samhälle 

behöver barnen ha kunskap och kompetens att uttrycka sig verbalt, men även visuellt. 

Skapande berättelser av idag har ofta ett pragmatiskt ändamål med att lyfta fram skriftspråket 

i verksamheter som förskola, förskoleklass, fritidshem och skola. Förr sågs barnen endast som 

mottagare av kultur och idag har barns egen produktion ett egenvärde. Fennefoss & Jansen 

(2009) anser att det finns ett nytt intresse för berättelser i vårt samhälle. ”Det som 

dokumenteras kommer att påverka värderingen av förskolans verksamhet och vad som 

planeras i fortsättningen. Planering anknyts till didaktiskt tänkande, till lärande och fostran” 

(s.17). 

     Nilsson (2009) hävdar i egenskap av både forskare och lärare i pedagogik att digitalt 

berättande är ett mer mångdimensionellt redskap och öppnar fler vägar än vad som först visas 

för pedagogen. ”[...] digitalt berättande är ett nyskapande och mångdimensionellt verktyg för 

utbildnings- och lärandesammanhang som syftar till kommunikation och dialog” (s.59). 

Klerfelt (2002) menar att en mångfald av redskap ger berättelsen ytterliggare dimensioner och 

datorn är ett sådant verktyg för barnen idag som kombinerar bild, ord, ljud och rörelse. Datorn 

är ett av alla verktyg som finns i den pedagogiska verksamheten och påpekar att pedagogerna 

behöver tänka till och fundera både på hur och på vilket sätt datorn ska användas i 

verksamheten. ”[...] datorns funktioner att exakt återge vår talade röst, visa våra bilder, och 

våra skrivna ord gör den till en berättarmaskin” (s.261). Klerfelt (2007) skriver att pedagogen 
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har en viktig roll i samspelet och samarbetet mellan sig själv, barnet och dess lärprocesser. 

Hon ställer sig också frågan om berättelsens karaktär förändras i och med att datorn används 

som redskap i meningsskapandet. 

 
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande ses språket som ett av de viktigaste kognitiva  

verktygen för att ta del av andras erfarenheter och ge röst åt de egna. Datorn kan ses som ett 

fysiskt verktyg för att förmedla kommunikativa produkter. I likhet med den mänskliga kroppen 

kan datorn ge röst åt flera stämmor samtidigt. Med hjälp av funktionerna i ett multimedia- 

program kan man spela in och spela upp talat språk, visualisera bildspråk på skärmen och återge 

skriven text. Kort sagt kan datorn ge uttryck för mänskligt berättande i olika former. Därmed 

inte alls sagt att datorn i sig kan producera någonting. Den är ett ting, det är vi människor som 

använder den som ett medel för att ge uttryck åt vårt tänkande Klerfelt (2002:260). 

 

2.6 Digital kompetensutveckling 

Appelberg & Eriksson (1999) skriver att den tekniska utrustningen och utbildningen bör gå 

hand i hand för att pedagoger ska ha möjlighet att använda datorn på ett medvetet sätt i sin 

pedagogiska verksamhet. En del kommuner har utbildat sina pedagoger och de flesta 

pedagoger har varit motiverade till denna utbildning. En del har dock upplevt det som 

ytterligare en belastning.  Skolverket (2009) anser att det är betydelsefullt att blivande lärare 

ser möjligheterna med den digitala tekniken och lär sig utnyttja detta i sitt yrke och ser dess 

möjligheter.  

     Multimediabyrån (2010) har som uppdrag att besöka, utbilda och inspirera både lärare och 

skolledning i hela Sverige. ”[…] de ska bidra till lärarnas kompetensutveckling så att de kan 

ge sina elever […] och metoder för att använda nya medier som verktyg för eget skapande 

och lärande” (s.72). Multimediabyråns verksamhet utgår från myndigheten för skolutveckling 

utifrån regeringens uppdrag och startades 1998. Detta är en välkänd resurs som flitigt används 

av landets medie- och it – pedagoger. Skolverket (2009) anser att den nationella satsning som 

nämns som PIM (praktisk media och it-teknik) ger möjlighet för samtliga pedagoger att utgå 

från sin nivå och arbeta pedagogiskt i både produktion, kommunikation och IT med sina 

elever. 

     Skolverket (2005) anser att kompetensbehovet ska kopplas till barnens och verksamhetens 

behov. Det är dock kommunen som avgör vilken kompetens som behövs hos varje enskild 

medarbetare för att komplettera arbetslaget. Skolverket (2009) påpekar att en av 

förutsättningarna är att den tekniska utrustning som behövs finns tillgänglig på skolan. Detta 

finns på en hel del skolor och där även pedagogerna har stor digital kompetens. I dessa skolor 

får barnen också möjlighet till både eget skapande och kommunikation. Utbildningsbehovet är 

fortfarande stort på en del skolor för både skolledare och pedagoger då det gäller digital 

kompetens. När pedagoger och skolledare är utbildade inom området digital kompetens har de 

större chans att se de pedagogiska möjligheterna med den digitala tekniken. Det kan inte 

endast vara en engångssatsning inom fortbildning utan behöver ske regelbundet. 

     ”EU definierar digital kompetens som en kombination av kunskaper, färdigheter och 

attityder. I Norge ser man digital kompetens som en femte baskompetens utöver att läsa, 

skriva, räkna och kommunicera muntligt. Där överväger man också att utveckla 

kvalitetskriterier för digitala lärresurser med utgångspunkt i det digitala mediets särart” (s. 6). 

Enligt EU:s utbildningsministrar är digital kompetens en av åtta kompetenser  som framhävs i 

framtiden i Europa och här ses bland annat lärarna och skolan som nyckelfaktorer för att 

utveckla detta. 
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3 Tidigare forskning inom digitala berättelser 

 
Zurina (2006) skriver att datorbaserad multimedia är ett mycket effektivt 

inlärningsinstrument. Hon menar att studier visar ett elever behåller 20% av vad de ser, 30% 

av vad de hör, 50 % av vad de både ser och hör och hela 80% av vad de ser, hör och gör. 

Detta visar på att multimedia och då speciellt digitala berättelsers effektivitet, bör utnyttjas 

redan på förskolenivå.  

     Nilsson (2009) har i egenskap av forskare och lärare i pedagogik insett att digitalt 

berättande har flera användningsområden och kan utnyttjas på många olika sätt. Hon väcker 

frågor som vad en digital berättelse är, skillnaden mellan muntliga och skriftliga berättelser 

samt varför man väljer att göra en digital berättelse.  

     Hull & Nelson (2005) menar att många forskare har kommenterat relationerna mellan 

gamla och nya tekniker, de konstaterar till exempel att en ny teknik ofta tjänar gamla syften 

innan de görs om till egna syften. Nilsson (2010) visar i sin studie hur en pojke med Tourettes 

syndrom utvecklats i positiv riktning och med hjälp av digitala berättelser funnit ett mycket 

användbart redskap för att utveckla sin läs- och skrivinlärning. 

 
Forskningen inom området visar på att det är främst pedagogens uppfattning om lärande och 

kunskap som påverkar hur den pedagogiska verksamheten utformas och inte till eller 

användning av teknik. Om däremot datorer används medvetet för att ändra det pedagogiska 

arbetssättet underlättas denna förändring dvs tekniken kan driva fram förändring Alexandersson, 

Linderoth & Lindö (2001:15). 

 

Klerfelt (2010) uttalar sig att det inte finns någon tidigare forskning inom området barns 

digitala berättande. 
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4 Metod 

 
Vi valde att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden som Bryman (2001) menar är 

en bra metod då forskarna vill undersöka människors erfarenheter som i vårt fall digitala 

berättelser och sedan välja att tolka resultatet. Vi  genomförde en mindre empirisk studie 

vilken omfattade tolv pedagoger, varav två av okänd anledning inte besvarat vår enkät. 

Undersökningen utgick ifrån en empirisk studie, då vårt syfte var att undersöka på vilket sätt 

digitala berättelser kan bli ett pedagogiskt verktyg inom förskolan och hur denna 

dokumentation kan användas i verksamheten. Studien bestod av en undersökning där vi 

belyste hur pedagoger använder sig av digitala berättelser som dokumentation inom förskolan. 

