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Abstrakt 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad de intervjuade pedagogerna anser att 

pedagogisk dokumentation är. Studien undersöker också vilka hinder och möjligheter 

iPad har i den dokumenteringen. Ett annat syfte är att undersöka om iPad är ett verktyg 

på förskolan som möjliggör att barnen får inflytande och blir delaktiga i sin egen 

dokumentation.  

 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Arbetet bygger på en kvantitativ studie i form av enkätfrågor men även delvis i form av 

kvalitativ undersökning då det ges möjligheter att kunna utveckla sina svar i mer öppna 

frågor. I undersökningen deltog 19 pedagoger från sju olika förskolor. 

 

Resultatet visade att de pedagoger som deltog i undersökningen ansåg att iPad som 

verktyg i förskolan underlättar arbetet med pedagogisk dokumentation, iPad är 

lättillgänglig och lätt att arbeta med. Barnen var mer delaktiga, de krävde ofta sin rätt att 

få vara det, eftersom iPaden är ett så inspirerande verktyg menade pedagogerna. Barnen 

kunde använda iPaden på egen hand exempelvis filma och fota och på så sätt visa 

pedagogerna vad som väckte deras intresse. Genom att synliggöra och ta del av barnens 

intresse kunde verksamheten vidareutvecklas samtidigt som en kvalitetssäkring 

genomfördes. Pedagogerna ansåg även att användandet av iPad gynnade föräldrarna.   

Den är lätt att ta fram och visa vardagens händelser när barnen hämtas.  

 

Nyckelord  
 

Förskola, barn, iPad, digital dokumentation, pedagogisk dokumentation, delaktighet, 

inflytande. 

 

Tack 
 

Vi vill tacka de pedagoger som tagit sig tid att besvara vår enkät. Vi vill även tacka vår 

handledare Kajsa Higgins för stöd och uppmuntran. 
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1 Inledning och bakgrund 

Barn av idag omgärdas av nya medier där registrering, mätning och standardisering sker 

genom exempelvis portfolios, observationer, digitala dokumentationer m.m. menar 

forskaren Alexandersson (Stödja och styra, 2010). Bedömningar har dock alltid funnits i 

förskola och skola anser forskarna Allwood och Jonsson (a.a.). Anmärkningsvärt är att 

det idag är en kombination av dokumentation och bedömning som expanderar samt att 

detta går ner i åldrar och dessutom sprids allt snabbare. Dagens så kallade 

granskningssamhälle och globalisering bidrar till en förändring av barndomens 

kommunikationsformer (a.a.).  

 

Snabb teknikutveckling ger ökade tillgångar av digitala och medierande verktyg och vi 

ser dem som alltmer självklara även i förskolans värld. Kanske inte så förvånansvärt, 

menar vi, att Europaparlamentet i denna mediaberusade tillvaro ser digital kompetens 

som en av åtta nyckelkompetenser.  

 

Nya kulturella koder och värderingar söker sina uttryck. De demokratiska värden, 

som på olika sätt finns inskrivna i våra och andra länders styrdokument för 

skolan, utmanas via media och i andra fora. Inte minst genom Internet vistas nu 

många barn och unga alltmer i ”den globala byn” och barndom och ungdom i sig 

kan ses som ett gigantiskt identitetsprojekt. Demokrati är inte i sig hållbart, utan 

måste ständigt försvaras (Johansson 2009:42). 

 

Vi funderar över hur dokumentation och digital kompetens kan förenas på ett sätt som 

gagnar barnet. Enligt förskolans gällande styrdokument är förskollärarna ålagda att 

dokumentera i syfte att utveckla verksamheten. Vi anser att den dokumentation som 

sker ofta bidrar till material som på olika sätt sprids eller smyckar förskolans väggar. 

Vilket vi menar bidrar till att fokus ligger mer på produkten snarare än på själva 

dokumentationsprocessen. Vi undrar även vem som har makten, över dels hur men även 

vad som dokumenteras, barnet eller pedagogen? Vidare ställer vi oss frågan om och hur 

barnperspektivet i dokumentationsprocesserna kan främjas genom användandet av IKT-

verktyg (digital informations- och kommunikationsteknologi)? 

 

I detta arbete har vi gjort en begränsning genom att vi valt att undersöka om och hur en 

så kallad lärplatta eller surfplatta möjliggör barns delaktighet och inflytande i den 

pedagogiska dokumentationen. Vårt fokus riktas på Apples iPad som enligt 

Nationalencyklopedin (2013-07-18) är en platt liten dator med avancerade funktioner. 

IPad är en av de olika sorters lärplatta som vi vet används på förskolor. Det är även en 

produkt som vi märkt att flera förskolebarn har tillgång till i sitt hem. Undersökningens 

huvudsyfte har alltså varit att ta reda på om iPad är ett lämpligt verktyg för förskolors 

pedagogiska dokumentation och om den är ett arbetsredskap som möjliggör barns 

perspektiv. Barns perspektiv ser vi infinner sig om barn får delta i och ha inflytande 

över den dokumentation de berörs av. Kan den bidra till att ge barn inflytande över vem 

och vad som ska dokumenteras men även hur dokumentationen görs och vad den 

används till? 
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Förskolans läroplan Lpfö98 (Skolverket 1998 rev.2010) vilar på de sociokulturella 

teorierna där samspel och tillgången till medierande artefakter ses som viktiga, för barns 

lärande. I vårt examensarbete utgår vi från ett sociokulturellt sammanhang då vi 

undersöker den specifika produkten iPad, som medierande artefakt. Vi har sökt svar på 

våra frågeställningar genom en kvantitativ undersökning samt i forskning och litteratur 

kring det aktuella ämnet. Forskning där det specifika verktyget iPad samt barn och 

dokumentation varit gemensamma huvudämnen, har vi upplevt som starkt begränsat. 

Tillgången till forskning som behandlar samband mellan IKT-verktyg och barns lärande 

är rikare, vi refererar därför till ett urval av dessa. 

 

Det finns idag gott om litteratur som på olika sätt berör och beskriver förskolors arbete 

med dokumentationer och däribland den pedagogiska dokumentationen, vilken 

förespråkas av förskolans gällande styrdokument. Vid en kritisk granskning av litteratur 

menar vi att brister kan ses i hur barns perspektiv i dokumentationsprocesserna 

diskuteras och tas an. Vi menar att det i litteraturen mestadels handlar om vuxnas 

perspektiv och vuxnas perspektiv på barn. Dokumentationsprocesser ur ett barns 

perspektiv fann vi dock beskrivna och problematiserade i Vad berättas om mig av 

Svenning (2011) samt Småbarnspedagogik och praktikberättelser av Fennefoss & 

Jansen (2009). Litteraturen baseras på studier gjorda i norska förskolor och viss skillnad 

råder i den norska förskolans läroplan jämfört med den svenska.  

  

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna 

åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets 

åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (FN:s 

Barnkonvention, Unicef 2013-07-18).  

 

Med stöd av FN:s Barnkonvention artikel nr.12 lämpar sig nämnd litteratur även till 

svenska förskolors verksamhet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt övergripande syfte är att undersöka hur pedagoger resonerar kring förskolans 

pedagogiska dokumentation och iPadens möjligheter och hinder i densamma. Vi är även 

intresserade av hur de i studien medverkande pedagogerna anser att iPad gynnar, 

möjliggör och främjar barns delaktighet i dokumentationen på förskolan. 

 

 

 

Våra frågeställningar är:  

 

Vad menar de intervjuade pedagogerna är avsikten med pedagogisk dokumentation? 

 

Hur menar pedagogerna att:  

- iPad kan användas som ett verktyg i den pedagogiska dokumentationen?   

- iPad som dokumentationsverktyg underlättar eller försvårar?  

- iPad främjar eller hindrar barns delaktighet och inflytande i den pedagogiska 

dokumentationen?    
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2 Litteraturgenomgång och forskning 

I detta avsnitt delger vi ett urval av litteratur och forskning som vi funnit av värde kring 

det aktuella ämnet. 