Det besvärligaste problemet var att finna pedagoger som ansåg sig arbeta med digitala 

berättelser inom förskolan. 

4.1 Urval  

Enligt Bryman (2001) använde vi oss inte av bekvämlighetsurval då pedagogerna i vår 

empiriska studie inte fanns i vår närhet utan vi kom på olika sätt i kontakt med dem. I olika 

kommuner kontaktade vi IKT ansvariga och skolledare. Vi besökte dessutom hemsidor på 

internet för att se vilka förskolor som kunde ha pedagoger som var aktuella för oss. Genom 

dessa personer fick vi sedan tips om eventuella pedagoger som hade erfarenhet av digitala 

berättelser som dokumentation i förskolan och eventuellt var intresserade av att deltaga i vår 

undersökning. Vi gjorde en nationell rekrytering och därefter skickade vi ut en förfrågan om 

medverkan via mejl till pedagoger som redan arbetade med digitala berättelser som 

dokumentation inom förskolan, vilket motsvarade vårt syfte. Vi förklarade i kontaktmejlet 

vårt syfte med undersökningen samt att vi var intresserade av att ta del av deras erfarenheter. 

Metoden bestod i att få en bild av hur digitala berättelser används som dokumentation inom 

förskolan. 

4.2 Genomförande 

På grund av den geografiska spridningen valde vi att skicka ut en digital enkät (se bilaga 2) 

och tillsammans med enkäten skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut. Dessa skickade 

vi ut via mejl direkt till berörda pedagoger för att undvika att någon annan besvarade enkäten. 

Respondenterna fick två veckor på sig att besvara den digitala enkäten. Det fanns en del risker 

med att använda sig av enkäter menar Bryman (2001) och det var bland annat att enkäten kan 

skickas tillbaka utan att vara besvarad mer än till en viss del, vilket inte skedde i vår 

undersökning, samt att enkäter inte passar alla respondenter. Det fanns heller inget utrymme 

för att samla in så kallad tilläggsinformation som kunde ha varit av intresse enligt Bryman 

(2001). Denna risk var vi medvetna om, men ansåg att enkäten passade bäst för vårt 

undersökningssyfte. 

4.3 Val av metod 

Enligt Ejlertsson (2005) är det bra att välja en tidpunkt att skicka ut enkäten som ej 

sammanfaller med lov och helgdagar och därför valde vi att skicka ut enkäten i februari 

månad. Fördelen med en enkät är att respondenten kan besvara frågorna i den takt de vill 

(2005). Bryman (2001) hävdar att enkäten ska vara kort, tunn och inte för kompakt för att 

respondenterna ska få en bra överblick och för att svarsfrekvensen ska bli hög. Vi tittade på 

layouten på enkäten och tog till oss rekommendationer av Bryman (2001). Vi undvek 

negationer och valde öppna frågor som ej var ledande eftersom vi ville ge respondenten 

möjlighet att utforma egna svarsalternativ på de flesta av frågorna, enligt vad Bryman (2001) 
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skriver och som stämmer överens med den kvalitativa forskningsmetoden. När vi utformade 

enkäten skickade vi ut den till ett antal personer för att testa layouten.  

4.4 Etiskt förhållningssätt 

Vi följde det som den statliga myndigheten vetenskapsrådet (2010) poängterar är de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vi utgick från de fyra forskningsetiska principerna i vårt 

informationsbrev som skickades ut tillsammans med den digitala enkäten. I 

informationsbrevet stod följande:  
 

”Redovisning kring enkäten kommer att ske med hänsyn till de forskningsetiska principerna. Det 

innebär att du som deltar både före och i samband med enkätundersökningen kommer att få 

information kring syftet med studien, samt att du kan avböja eller avbryta deltagandet när helst 

du vill. Vi önskar bara att du i så fall meddelar oss detta. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att de uppgifter som lämnas i enkäten inte kommer att kunna 

kopplas vare sig till berörd pedagog eller till aktuell förskola. Det insamlade materialet kommer 

endast att användas av oss till examensarbetet. När enkäten är sammanställd och examensarbetet 

godkänt kommer enkäterna att makuleras” (se bilaga 1). 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Vi valde det som Bryman (2001) anser är respondentvalidering. Respondenterna i vår 

undersökning fick en förfrågan i enkäten om de ville ta del av resultatet innan det skulle gå i 

tryck. Åtta pedagoger som besvarade enkäten tackade ja till detta. Respondentvalidering ingår 

i det som Bryman (2001) menar är tillförlitlighet och som innebär att undersökningen utförts 

enligt reglerna och att resultatet kommit respondenterna tillkänna för att de ska ha en 

möjlighet att se att deras svar som i vårt fall enkäten uppfattats rätt. Vi ansåg vidare att vi 

uppfyllt det som Bryman (2001) poängterar är pålitlighet då vi redogör hur vår empiriska 

studie gått till väga. 

4.6 Bearbetning 

Vi transkriberade svaren från enkäterna och sorterade in alla svar under respektive enkätfråga 

för att få en bra överblick av innehållet, se helheten samt få en bra struktur. Vi sökte efter vad 

det fanns för samband och vad som skilde mellan respondenternas svar i varje frågeställning. I 

enkäten fanns också förvalda alternativ där respondenterna skulle markera de alternativ som 

de ansåg stämde överens med sina erfarenheter. I denna del av enkäten fick vi synliggöra 

helheten i varje sådan fråga där respondenterna markerat sina alternativ. Vi utgick från 

enkätfrågorna men utan numrering som rubriker i både resultatredovisningen som i analysen 

för att få struktur på innehållet.  

4.7 Metodkritik 

Vi är nöjda med vår undersökningsmetod, då vi inte varit begränsade till vissa geografiska 

delar av Sverige. Det var tur att vi gjorde en nationell empirisk studie då det fanns svårigheter 

att finna pedagoger som ansågs sig arbeta med digitala berättelser som dokumentation inom 

förskolan. Något vi däremot uppmärksammade var att en hel del pedagoger haft tekniska 

problem då de skulle skicka tillbaka enkäten till oss. Det hade kanske varit lättare om vi ej 

haft enkäten som en digital enkät utan använt oss av en enkät i pappersform skickad med post 

istället. Något som varit intressant är att få ta del av exempel på hur deras digitala berättelser 

sett ut samt en fråga om vilken digital kompetensutveckling pedagogerna tagit del av, något 

som vi inte tagit med. Vi missade tyvärr också under fråga 7 i enkäten, (se bilaga 2), att införa 

en tom ruta där respondenterna kunde ge egna exempel. Detta kunde ha påverkat resultatet i 

vår studie.  
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5 Resultatredovisning 

 
Urvalet av pedagogerna till vår empiriska studie valdes ut utifrån om pedagogerna 

dokumenterade sin verksamhet genom digitala berättelser. Enkäten skickades ut i digital form 

och förskolorna var från olika orter i Sverige. I vår empiriska studie ingick tolv pedagoger 

varav tio har medverkat och skickat tillbaka enkäten besvarad. De besvarade enkäterna var 

fullständigt ifyllda. Övriga två pedagoger har av okänd anledning inte besvarat enkäten. I 

enkäten hade vi skrivit ett sista inlämningsdatum och därefter sammanställde vi enkätsvaren. 

För att förtydliga strukturen och lättare se resultatet av vår empiriska studie har vi valt att sätta 

rubriker enligt samma princip som frågorna i vår digitala enkät, fast utan numrering. Vid två 

av rubrikerna finns ett förtydligande inom en parantes att det gäller digitala berättelser, då 

dessa frågor varit som underrubriker i enkäten. 

 

Hur dokumenterar du verksamheten i förskolan med hjälp av digitala 
berättelser? 
Pedagogerna i vår empiriska studie menar att de dokumenterar sin verksamhet i förskolan 

med hjälp av digitala berättelser. De använder då digitalkameran där de både fotograferar och 

filmar. En metod som några pedagoger nämner är att de använder sig av teknik som Mp3-

spelare till musik och skanner för att skanna in barnens teckningar. Pedagogerna använder sig 

av barnens berättelser, verksamheten, egna anteckningar, samt sagor och en del barn är 

delaktiga och reflekterar över dokumentationen som de ibland också skapat själv. De 

använder de digitala berättelserna för att informera, reflektera och dokumentera både 

verksamheten och lärprocesser. Ett sätt som en pedagog nämner är att barnen själva 

producerar pjäser med hjälp av digitala berättelser där barnen skapat både repliker och 

handling på egen hand.  