 

2.1 Förskolans läroplan  

”Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 

lärande och skapande individer” (Skolverket 1998 rev.2010:7) 

 

Förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 1998 rev.2010) anger demokratiska 

värderingar som förskoleverksamheterna ska ta fasta på. Dessa värden som är 

grundläggande ska efterföljas och vara synliga i den dagliga verksamheten. Ett ansvar 

vilar på att alla vuxna lever upp till dessa, för att kunna vara de goda förebilder som 

läroplanen förespråkar. För barnen blir det mer konkret då vuxna visar sin respekt för 

varje människa, liten som stor. Verksamheterna ska enligt läroplanen utformas på ett 

sätt som bidrar till jämställdhet, hänsynstagande och okränkbarhet, så att barnen kan 

utvecklas därefter. Lärandet och den utveckling som sker ska göras lustfyllt och det ska 

ske i ett samarbete med hemmen. Verksamheterna ska vara inbjudande så att de lockar 

till interaktioner, aktiviteter och lekar. Att iaktta och reflektera i lek och lärande 

tillsammans med andra barn eller vuxna, ger individen möjligheter att omforma sina 

upplevelser till nya lärdomar. Genom att bli vägledda av vuxna kan barn få en tilltro till 

sin egen kompetens (a.a.).  

 

EU kommissionen menar att elevers digitala kompetens utvecklas genom att ”[…] 

undervisningen präglas av ett elevaktivt, undersökande och kritiskt ifrågasättande 

arbetssätt”, skriver Hylén (2010:55). Skolverket (1998 rev.2010) anser att dagens 

föränderliga informationssamhälle gör det nödvändigt att kunna kommunicera och 

samarbeta, samt finna vägar till att söka kunskap. Förskolorna behöver ge barnen 

möjligheterna att använda sig av multimedia och informationsteknik i verksamhetens 

olika aktiviteter och göranden (a.a.).  

 

 

2.2 Dokumentation  

Dokumentation i förskola handlar om att visa olika sidor av händelser och hos de 

människor som finns där. Svenning (2011) menar att bilden aldrig blir fullkomlig 

eftersom den bygger på ett subjektivt urval. Wehner-Godée (2010) anser att den s.k. 

”partiska” dokumentationen blir så sanningsenlig som möjligt om man kan bredda 

seendet och skärpa hörseln. Dokumentationen blir då ett verktyg för att djupare förstå 

barns lärande och tänkande vilket i sin tur kan leda en till nya insikter. Det bör vara en 

kontinuitet av dokumentation för att processerna ska bli synliga och eventuella nya 

riktningar samt potentialer upptäckas. Dokumentationskulturen har länge varit av en 

tongivande utvecklingspsykologisk karaktär. Barns utveckling har tidigare 

dokumenterats för att se relationer till barnets ålder och till vad som ansetts vara 

normalt. Det som präglat eller präglar dokumentationen i verksamheten kan göra att 
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man inte får upp ögonen utan följer med i strömmen, vilket gäller även organisering av 

material, tid och rum. Författaren menar vidare att ett arbete där alla ska göra lika och 

samtidigt, knappast är ett utforskande och kunskapande arbetssätt (a.a.). Även Svenning 

(2011) skriver att förskolans dokumentation till viss del är traditionsbunden snarare än 

kollektiv och reflekterande, vilket en pedagogisk dokumentation ska vara. 

 

2.2.1 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i den italienska Reggio Emiliapedagogiken. 

Den utgår från ett förhållningssätt där man genom delaktighet samt demokratiska 

värden och normer ser till individens fallenheter och rättigheter. Vidare bygger filosofin 

på att varje barn är unikt och kompetent med inneboende värdefulla olikheter (Wehner-

Godée 2010). Fennefoss & Jansen (2009) menar, likt nämnda pedagogik, att den 

pedagogiska dokumentationen i förskolan handlar om en process. Det sker en process 

kring ett visst material med efterföljande reflektioner. Materialet kan vara en 

praktikberättelse, fotografier, produkter av barns skapande mm. Om det kritiskt 

reflekteras kan materialet bidra till att öppna dörrar för en utveckling av verksamheten. 

Författarna förespråkar dokumentationer av barns upplevelser, läranden och göranden i 

den planerade och oplanerade förskoleverksamheten (a.a.).  

 

Enligt Svenning (2011) skiljer sig den pedagogiska dokumentationen från annan 

dokumentation genom att den används som ett medel för kommunikation i en 

pedagogisk process, men även att den bygger på barns delaktighet. Fennefoss & Jansen 

(2009) menar att delar av förskolans dokumentation kan ses som praktikberättelser. 

Dessa berättelser är subjektivt konstruerade av en observatör i verksamheten. Innan 

användandet i en pedagogisk dokumentation bör man beakta ”berättelsekonstruktörens” 

tidigare erfarenheter och kunskaper av observationer samt berättelseskapande. 

Berättelser färgas inte enbart av berättaren utan även av mottagarens tolkning. 

Praktikberättelsernas positiva värden kan sammanfattas med att de i undervisningssyfte 

gör det något lättare att förstå, det genom att ge ett sammanhang och helhetsbild (a.a.). 

 

”Den pedagogiska dokumentationen handlar både om ett pedagogiskt förhållningssätt 

och om kommunikation” (Wehner-Godée 2010:14). Målet med pedagogisk 

dokumentation är att det ska ske en demokratisk utveckling av verksamheten, vilket 

sker om barnet är en aktiv medskapare av sin lärprocess, menar Fennefoss & Jansen 

(2009).  

 

 

2.3 Barnsyn 

Forskning visar att barn har rika kognitiva- samt sociala kompetenser redan som 

nyfödda skriver Fennefoss & Jansen (2009). Trots detta har det i dagens samhälle varit 

mer fokus på individens självständighet än på ett samspelsförhållande där erfarenheter 

och lärande delas tillsammans med andra (a.a.). Svenning (2011) anser att pedagogers 

barnsyn är en avgörande aspekt för barnets rätt till delaktighet i dokumentationsarbetet. 

Vuxna har makten att ge barnet möjligheter till medverkan. Även traditioner påverkar 
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då det historiskt sett har varit den vuxnes uppgift att dokumentera barnets utveckling. 

Hur påverkas barnets syn på sig själv som objekt, vid tillfällen då det är medvetet om att 

det dokumenteras som ett objekt, därmed inte blir inbjuden till delaktighet? Enligt 

Wehner-Godée (2010) har den som dokumenterar i högsta grad en maktposition vilket 

gör att dokumentationen blir subjektiv. En dokumentation bör därför föregås av en 

planering där etiska ställningstaganden tas. Vad dokumenterar vi, för vem och är det 

okej för alla inblandade att bli dokumenterade? Genom att tänka etiskt kan maktbalanser 

i verksamheten förskjutas (a.a.).  

 

”Barnen betraktas som medforskare men det är fortfarande viktigt att fundera över var i 

processen som barnen får komma in med sina åsikter och synpunkter” anser Svenning 

(2011:28). Att ge barnet rätt till ett eget perspektiv är att se barnet som en 

medmänniska. När vuxna tillåter barn att visa sina intentioner och tankar, utan att tolka 

dessa, då infinner sig barnets perspektiv. Som vuxen gäller det att kunna lyssna in med 

hjälp av alla sina sinnen. Val av formen på dokumentationen styr barnets möjlighet till 

delaktighet. 

 

De vuxna måste använda sin personliga förmåga att ständigt forska vidare i 

dokumentationsmetoder som tillvaratar barnens behov och önskemål. […] hela 

tiden försöka närma sig barnens perspektiv för att skaffa sig den kunskap om 

dokumentation man behöver för att fatta bra beslut och ta ansvar för att finna 

möjligheter för barnen att medverka (Svenning 2011:58).  

 

Vad, vem eller vilka man väljer att dokumentera beror på vilka diskurser som råder i 

verksamheten. De dominerande traditionerna, tankarna och teorierna bestämmer vad 

som anses vara viktigt att lyfta och hur det görs. Det råder även diskussioner kring barns 

medverkan i den pedagogisk dokumentation. Svenning (2011) menar att det kan 

innebära hårt arbete innan man på förskolor skapar goda dokumentationskulturer. 

 

 

2.4 Mediakultur 

 
På vilket sätt formas barnen in i livsmönster med budskap om vikten av att synas 

och bedömas, att betrakta och bli betraktad – att helt enkelt konsumera 

värderingar och bedömningar? Forskaren Zygmunt Bauman (2008) poängterar att 

jakten på värderingar genom dokumentation är förenlig med vår tids 

konsumtionsliv. Osynlighet är detsamma som död. Att bli sedd, 

uppmärksammad, omtalad och åtråvärd är grunden i konsumtionssamhället. 

(Stödja och styra 2010:62) 

 

Förskolans dokumentation som en del av samhällsutvecklingen ifrågasätts av Svenning 

(2011). Barnen befinner sig i allt större utsträckning i det ”allmänna rummet”. 

Förskolan bör ses som en arena för att; ”[…] stärka barns förmåga att värna om sin 

integritet i ett samhälle präglat av ett omfattande dokumenterande” (a.a. 2011:85). 