 

När du dokumenterar vilket/vilka program använder du? 
(när det gäller digitala berättelser) 
De program som används av pedagogerna i vår enkät är photostory, moviemaker, powerpoint, 

photoshop, windows mediaplayer, audacity och microsofts word 2007.  

 

Upplever du att digitala berättelser är ett pedagogiskt verktyg för dig som 
pedagog? 
Samtliga pedagoger som besvarat vår enkät är överens om att de digitala berättelserna är ett 

pedagogiskt verktyg. De motiverar bland annat att detta är ett redskap där de kan ge tillbaka 

till barnen genom digitala berättelser. En pedagog uttrycker det så här:  

Ja absolut, det ger stora möjligheter att fånga barn/föräldrar/kollegor som 

behöver andra sätt att ta till sig kunskap, att genom ljus och ljud förmedla det 

man vill informera om.  

En annan pedagog säger: 

att genom digitala berättelser får man syn på barnens lärande och process men 

även sitt eget. 

Det nämns vidare att genom att reflektera med sina kollegor så kommer man framåt i sitt 

arbete med barnen. En annan tanke som kom fram var att det kan vara ett bra hjälpmedel då 

man behöver möblera om och förändra den pedagogiska miljön. En pedagog betonar: 

Absolut ett pedagogiskt verktyg som ju mer man arbetar med det växer, jag ser 

fler möjligheter ju mer jag behärskar teknik och använder olika infallsvinklar 

för att kunna visa det jag vill visa.  
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Det upplevs som ett kreativt verktyg och ger pedagogerna ett bra sätt att synliggöra sin 

verksamhet.  En pedagog menar att barnen får en möjlighet att själv reflektera över bilderna 

och filmerna och att en hel del tankar och situationer ryms i de digitala berättelserna. Det kan 

varieras i tema helt efter intresse och ger både barn och pedagoger utrymme att ventilera sina 

tankar och funderingar. 

 

Vilket är ditt syfte med de digitala berättelserna? 
De syften som pedagogerna i undersökningen nämner är att synliggöra verksamheten, att ”lära 

ut” fångar barnen på ett annat sätt och ge barnen datorvana. Det kan också ha som syfte att 

vidareutveckla verksamheten genom reflektion med både barn och kollegor, få fram en annan 

vinkel till barns lärande och utveckling samt vara ett sätt att synliggöra det vi gör för både 

barn, föräldrar och för andra kollegor. Fler syften som nämns är att utnyttja datorer som redan 

finns i barnens vardag och även föra in det i vår verksamhet på ett naturligt sätt. Detta ger 

barnen en möjlighet att beskriva sin vardag, uttrycka sig kreativt genom att själv skapa och 

sätta samman bild med ljud och foto, samt fördjupa temaarbete menar pedagogerna. De kan 

också ha som syfte att få en möjlighet att diskutera kritiskt tänkande kring bilder och 

information. En pedagog säger så här om syftet:  

även göra dokumentationen tillgänglig för vidare reflektion för barn, föräldrar, 

kollegor och mig själv.  

Digitala berättelser kan också ha som syfte att dokumentera lärprocesser, göra en utvärdering 

och att användas vid utvecklingssamtal. Två pedagoger anser att deras syfte är att 

vidareutveckla de digitala berättelserna och använda dem mer tillsammans med barnen.  

 

Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 
Många av pedagogerna som besvarat vår enkät ser det som ett redskap eller verktyg som kan 

användas för att granska, utveckla, reflektera kring den pedagogiska verksamheten och 

barnens lärprocesser. Den pedagogiska dokumentationen framhävs som en dokumentation 

som visar lärande och utveckling på ett logiskt sätt. En pedagog säger så här:  

Pedagogisk dokumentation är i sig också ett steg i en lärandeprocess för den 

som reflekterar över dokumentationen, det kan vara ett barn eller jag som 

pedagog. 

 En annan pedagog uttrycker det med: 

en medveten dokumentation av verksamheten. Vi är noga med att inte fokusera 

på individens utveckling utan verksamheten.  

En pedagog menar att:  

Pedagogisk dokumentation är för mig ett redskap att reflektera kring barns 

läroprocesser. Det är också ett verktyg för mig att tillsammans med mina 

kollegor reflektera kring olika barn och olika situationer. Det har varit till stor 

hjälp att få ut det vi vill av vår pedagogiska miljö men även ett underlag för 

samtal och funderingar. Att synliggöra det vi gör varje dag för både en själv, 

föräldrarna och barnens själva. 

 

Med vilka samtalar du kring de digitala berättelserna? 
De pedagoger som besvarat vår enkät samtalar med barnen kring de digitala berättelserna och 

en pedagog nämner till och med att detta sker vid 85 % av situationerna. De allra flesta 

samtalar även med kollegor, föräldrar och andra pedagoger. De samtalar även kring de 

digitala berättelserna vid studiebesök från andra förskolor, med övriga intresserade 

pedagoger, vid personalkonferenser, i nätverksträffar och med lärarstudenter. En del politiker, 

verksamhetsledare och rektorer finns också med som personer vilka en del pedagoger 

samtalar kring de digitala berättelserna med.  
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Vem tar del av de digitala berättelserna idag? 

Alla pedagoger som besvarat vår enkät låter barn, kollegor, föräldrar och andra pedagoger ta 

del av de digitala berättelserna. Det som en pedagog nämner är att utvecklingsledare från 

kommunen och andra rektorer från övriga enheter tar del för att intresset över arbetet med 

digitala berättelser upplevs som intressant och att även nya föräldrar tar del av det. En annan 

pedagog menar att intresserade pedagoger inom enheten och lärarstudenter tar del av de 

digitala berättelserna. 

 

Om du fått utveckla detta vilka hade då tagit del av dem? 
(när det gäller digitala berättelser) 
De flesta pedagoger i vår undersökning anser att de vill utveckla de digitala berättelserna och 

en del vill då involvera barnen ännu mer. En del påpekar att detta reflektionsarbete mellan 

pedagog-barn och barn-barn bör utvecklas mer. En pedagog anser:  

De jag tycker ska ta del av allt material är barnen, för att själva få reflektera 

och utvecklas i sitt egna tänkande; pedagogerna för att kunna utvärdera och 

dokumentera utveckling och lärande.  

En annan pedagog vill även utveckla detta mer med föräldrarna. En pedagog uttrycker sig så 

här:  

Vet ej, beror på vad/vem, tänker på sekretess och personskydd om det är bilder 

på personer.  

och en annan pedagog vill fortsätta som idag. 

 
I vilka sammanhang använder du och finner de digitala berättelser 
användbara? 
Samtliga pedagoger som besvarat vår enkät använder och finner de digitala berättelserna 

användbara vid många olika sammanhang. Det gäller inom områdena: synliggöra det enskilda 

barnet, synliggöra verksamheten, föräldramöten, synliggöra Lpfö 98, samt pedagogisk 

dokumentation. En pedagog uttrycker sig så här då det gäller föräldramöte: 

 En bild säger mer än tusen ord.   

För att synliggöra det enskilda barnet menar en del pedagoger att det visar lärprocesser, 

utvecklig och ger möjlighet för reflektion med barnet. En pedagog skriver att: 

koppla foton, bilder, ljud till Lpfö98  

är ett sätt synliggöra Lpfö 98. En annan pedagog anser att detta skulle man inom förskolan 

kunna göra mer av. En pedagog anser då det gäller pedagogisk dokumentation att det är till 

stor hjälp, men poängterar samtidigt att det beror på hur säker man känner sig att handskas 

med digitala medier och program. En annan pedagog tycker att det synliggör lärandet både för 

barn, pedagoger och föräldrar. 

     Flertalet av pedagogerna använder även digitala berättelser till 

föräldramedverkan/samarbete, hemsidan, utvecklingsamtal och för att marknadsföra 

förskolan. Då det gäller föräldramedverkan/samarbete ger flertalet pedagoger motivering att 

det ger föräldrarna en djupare inblick och delaktighet i verksamheten. En del pedagoger 

kommenterar att de har en låst hemsida som är lösenordsskyddad som föräldrarna har tillgång 

till. 