Verksamheten bör förbereda barnet för den utveckling som sker i samhället där vi 
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dokumenterar och dokumenteras i olika sammanhang och genom olika medier. 

Verksamheterna bör även ta ansvar för sitt eget bidrag till spridning av dokumentation. 

Man bör tänka etiskt vid val av dokumentationsform eftersom det man väljer att visa 

och med vilken metod man gör det kan ge konsekvenser (a.a.). 

 

Lärare kan ändra sina pedagogiska strategier när de genom sin nära interaktion 

med barnen får inblick i vad digitalt skapande betyder för dem. Verktygen kan 

bidra till berättelser med annorlunda uttryck och form. Och den pedagogiska 

kontexten kan ge utrymme och utgöra resurser för att ett multimedialt skapande 

ska kunna ske sammantaget leder till att ett möte mellan mediakultur och 

pedagogisk praktik möjliggörs genom barnens berättelser (Klerfelt 2007:94). 

 

En verksamhet som kan integrera barns mediakultur i det pedagogiska arbetet ger 

potential för meningsfulla förändringar (a.a.) 

 

 

2.5 IKT 

IKT-begreppet står enligt Strandberg (2009) för en samling av verktyg vilka på ett 

omvälvande sätt förändrat möjligheterna till kommunikation. Den teknologiska 

utvecklingen som skett har dels gett barndomen ett nytt ansikte men även nya gränser 

kring vad som är privat anser Svenning (2011). Det har skapats och skapas nya verktyg 

för dokumentation men även nya kanaler att förmedla det vidare i. Detta medför att det 

ställs krav på vuxna att kunna omvärdera invanda sätt att dokumentera på men även att 

lära att handskas med verktygen. Wehner-Godée (2010) anser att det är nödvändigt för 

alla att utforska och öva för att upptäcka och lära sig de olika mediernas förutsättningar. 

Dokumentation med medier är tidskrävande och det gäller att kunna tänka utanför 

ramarna, för att den ska bli pedagogisk. Förutom att det tar tid att lära sig hantera 

verktygen och medierna tar det även tid att följa processerna och bedöma vad som är 

viktigt. Även de etiska ställningstaganden som den snabba teknikutvecklingen 

frambringar kräver reflektioner kring metoder, för att inte kränkningar ska ske (a.a.). 

 

Idag finns IKT-verktygen i barns vardag och barn är skickliga användare av dessa 

konkret uppbyggda artefakter menar Strandberg (2009). Verktygen kan vara utmanande 

på många vis för oss vuxna och kanske speciellt då vi får erfara små barns skicklighet i 

användandet av de digitala verktygen och inom de proximala utvecklingszonerna. 

Klerfelt (2007) skriver att datorn funnits i de pedagogiska verksamheterna sedan 80-

talet. Datorerna sågs tidigare som en tillgång till det enskilda barnets lärande men en oro 

fanns länge för att datorn skulle vara ett hinder för samvaro och interaktioner. Dessa 

farhågor kan idag dementeras genom forskning som ger en motsatt och positiv bild till 

samspel genom verktygen (Crook 199; i Klerfelt 2007). 
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Själva datorn ger de bildburna berättelserna ett annorlunda uttryck, genom att 

vara ett verktyg starkt förbundet med mediakulturer och med sina möjligheter till 

estetiska uttryck i uppbyggnad av bild och färgsättning samt sina tekniska 

möjligheter till animation och ljud (Klerfelt 2007:103). 

 

IKT-verktygen ger aktiviteter där barn får förutsättningar för de utvecklingszoner som 

beskrivs i det sociokulturella perspektivet anser Strandberg (2009). Detta förklaras med 

att omvärlden medieras på ett naturligt sätt genom att verktygen ofta används i ett 

samspel med någon som befinner sig på en annan nivå. Klerfelts (2007) forskning visar 

att de utvecklingszonerna som uppstår i samvaron vid ex. en dator ger rika 

lärandetillfällen inom de språkliga, sociala, kulturella och teknologiska områdena. 

 

Svenning (2011) skriver om dokumentationsprocesser på barns initiativ och menar att 

det krävs stabila förhållanden för att gynna barns medverkan. Genom att exempelvis ge 

barn tillgång till att fotografera med en kamera kan man se att de tar kort på helt andra 

motiv än vuxna gör. Dessa foton och samtalen kring dem berättar om barns perspektiv 

och ger oss vuxna värdefull information. Att låta barn fotografera är även ett bra tillfälle 

att ge dem etiska värderingar, kommunicera och utforska. Barn och pedagoger kan idag 

med det ökade urvalet av verktyg och metoder som erbjuds, skapa den dokumentation 

som styrdokumenten påtalar. Genom exempelvis praktikberättelser kan händelser ur 

vardagen återges. Till sin hjälp kan dator användas som ger rika möjligheter att animera, 

skapa bildspel eller skriva med (a.a.). Även Strandberg (2009) ser många fördelar med 

datorer som lärverktyg eftersom de har stora och rika kapaciteter till medierande och 

kreativitet. Datorn är ”[…] flersinnlig, konkret, utmanade, rik på assisterande ledtrådar, 

rik på verktyg, spännande och tålmodig” (2009:94). Klerfelt (2007) påpekar att det 

krävs mycket av användaren för att kunna lära sig använda den på alla de olika sätt som 

den ger förutsättningar till som kunskapsbank, medierande verktyg eller skapande.

  

 

2.5.1 IKT-verktyg i praktiken 

Här ges några konkreta exempel på hur IKT-verktyg kan användas i praktiken. Vi vill 

ha med detta även för att kunna ge en samlad bild av de multimediala funktioner som 

iPad har (Wehner-Godée 2010):  

 

Ljudinspelare kan användas till; 

- att spela in intervjuer, samtal, sång och musik med 

- att fånga barnens tankar med 

- att låta barnet få lyssna på vilket kan ge ”[…] ytterligare lärande och möjligheter 

till en mer varierande självbild” (2010:75) 

 

Kamera kan användas till; 

- att fotografera en process eller ett händelseförlopp med 

- att filma korta sekvenser med 

 

Videokamera kan användas till; 
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- att samtidigt dokumentera ljud, bild och rörelse med  

- att fånga små barns upplevelser och lärande med 

- att få se med och därigenom uppleva hur man rör sig, hur man låter, hur man ser 

ut etc. 

- att genom det inspelade erhålla kunskaper om oss själva och ett ”bevis” på att 

jag finns 

- att spela upp händelseförloppet om och om igen med. ”Vi får nya chanser att få 

syn på, reflektera över och återge det meningsbärande i vad som fängslar och 

upptar barnets intresse” (Lindahl i; Wehner-Godée 2010:85)  

 

Med hjälp av en dator kan man; 

- redigera material och lägga till text  

- sammanställa material med till exempelvis väggdokumentationer eller 

bildberättelser 

- visa med 

- ”spara” i  

- kommunicera med 
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3 Teoretiska perspektiv 

Denna studie handlar om aktiviteter med och kring iPad som verktyg vilket, vi menar, 

stöds av Vygotskijs teorier om samspel kring kulturellt utvecklade medierande verktyg 

(Wehner-Godée 2010). Vi har valt att se den sociokulturella förskolekontexten genom 

ett konstruktionistiskt perspektiv d.v.s. att förändringar i syn på barn samt 

förhållningssätt är möjliga (Wehner-Godée 2010). 

 

I en sociokulturell praxis är sociala kompetenser grundläggande för all form av 

utveckling hos barn, då det sker i interaktioner (Strandberg 2009). Den sociala 

kompetensen, som även små barn innehar, används och utvidgas i sammanhang där 

individen är delaktig. Säljö (2010) skriver att det är i interaktionen mellan grupp och 

individ som människan ”[…] tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser” 

(2010:18). Människan är fantasirik, anpassningsbar och kreativ och den tar genom 

aktiviteter till sig kulturen, samtidigt som den förnyar och förändrar. Det sker ständigt 

assimilationer och ackommodationer, därmed utvecklas framtiden i takt med 

människans nya erfarenheter. Kreativa och sociala skapandeaktiviteter är viktiga i 

förskolan de medför att barn berikas med erfarenheter, vilket även utvecklar fantasin 

(Strandberg 2009). 

 

Människan är en varelse som aktivt tar del av den kultur den befinner sig i 

förutsättningsvis att det finns tillgång till situationsanpassade verktyg eller tecken så 

kallade medierande artefakter (Strandberg 2009). Det behövs någon form av situerat och 

kontextuellt hjälpmedel för att ett lärande ska nås i en så kallad socio-kulturellt-historisk 

verksamhet (a.a.). Säljö (2010) menar att de kulturella sammanhangen som vi ingår i, 

ger förutsättningar för, på vilket sätt vi lär oss samt hur vi använder våra kunskaper.  