     Lite mer än hälften av pedagogerna använder digitala berättelser för att utveckla 

verksamheten. 

     Det var endast tre av pedagogerna som använde sig av digitala berättelser till 

kvalitetsredovisning.  

     De digitala berättelserna kan användas för samtal mellan barn/barn och här är samtliga 

pedagoger inne på den möjligheten och att det är något en del vill utveckla ännu mer. Detta 

kan vara ett redskap för barnen att utveckla sitt språk och sitt berättande genom att de får 
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berätta om bilden för någon annan menar en pedagog. En annan pedagog anser att barn får 

möjlighet att mötas och kommunicera med andra barn på olika sätt som kan ge en fortsatt 

dialog barn emellan. Detta blir en gemensam reflektion och lärande tycker en pedagog. Alla 

pedagoger som besvarat vår enkät tycker att digitala berättelser är användbara pedagoger/barn 

emellan. En pedagog skriver: 

ständigt samtal om hur vi kan göra detta på ett bra sätt. Vilket verktyg behöver 

vi för att genomföra en ide? Hur tänker du? Hur tänker jag? Bra 

samtalsstartare om det är svårt att få kontakt...jag ser att du har gjort... berätta 

mer hur du tänker....  

En pedagog anser att det är ett: 

viktigt underlag för att konkretisera det vi pratar om, vad vi har upplevt 

tillsammans och visa på barnens lärande.  

Alla utom en pedagog använder digitala berättelser i samtalet mellan förälder/barn. Tre 

pedagoger anser att digitala berättelser skapar en dialog mellan barn och föräldrar. Flertalet 

pedagoger tycker att digitala berättelser mellan pedagog/förälder synliggör barnet och 

verksamheten. Lite mer än hälften av pedagogerna använder digitala berättelser i samtal 

mellan förälder/förälder. 

 

Hur handskas du etiskt med dokumentationen vid användandet av digitala 
berättelser? 
Kommentarer från pedagogerna i enkäten är bland annat att man ber om föräldrarnas 

underskrift, man tänker på upphovsrätt, personskydd och att man sparar filer på skyddat sätt. 

Två av pedagogerna visar aldrig bilder på enskilda barn i sina digitala berättelser. 

 

 

Hur skulle du vilja utveckla ditt arbete kring digitala berättelser i förskolan? 
En del pedagoger i enkäten uttrycker sin önskan om mer tid både för utveckling och för 

utövandet av digitala berättelser. En pedagog anser att det är viktigt att tänka efter vad man 

vill visa, vad syftet är och hur man kan använda digitala berättelser. Några pedagoger påpekar 

att fler pedagoger inom enheten skulle använda digitala berättelser som ett redskap i 

verksamheten. 
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6 Analys 

 

Vi har använt oss av enkätfrågorna men utan numrering som rubriker i både 

resultatredovisning och i analysen för att få tydlig struktur i innehållet. Vid två av rubrikerna 

finns ett förtydligande inom en parantes att det gäller digitala berättelser, då dessa frågor varit 

som underrubriker i enkäten. Svaren vi fått in av pedagogerna i vår empiriska studie 

analyserar vi här och kopplar till de teoretiska utgångspunkterna. 

 

Hur dokumenterar du verksamheten i förskolan med hjälp av digitala 
berättelser? 
Det visade sig i resultatet att pedagogerna i vår undersökning tycker precis som läroplanen för 

förskolan skriver att ”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i 

skapande processer som i tillämpning” Utbildningsdepartementet (2006: 6-7). Pedagogerna i 

enkäten använder sig av digitala berättelser som dokumentation genom barnens berättelser, 

barnens teckningar, i verksamheten, egna anteckningar, sagor samt att en del barn är delaktiga 

och reflekterar över dokumentationen som de ibland också skapat själva. Detta stämmer 

överens med som Nilsson (2009) menar att digitala berättelser har olika användningsområde 

beroende på vilket syfte som finns med berättelserna. Nilsson anser att dessa syften kan vara 

att kommunicera och berätta, genom att förstärka och argumentera samt estetiska skäl vilket 

ger fler dimensioner till berättelsen. Digitala berättelser ger barnen nya uttryckssätt att 

kommunicera, representera och uttrycka sig och ingår i barnens kulturella verktygslåda. Detta 

ger en pedagog i vår enkät exempel på där barnen själva producerar pjäser, där de skapar både 

repliker och handling på egen hand med hjälp av digitala berättelser. 
 

När du dokumenterar vilket/vilka program använder du ? 
(när det gäller digitala berättelser) 
I resultatet framgick att photostory, moviemaker, powerpoint, photoshop, windows 

mediaplayer, audacity och microsofts word 2007 är program som pedagogerna använder. Inga 

programvaror nämns i våra teoretiska utgångspunkter, men däremot kan funktionerna i dessa 

program kopplas samman med det som både Nilsson (2009), Klerfelt (2007), Olsson & 

Boresson (2004) och Evangelista, Neri & Bergamasco (2009) beskriver som egenskaper som 

behövs för att skapa digitala berättelser. Klerfelt (2002) menar att datorn är ett verktyg där 

barnen idag kan kombinera bild, ord, ljud och rörelse. 

 

Upplever du att digitala berättelser är ett pedagogiskt verktyg för dig som 
pedagog? 
I resultatredovisningen visar det sig att alla pedagoger i vår enkät anser att digitala berättelser 

är ett pedagogiskt verktyg. Pedagogerna i vår undersökning menar att digitala berättelser är ett 

verktyg för att synliggöra barnens lärande och lärprocess både för barnen själva och för 

pedagogens egen del. Wallin (2003) anser att genom pedagogisk dokumentation synliggörs 

något som annars kanske inte hade uppfattats på samma sätt utan en pedagogisk 

dokumentation gör att handlande, tänkande och lärande hängs samman.  Detta lyfter även 

pedagogerna i undersökningen fram där de anser att digitala berättelser är ett hjälpmedel när 

den pedagogiska miljön behöver förändras och framförallt genom reflektion tillsammans med 

kollegor och för att synliggöra verksamheten. En pedagog i enkäten lyfter fram hur barnen 

kan reflektera över bilderna och filmerna och att det där ger utrymme för tankar och 

funderingar både från barn och pedagoger. Det överensstämmer med Alexandersson, 

Linderoth & Lindö (2001) som hävdar att det går att anordna, förevisa och interagera med 
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bilder på helt nya sätt. Vidare anser Fennefoss & Jansen (2009) att i en berättelse kan man se 

tillbaka på en händelse och i händelsen väljs det viktigaste ut och blir till en berättelse. 

 

Vilket är ditt syfte med de digitala berättelserna? 
De syften som pedagogerna i enkäten nämner i resultatredovisningen är att synliggöra 

verksamheten för barn, föräldrar och kollegor samt att vidareutveckla verksamheten genom 

reflektion med barnen och kollegorna. Detta poängterar även Åberg & Lenz Taguchi (2007) 

som menar att genom dokumentation väcker pedagogerna en nyfikenhet hos föräldrarna över 

verksamhetens och barnens arbete och tankar. Pedagogerna i enkäten nämner också att ett 

syfte kan vara att ge barnen datorvana. Klerfelt (2007) anser att det att viktigt att dagens barn 

får tillgång till olika uttrycksmedel som finns i samhället idag och att barn av idag behöver 

kunskap och kompetens att uttrycka sig verbalt, men även visuellt. 
    Ett annat syfte som pedagogerna i enkäten nämner är att utnyttja datorer som redan finns i 

barnens vardag och föra in dem i verksamheten på ett naturligt sätt. Datorerna ger barnen en 

möjlighet att beskriva sin vardag och att uttrycka sig kreativt genom att själva skapa och sätta 

samman bild med ljud och foto. Appelberg & Eriksson (1999) menar att barns förhållande till 

datorer oftast är mer idérikt och utforskande än den vuxnes och genom att introducera datorer 

i förskolan upplevs dessa som ett uttrycksmedel likväl som pennor, papper och saxar. Barnens 

verklighetsuppfattning kan utvecklas genom bilder. 

    Precis som Mylesand (2007) anser att pedagogisk dokumentation kan utveckla 

verksamheten genom möten och samtal menar pedagogerna i vår enkät att de digitala 

berättelserna kan användas för att dokumentera lärprocesser, i utvärdering och vid 

utvecklingsamtal. De digitala berättelserna ger också möjlighet att diskutera kritiskt tänkande 

kring bilder och information. Två av pedagogerna i undersökningen tycker att ett av deras 

syfte är att utveckla digitala berättelser tillsammans med barnen. Även Mylesand (2007) 

menar att pedagogisk dokumentation är ett utmärkt redskap för både barn och pedagoger för 

att utveckla verksamheten. 

 

Vad är pedagogisk dokumentation för dig? 
Skolverket (2008) menar att det finns speciella krav för att pedagoger ska få använda 

begreppet pedagogisk dokumentation och ett av dessa krav ska vara att det ska vara en 

gemensam reflektion och ett gemensamt utvärderingsmaterial. Resultatet i vår undersökning 

visade att många av pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett redskap eller verktyg 

för att granska, utveckla och reflektera kring den pedagogiska verksamheten och barnens 

lärprocesser.  En pedagog i enkäten uttrycker det så här: 
Pedagogisk dokumentation är för mig ett redskap att reflektera kring barns 

läroprocesser. Det är också ett verktyg för mig att tillsammans med mina 

kollegor reflektera kring olika barn och olika situationer. Det har varit till stor 

hjälp att få ut det vi vill av vår pedagogiska miljö men även ett underlag för 

samtal och funderingar. Att synliggöra det vi gör varje dag för både en själv, 

föräldrarna och barnens själva. 

Detta stämmer väl överens med det som Lenz Taguchi (1997) anser vara pedagogisk 

dokumentation. Pedagogisk dokumentation är ett gemensamt arbetsverktyg där många, så 

som barn, pedagoger, familj och förskola behöver interagera med varandra. 

 
Med vilka samtalar du kring de digitala berättelserna? 
I resultatet kom det fram att samtliga pedagoger i vår undersökning samtalar med barnen 

kring de digitala berättelserna och en av pedagogerna i enkäten nämner att det sker vid 85% 

av situationerna. Lenz Taguchi (2000) påpekar att det är viktigt att det finns en ömsesidig 

respekt och tilltro mellan barnen och pedagogerna när det gäller pedagogisk dokumentation. 
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Hon menar att det inte alltid är säkert att barnen upplever det positivt att bli dokumenterade 

och att det exempelvis visas för andra barn. De allra flesta pedagogerna i enkäten samtalar 

även kring de digitala berättelserna med kollegor, föräldrar och andra pedagoger vid 

studiebesök, vid personalkonferenser, med lärarstudenter och i nätverksträffar. En del av 

pedagogerna i undersökningen samtalar även kring de digitala berättelserna med politiker, 

verksamhetsledare och rektorer. Lindgren & Sparrman (2003) anser också, precis som Lenz 

Taguchi (2000), att det finns en risk med denna arbetsmetod eftersom det saknas etiska 

diskussioner om hur detta dokumentationsarbete kan upplevas och vad det medför för barnen i 

förskolan. ”När arbetsmetoden dokumentation sprids sker en sammanblandning av olika 

nivåer; vardag, utbildning, forskning och politik. Det vardagliga blir åtkomligt för politiken på 

nya sätt och allt mindre barn blir indragna i dessa processer” (2003:63). Något som då 

uppmärksammas är vikten av att ha etiska regler och utarbetat skydd för barnen där deras 

identiteter skyddas och spridning av materialet begränsas till den arena där det hör hemma 

(2003). 
 

Vem tar del av de digitala berättelserna idag? 
Det visade sig i resultatet att samtiga pedagoger som besvarade enkäten låter barn, kollegor, 

föräldrar och andra pedagoger ta del av de digitala berättelserna. Även Dahlberg, Moss & 

Pence (2001) hävdar att dokumentationen kan skapa och synliggöra offentliga röster och 

synliga identiteter åt förskolan, barnen och pedagogerna. Detta ger ett bidrag från förskolan 

till samhället och kan ses som ett led att utveckla demokratin. I resultatet framgick även att en 

pedagog som besvarat enkäten låter utvecklingsledare från kommunen, rektorer från övriga 

enheter och lärarstudenter ta del av arbetet med digitala berättelser. Lenz Taguchi (1997) 

poängterar också att det även från samhällets sida har utvecklats ett behov från föräldrar, 

medborgare i kommunen samt kommunstyrelsen att få insyn i förskolans verksamhet och vad 

verksamheten erbjuder barnen. 

 

Om du fått utveckla detta vilka hade då tagit del av dem? 
(när det gäller digitala berättelser) 
I resultatet framkom att de flesta pedagogerna i undersökningen vill utveckla de digitala 

berättelserna och då involvera barnen ännu mer. Detsamma påpekar Dahlberg, Moss & Pence 

(2001) som menar att det finns en mångfald av dokumentationsmetoder som kan synliggöra 

både vad barnen gör och vad pedagogen gör och relationen däremellan. Utvecklingsområden 

som en del pedagoger tar upp är bland annat reflektionsarbetet mellan pedagog-barn och barn-

barn samt att utveckla de digitala berättelserna mer med föräldrarna. Detta tänk är också något 

som Lenz Taguchi (1997) styrker. Hon anser att genom användning av dokumentation som 

underlag för reflektion i det pedagogiska arbetet förs arbetet framåt och barnens lärprocesser 

kan utvecklas. ”[...] utan diskussion och reflektion kring dokumentationen och arbetet, sker 

ingen utveckling och förändring, varken av det egna eller barnens arbete” (s. 69). En oro som 

en pedagog uttrycker i undersökningen är hur utvecklingen påverkas av sekretess och 

personskydd om det är bilder på personer i den digitala berättelsen. Lindgren & Sparrman 

(2003) anser att en risk med denna arbetsmetod är att det saknas etiska diskussioner hur detta 

dokumentationsarbete kan upplevas och medför för barnen i förskolan. 

 

I vilka sammanhang använder du och finner de digitala berättelser 
användbara? 
I resultatredovisningen visade det sig att samtliga pedagoger finner de digitala berättelserna 

användbara i många olika sammanhang precis som Nilsson (2009) anser. Hon har i egenskap 

av forskare och lärare i pedagogik insett att digitalt berättande har flera användningsområden 

och kan utnyttjas på många olika sätt. Enligt pedagogerna i undersökningen gäller det inom 
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områderna: synliggöra det enskilda barnet, synliggöra verksamheten, föräldramöten, 

synliggöra Lpfö 98, samt pedagogisk dokumentation. Dessa tankegångar stöds av 

Utbildningsdepartementet (2006) som anser att förskolan ska sträva efter att gynna barnens 

utveckling och lärande och gärna på varierande sätt genom att skapa och kommunicera och då 

med hjälp av olika uttrycksformer. Dessa uttrycksformer kan variera och bland annat 

innehålla teknik. Gruppen är en grogrund för lärandet där vuxna och barn kan interagera och 

på så sätt vara en tillgång för varandra i lärprocesser och detta bör uppmuntras. Här är vårt 

uppdrag att förskolan ska ha som utgångspunkt att ta tillvara barnens erfarenheter, intressen, 

behov och åsikter. ”Flödet av barnens tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald 

i lärandet” enligt Utbildningsdepartementet (s. 8-9). En del pedagoger i vårt resultat menar att 

de finner de digitala berättelserna användbara för att de visar lärprocesser, utvecklig och ger 

möjlighet för reflektion med barnet. 

    Flertalet av pedagogerna i enkäten upplever att digitala berättelser ger föräldrarna en 

djupare inblick och delaktighet i verksamheten. I resultatet framkom att digitala berättelser 

kan användas inom områden som föräldramedverkan/samarbete, hemsidan, utvecklingsamtal 

och för att marknadsföra förskolan. Detta poängterar även Utbildningsdepartementet (2006) 

som menar att föräldrarna ska vara med och påverka och för att kunna påverka förutsätter det 

att förskolan synliggör mål och innehåll så att de kan utöva inflytande. Det är även viktigt att 

både barn och föräldrar ges inflytande både när det gäller planering, genomförande och 

utvärdering av verksamheten i förskolan. Det är också enligt Skolverket (2005) en 

demokratifråga och som dessutom skapar en möjlighet att få ett vidgat perspektiv på 

utveckling och utvärdering av verksamheten. Det är pedagogernas ansvar att föräldrar och 

barn blir delaktiga. 

    En pedagog i resultatredovisningen tar upp att digitala berättelser kan vara till stor hjälp, 

men vill lyfta fram att det är viktigt att pedagogerna känner sig säkra med att hantera digitala 

medier och program. Pramling & Sheridan (2006) menar också att det behövs en kunskap hos 

pedagogerna att arbeta med skapande multimediaprogram som inte krävs om färdiga program 

används inom förskolan. 

    Det visade sig i resultatet att lite mer än hälften av pedagogerna använder digitala 

berättelser för att utveckla verksamheten men det var endast tre av pedagogerna som använder 

sig av digitala berättelser till kvalitetsredovisning. Detta överensstämmer med Skolverket 

(2009) som av regeringen tilldelats uppgiften att lyfta fram informations- och 

kommunikationstekniken inom förskolan, utifrån målgruppernas behov och villkor. Digitala 

verktyg är något som poängteras och skall då göras mer åtkomliga samt sättas i samband till 

styrdokumenten och ses utifrån både kvalitetsaspekt och tillgänglighet. 

     Att använda de digitala berättelserna för samtal mellan barn/barn är samtliga pedagoger i 

resultatredovisningen överens om och en del vill utveckla detta ännu mer. Klerfelt (2007) 

skriver att detta är en förutsättning för utvecklingen av datoranvändandet. Om inte 

pedagogerna är aktiva och samspelar med barnen samt finner nya sätt att interagera utifrån de 

resurser som datorn ger kommer inte den digitala berättargenren att utvecklas inom förskolan. 

Detta kan vara ett redskap för barnen att utveckla sitt språk och sitt berättande genom att de 

får berätta om bilden för någon annan, menar en pedagog i enkäten. Pramling & Sheridan 

(2006) menar att datorer kommer att förändra människans sätt att tänka, precis som det 

skrivna språket har gjort. Det är dock fortfarande osäkert hur och man vet inte heller vilken 

betydelse det kommer att innebära för kunskapsutvecklingen. De anser att sättet att 

kommunicera på genom datorn är likt människans naturliga sätt att tänka, genom att datorerna 

tar fram ett bildspråk som påminner om människans sätt att tänka i associvativa banor. 

    I resultatet framkom det att alla pedagoger tycker att digitala berättelser är användbara i 

olika samtal både då det gäller pedagoger och barn emellan. Alla utom en pedagog använder 

digitala berättelser i samtalet mellan förälder/barn och tre pedagoger anser att digitala 
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berättelser skapar en dialog mellan barn och föräldrar. Flertalet pedagoger i resultatet tycker 

att digitala berättelser mellan pedagog/förälder synliggör barnet och verksamheten och lite 

mer än hälften av pedagogerna använder digitala berättelser i samtal mellan förälder/förälder. 

Detta stämmer väl överens med det som Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) menar är 

tre olika aspekter på IKT- utveckling inom förskolan: inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten 

och demokratiaspekten. Då det gäller inlärningsaspekten är datorn ett sätt att ge variation och 

barn lär på olika sätt. Arbetslivsaspekten innebär att förskolan har ett uppdrag att förbereda 

barnen för arbetslivet där tekniken ingår. Förskolan har även ett ansvar inom 

demokratiaspekten som är att ge alla en datorkunskap som är en förutsättning i demokratiska 

sammanhang.  

 

Hur handskas du etiskt med dokumentationen vid användandet av digitala 
berättelser? 
Kommentarer från pedagogerna i vår resultatredovisning är bland annat att man ber om 

föräldrarnas underskrift, man tänker på upphovsrätt, personskydd och att man sparar filer på 

skyddat sätt. Det framkom också i resultatet att två av pedagogerna aldrig visar bilder på 

enskilda barn i sina digitala berättelser. En risk med dokumentation som arbetsmetod är enligt 

Lindgren & Sparrman (2003) att det saknas etiska diskussioner hur detta 

dokumentationsarbete kan upplevas och medför för barnen i förskolan. En tanke är att jämföra 

barnens skydd i förskolan jämfört med det skydd forskare ger barnen då det dokumenteras i 

forskningssyfte och att detta bör jämställas. Vidare väcker det frågor som om barnen i 

förskolan får förfrågan om de vill delta i dokumentationsprojektet, om möjlighet för barnen 

att få anonymitet finns samt om användningsområdet för materialet är förutbestämt. 
 

  

Hur skulle du vilja utveckla ditt arbete kring digitala berättelser i förskolan? 
Det finns en uttrycklig önskan hos en del pedagoger i resultatredovisningen om mer tid både 

för utveckling och för utövandet av digitala berättelser. Där också en pedagog anser att det är 

viktigt att tänka efter vad man vill visa, vad syftet är och hur man kan använda digitala 

berättelser. Detta hänger samman med det som Appelberg & Eriksson skriver: ”För att på ett 

medvetet och målinriktat sätt använda datorn i sin verksamhet krävs ett didaktiskt 

ställningstagande utifrån en pedagogisk grundsyn. Hur skall datorn användas? Vad skall 

datorarbetet ges för innehåll i förhållande till verksamheten i allmänhet?” (1999: 41). Datorn 

kan ge möjligheter att utveckla nya arbetsformer som kan ge pedagogen en förändrad roll och 

förändra verksamheten. 

    I resultatet påpekar några pedagoger att det vore önskvärt att fler pedagoger inom enheten 

skulle använda digitala berättelser som ett redskap i verksamheten. Detta synsätt har även 

Skolverket (2009) som poängterar vikten av att alla kan nyttja medier och även har kunskap 

om mediernas betydelse i samhället och ser det i ett perspektiv av både yttrandefrihet och 

förutsättning för demokrati. Detta arbete bör därför uppmuntras i förskolan och  bör ses som 

en betydelsefull uppgift att arbeta kring medier i förskolan. 

 



25 

 

7 Diskussion 
 

Här diskuterar vi de resultat vi har fått fram i vår empiriska undersökning och knyter an detta 

till teoretiska utgångspunkter och våra egna reflektioner. 

 

I vår empiriska studie tolkar vi det som att digitala berättelser är ett mångsidigt verktyg för 

dokumentation inom förskolan. I vårt resultat tolkar vi det som att pedagogerna i vår 

undersökning ser möjligheterna med digitala berättelser inom förskolan. Vi har uppfyllt vårt 

syfte och fått svar på våra frågeställningar där vi ville undersöka i vilka sammanhang 

pedagogerna använder sig av digitala berättelser för att dokumentera verksamheten och hur 

det blir ett pedagogiskt verktyg inom förskolan. 

    Vi tror dock att i vår digitala enkät har våra tidigare erfarenheter av digitala berättelser 

präglat utformningen av enkäten då vi redan sett mångsidigheten och möjligheterna med 

digitala berättelser. Detta gäller främst under fråga 7 i vår digitala enkät, (se bilaga 2). Vi 

missade tyvärr under fråga 7 i enkäten, (se bilaga 2), att införa en tom ruta där respondenterna 

kunde ge egna exempel. Detta kunde ha påverkat resultatet i vår studie. En fråga vi glömde att 

ta med i vår enkät var att fråga om vilken digital kompetensutveckling pedagogerna tagit del 

av. Det hade varit intressant att också fått ta del av om det varit eventuell 

kompetensutveckling inom området eller pedagogernas egna intresse som styrt utvecklingen 

av digitala berättelser som ett pedagogiskt verktyg i förskolan. Det kan också vara en 

kombination av kompetensutveckling och intresse, vilket vi inte vet. 

   Läroplanen för förskolan Lpfö98 påpekar att ”Multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” Utbildningsdepartementet 

(2006: 6-7). Digitala berättelser är ett exempel på detta som vi velat belysa i vår studie och 

som pedagogerna i vår studie också bekräftat. Pedagogerna har ett klart syfte i sitt arbete med 

digitala berättelser som dokumentation inom förskolan. 

   Nilsson (2009) hävdar i egenskap av både forskare och lärare i pedagogik att digitalt 

berättande är ett mer mångdimensionellt redskap och öppnar fler vägar än vad som först visas 

för pedagogen. Detta är någonting som vi också har personliga erfarenheter av. I början 

använde vi digitala berättelser enbart för att dokumentera verksamheten och synliggöra Lpfö 

98 (2006) och för att visa detta vid föräldramöten. Idag har vi ett mångdimensionellt synsätt 

både vid användandet så som syftet med digitala berättelser och som även pedagogerna i vår 

studie visar. Skolverket påpekar att det ”idag finns metoder av varierande kvalitet men få som 

fångar verksamhetens komplexitet och pedagogiska processer” (2005:41). Vi tycker att med 

digitala berättelser har vi möjligheten att fånga både verksamhetens komplexitet som 

pedagogiska processer. Här hade vi behövt ta del av respondenternas digitala berättelser för 

att få svar på denna fråga, men vi tolkar det utifrån enkätsvaren att de digitala berättelserna är 

ett mångdimensionellt verktyg.  

     Syften som pedagogerna i vår studie nämner är bland annat: att synliggöra och 

vidareutveckla verksamheten, ge barnen datorvana, föra in datorn på ett naturligt sätt i 

verksamheten, ge barnen en möjlighet att beskriva sin vardag, ge barnen möjlighet att uttrycka 

sig kreativt genom att sätta samman bild med ljud och foto, dokumentera lärprocesser, göra en 

utvärdering samt att användas vid olika typer av samtal. Enligt Utbildningsdepartementet 

(2006) förutsätter det att förskolan synliggör mål och innehåll så att barn och föräldrar ska 

kunna påverka och kunna utöva inflytande. Detta överensstämmer med respondenternas svar i 

vår studie då det gäller deras syfte med digitala berättelser som arbetsverktyg. Då det var svårt 

att hitta pedagoger som ansåg sig arbeta med digitala berättelser som dokumentation inom 

förskolan tror vi inte att digitala berättelser är något etablerat arbetsverktyg för pedagogerna 

inom förskolan. 
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    För att ge barnen datorvana och föra in datorn på ett naturligt sätt i verksamheten behöver 

datorn vara ett fritt verktyg enligt vårt synsätt. Detta innebär att det inte kan vara vuxna som 

enbart har fri tillgång till datorerna. Ett hinder Klerfelt (2007) tar upp är att det lätt uppstår en 

digital kunskapsklyfta mellan barn och pedagoger då erfarenheterna av datorerna skiljer oss 

åt. Vidare menar hon att i den pedagogiska verksamheten är det lätt att datorerna inte tillhör 

barnen och att den inte ses som ett redskap (2007). En annan aspekt kan vara att det krävs en 

kunskap hos pedagogen att arbeta med skapande multimediaprogram som inte krävs om 

färdiga program används inom förskolan menar Pramling & Sheridan (2006). Här hade det 

varit intressant för oss i vår studie att se vilken kompetensutveckling pedagogerna fått ta del 

av. Appelberg & Eriksson skriver: ”För att på ett medvetet och målinriktat sätt använda datorn 

i sin verksamhet krävs ett didaktiskt ställningstagande utifrån en pedagogisk grundsyn. Hur 

skall datorn användas? Vad skall datorarbetet ges för innehåll i förhållande till verksamheten i 

allmänhet?” (1999:41). Här tror vi att det är av stor vikt att möjligheten till reflektion finns 

samt att det även finns goda pedagogiska exempel att ta del av.  Appelberg & Eriksson (1999)  

menar att datorn kan ge möjligheter att utveckla nya arbetsformer som kan ge pedagogen en 

förändrad roll och som även kan förändra verksamheten. 

    Precis som skolverket (2008) anser pedagogerna i vår studie att pedagogisk dokumentation 

är ett redskap inom förskolan för att synliggöra barnen, dess lärprocesser och verksamheten. 

Många pedagoger i vår studie menar precis som Lenz Taguchi (1997) att pedagogisk 

dokumentation är ett gemensamt arbetsverktyg där många, så som barn, pedagoger, familj och 

förskola behöver interagera med varandra. Vi har av egna erfarenheter fått det bekräftat att 

med hjälp av digitala berättelser är det lätt för barn, pedagoger, föräldrar och förskolan att 

interagera med varandra. Pedagogerna i vår undersökning använder sig av digitala berättelser 

i samtal mellan föräldrar och barn och en del nämner även att det skapar en dialog mellan 

barn och föräldrar. Digitala berättelser är enlig oss ett utmärkt sätt att även granska och 

utvärdera verksamheten inom förskolan. Detta poängterar även Skolverket (2009) i 

regeringsuppdraget att pedagogisk dokumentation är ett sätt att få fram processerna i 

verksamheten inom förskolan och på så sätt möjliggöra en granskning av verksamheten. 

    Precis som Wallin (2003) anser så tycker inte vi heller att finns en förutbestämd 

dokumentationsteknik eller metod som alla kan använda. Pedagogerna har ett ansvar att finna 

en metod och teknik som passar för den aktuella situationen och är anpassad till syftet annars 

kan den bli värdelös och då bara bli en teknik för sin egen skull (2003). Här tror vi att det 

alltid måste finnas en mångfald av metoder och tekniker inom förskolan och tror inte att 

digitala berättelser passar alla. Några pedagoger påpekar i vår studie att de vill att fler 

pedagoger inom enheten skulla använda digitala berättelser som ett redskap i verksamheten. 

Vi tror att det är viktigt att vi sprider möjligheten med digitala berättelser för att visa på 

utvecklingsmöjligheter då det gäller dokumentation inom förskolan. Detta är också något som 

Skolverket (2009) tar upp då de anser att det är betydelsefullt att blivande lärare ser 

möjligheterna med den digitala tekniken och lär sig utnyttja detta i sitt yrke och ser dess 

möjligheter. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) hävdar också att om förskolan 

erbjuder barnen mycket tid till eget skapande och lek ger förskolans verksamhet barnen 

utrymme att binda samman användandet av IKT med övrig verksamhet. Ett exempel som en 

pedagog i vår studie nämner är att barnen själv producerar pjäser med hjälp av digitala 

berättelser där barnen skapat både repliker och handling på egen hand. Detta är enligt oss ett 

utmärkt exempel där barn aktivt får ta del av IKT. Här anser vi att det också behöver satsas på 

den digitala utrustning som finns på förskolorna. Appelberg & Eriksson (1999) anser att den 

tekniska utrustningen och utbildningen bör gå hand i hand för att ha möjlighet som pedagog 

att använda datorn på ett medvetet sätt i den pedagogiska verksamheten. Idag har vi inte en 

likvärdig teknisk utrustning med datorer och projektorer på alla förskolor och ej heller samma 

möjlighet till kompetensutveckling. Vi behöver också ha tillgång till support så att tekniken 
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fungerar oavsett vem som arbetar inom förskolan. Det har ocskå visat sig enligt Skolverket 

(2009) att när pedagoger och skolledare är utbildade inom området digital kompetens har de 

också större chans att se de pedagogiska möjligheterna med den digitala tekniken. Det kan 

inte endast vara en engångssatsning inom fortbildning utan behöver ske regelbundet. Enligt 

EU:s utbildningsministrar är digital kompetens en av åtta kompetenser  som framhävs i 

framtiden i Europa och här ses bland annat lärarna och skolan som nyckelfaktorer för att 

utveckla detta enligt Skolverket (2009). 

     Idag anser vi att det finns ett behov att utveckla och synliggöra den pedagogiska praktiken 

där många i vårt samhälle vill få insyn i förskolans verksamhet och se vad verksamheten 

erbjuder barnen, vilket också Lenz Taguchi (1997) poängterar. Pedagogerna i vår enkät menar 

att de också samtalar kring de digitala berättelserna med utomstående som till exempelvis 

med politiker, med lärarstudenter, vid studiebesök från andra förskolor, med 

utvecklingsledare från kommunen och med nya föräldrar. I vår enkät tog vi upp aspekten hur 

pedagogerna handskas etiskt med dokumentationen vid användandet av digitala berättelser. 

Det var endast två av pedagogerna som aldrig visade bilder på enskilda barn i sina digitala 

berättelser. Detta tycker vi är ett utmärkt sätt att handskas etiskt med digitala berättelser som 

dokumentation inom förskolan. Det fanns även andra sätt att tänka kring hur och då med att 

pedagogerna fick föräldrarnas underskrift, att tänka på personskydd, upphovsrätt och att man 

sparar filerna på ett skyddat sätt. Lindgren& Sparrman (2003) tar upp risken att det saknas 

etiska diskussioner kring hur dokumentationsarbete kan upplevas och medför för barnen i 

förskolan. Vi har erfarenhet av att det idag fotograferas mycket på det enskilda barnet och att 

det visas i många olika sammanhang och det enda som är av vikt är att pedagogerna har fått 

föräldrarnas godkännande. Nya tekniker gör det möjligt för fler att få ta del av materialet och 

då måste vi diskutera dokumentationen ur barnens perspektiv och hur vi bäst hanterar detta. 

Lindgren & Sparrman (2003) menar på att när dokumentationen sprids sker lätt en 

tillgänglighet på olika nivåer i vårt samhälle och detta bör vi också tänka kring ur ett 

barnperspektiv. Barnperspektivet framkom inte i respondenternas svar, men vi kan tolka att 

det två pedagogerna som inte har med det enskilda barnet i sina digitala berättelser har en 

tanke kring detta. Lenz Taguchi (2000) menar på att det inte alls är säkert att alla barn vill bli 

dokumenterade och att detta sedan visas upp för andra barn.  Lindgren & Sparrman (2003) 

påpekar att det idag inte finns några riktlinjer då det gäller det etiska perspektivet i vare sig 

politiska utredningar eller vid fortbildningssatsningar för pedagogerna inom förskolan. Här 

anser vi att vi idag bör föras en debatt kring detta, så alla barn får samma rättigheter oavsett 

vem som dokumenterar dem och var förskolebarnen bor. Det hade varit intressant att få 

fördjupa sig i denna fråga med respondenterna i vår studie. Gren (2005) påpekar vikten av 

etiska diskussioner i arbetslaget och för att föra dessa diskussioner framåt kan det vara bra att 

utarbeta etiska riktlinjer i arbetslaget. Vi ska inte avstå att visa vår dokumentation för 

utomstående då detta är en viktig del som också Lindgren &Sparrman (2003) tar upp och som 

vi håller med om.  

     Innan vi påbörjade detta arbete visste vi inte att det inte forskats kring barns digitala 

berättande, vilket Klerfelt (2010) bekräftar. Anledningen till att det inte finns någon tidigare 

forskning kring digitala berättelser inom förskolan tror vi beror på att de digitala berättelserna 

ännu inte tillhör de traditionella pedagogiska verktygen i förskolan. För att få stöd i fortsatt 

användande av digitala berättelser är det av stort intresse att få ta del av tidigare forskning 

inom området. Nilsson (2009) har i egenskap av forskare och lärare i pedagogik insett att 

digitalt berättande har flera användningsområden och kan utnyttjas på många olika sätt. Det 

håller vi med om och ser flera utvecklingsmöjligheter kring arbetet med digitala berättelser. 
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7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är enligt oss att undersöka hur digitala berättelser kunde 

användas i ett 1-16 års perspektiv med fokus på att synliggöra och dokumentera 

verksamheten. Detta tror vi hade underlättat stadieövergångarna då verksamheten blivit 

tillgänglig på ett helt annat sätt. Ett annat förslag till fortsatt forskning är att använda sig av 

digitala berättelser med fokus på läs- och skrivinlärningen. Ytterliggare ett förslag till fortsatt 

forskning är att se på datorn som ett kreativt verktyg i förskolan där digitala berättelser ingår 

jämfört med en förskola där de pedagogiska programmen dominerar.  Intressant vore också att 

forska kring vidareutveckling av den traditionella kvalitetsredovisningen i förskolan med 

enbart text och se hur den skulle kunna ersättas med digitala berättelser. 
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      Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

2010-02-01 

 

Hej 

Vi heter Heléne Hjert och Ann-Christine Karlsson. Vi läser inom lärarprogrammet på distans 

för examen mot förskola och förskoleklass vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi ska nu göra vårt 

examensarbete. Syftet med den är att se vilka tankar pedagogerna har kring digitala berättelser 

som dokumentation i förskolan. Vår avsikt är att göra detta i form av en enkätundersökning, 

så därför ber vi dig nu att få ta del av dina erfarenheter kring detta. 

 

Redovisningen kring enkäten kommer att ske med hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Det innebär att du som deltar både före och i samband med enkätundersökningen kommer att 

få information kring syftet med studien, samt att du kan avböja eller avbryta deltagandet när 

helst du vill. Vi önskar bara att du i så fall meddelar oss detta. Alla uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt, vilket betyder att de uppgifter som lämnas i enkäten inte kommer att 

kunna kopplas vare sig till berörd pedagog eller till aktuell förskola. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas av oss till examensarbetet. När enkäten är sammanställd och 

examensarbetet godkänt kommer enkäterna att makuleras. 

 

Filen skall öppnas med Adobe Acrobat Reader som är ett gratis program att hämta hem på 

http://www.adobe.com/se. Ni behöver även vara uppkopplade då ni fyller i och skickar in 

enkäten. Vi önskar enkäten i retur senast den 2/3-2010. När ni fyllt i den finna det en ruta 

längst ner som heter ”skicka e-post”. Om det skulle uppstå något problem var vänligen mejla 

eller ring oss!  

 

Har Ni några frågor kring detta så hör gärna av Er till oss eller vår handledare. 

 

Vänliga hälsningar! 

 

Helene Hjert 073-09 33 246 

helene.hjert@skola.vaxjo.se 

 

Ann-Christine Karlsson 0768-82 33 28 

ann0093@utb.lund.se 

 

Handledare 

Per-Eric Nilsson 

Per-eric.nilsson@lnu.se 

 

 

Tack på förhand ! 

http://www.adobe.com/se
mailto:Helene.hjert@skola.vaxjo.se
mailto:ann0093@utb.lund.se
mailto:Per-eric.nilsson@lnu.se


 

                                                                                                                                  Bilaga 2 

 

Digitala berättelser som dokumentation inom förskolan 
 
 
 
 

 
1.  Hur dokumenterar du verksamheten i förskolan med hjälp av digitala berättelser? 

 

 
 
  1.1  När du dokumenterar vilket/vilka program använder du? 

 

 
 
 
2.  Upplever du att digitala berättelser är ett pedagogiskt verktyg för dig som pedagog?        
 Utveckla gärna dina tankar. 

 

 
 
 
3.  Vad är pedagogisk dokumentation för dig?  

 

 
 
 
4.  Vilket är ditt syfte i arbetet med digitala berättelser?  

 

 
 
 
5.  Med vilka samtalar du kring de digitala berättelserna?  

 

 
 
 
6.  Vem tar del av de digitala berättelserna idag? 

 

 
 
 6.1  Om du fått utveckla detta vilka hade då tagit del av dem? 

 

 



 

7.  I vilka sammanhang använder du och finner de digitala berättelser användbara ?       
Utveckla gärna och ta med dina egna tankar kring nedanstående punkter på de tomma raderna. 

 

 Föräldramedverkan/samarbete 

 

 
 
 

 Synliggöra det enskilda barnet 

 

 
 
 

 Synliggöra verksamheten  

 

 
 
 

 Utvecklingssamtal 

 

 
 
 

 Föräldramöte 

 

 
 
 

 Synliggöra Lpfö98  

 

 
 
 

 Kvalitetsredovisning 

 

 
 
 

 Pedagogisk dokumentation  

 

 
 
 

 Utveckla verksamheten 

 

 
 
 

 Hemsidan 

 

 
 

 Marknadsföra förskolan 

 

 



 

Samtal mellan  
 
 

 Barn - barn  

 

 
 
 

 Pedagog - barn  

 

 
 
 

 Förälder - barn  

 

 
 
 

 Pedagog - förälder  

 

 
 
 

 Förälder - förälder  

 

 
 
 
8.  Hur handskas Du etiskt med dokumentationen vid användandet av digitala berättelser? 

 

 
 
 
9.  Hur skulle du vilja utveckla ditt arbete kring digitala berättelser i förskolan? 

 

 
 
 
Vill du ta del av det färdiga resultatet innan det går i tryck? 
 
 

 Ja, det vill jag 

 
  Nej, det vill jag inte 
 
 
 

När enkäten är färdig ifylld så skickar du den genom att klicka på knappen nedan, 
svaren skickas då från din e-post hanterare antingen via program i datorn eller via internet.  
 
 
 

 Skicka som e-post 