 

Teknologisk och social utveckling påverkar de sätt på vilket vi får del av 

information, kunskaper och färdigheter. Den typ av kunskap som blir 

funktionell och produktiv har ändrats genom århundradena och kommer 

ständigt att ändras som en funktion av omvärldens krav och möjligheter 

(Säljö 2010:13). 

 

Den organisations- samt IKT-utveckling som ligger i tiden gynnar förskolebarnens 

lärande menar Strandberg (2009). Med medierande hjälpmedel och ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan lärandet ske i olika former av samspel, förutsättningar för en kreativ 

form av kommunikation (a.a.). Forskning visar att den digitalisering som råder ger 

rikliga samspelstillfällen, trots att det länge fanns farhågor om raka motsatsen (Klerfelt 

2007). Även Vygotskij menade att samspelet är viktigt dock var hans syn den att det 

skulle ske helst mellan barn-vuxen. Strandberg (2009) anser att relationer skapas 

indirekt med hjälp av kulturellt och historiskt skapade verktyg likt en treenighet. 

Vygotskij var av den åsikten att en det i en lärandeaktivitet med samspel förutsatte en 

ålderskillnad mellan individerna, samt att den lärande hade en maktposition (a.a.). Wells 

(1999 i Klerfelt 2007) däremot menar att förhållandet mellan individer i ett lärande inte 
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nödvändigtvis behöver vara enligt de som Vygotskij förespråkat. Den lärande kan vara 

vem som helst som äger en specifik kunskap oavsett ålder eller makt (a.a.).  

 

Ett barn kan inskaffa sig nya kunskaper, av exempelvis ett yngre barn, likväl som en 

vuxen kan instrueras och lära sig nytt utav ett barn (a.a.). Den sortens kommunikation är 

synlig i de förskolor som har anammat IKT-kulturen menar Strandberg (2009). De 

kommunikativa möjligheter som ges med IKT- kulturen öppnar upp för ett klimat med 

frågor, reflektion och metakognition samt möjligheter att se den egna lärprocessen 

(a.a.). 
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4 Metod 

I detta kapitel kommer vi att beskriva val av metod vilket urval som gjorts, hur 

genomförandet gått till, bearbetning av enkäten, metodkritik och vilka etiska riktlinjer vi 

förhållit oss till. 

 

4.1 Metodval 

Som metod för vår studie användes en kvantitativ undersökning i form av en enkät. 

Anledningen till detta var att nå ett större antal pedagoger än som sågs möjligt vid 

intervjuer. Dock användes till viss del även en kvalitativ undersökning då det gavs 

möjlighet att med egna ord delge tankar och erfarenheter kring ämnet. I studiens enkät 

beaktades två olika aspekter, standardisering och strukturering. Enligt Patel och 

Davidsson (2010) innebär standardisering att man tänker över frågornas utformning 

samt i vilken ordning de kommer. Med strukturering avses huruvida frågorna är öppna 

att tolka efter tidigare erfarenhet och inställning eller ej. Går frågan att besvara fritt är 

den mer ostrukturerad än om den bara går att svara med ja eller nej (a.a.). Alla frågor i 

studiens enkät var strukturerade så att svaren graderades i en fem- eller tregradig skala. 

Vid flertalet frågor gavs dessutom möjlighet att skriva mer vilket då Stukát (2011) 

menar är ostrukturerade frågor. Enkätens frågor har sin utgångspunkt i studiens syfte 

och frågeställningarna. 

 

4.2 Urval  

En förutsättning för att vara med i undersökningsgruppen var att pedagogerna hade 

börjat använda de iPad som kommunen köpt in. För att kunna göra detta urval tog vi 

hjälp av IT-pedagogen i kommunen. 

  

Undersökningsgruppen bestod av 19 pedagoger från sju olika förskolor i en liten 

kommun i södra Sverige. Fem av förskolorna ligger inne i ett samhälle på en radie av ca 

tre km. De andra två förskolorna ligger utspridda på landsbygden cirka en mil från 

samhället. Antalet deltagande respondenter i undersökningen styrdes av tiden att samla 

in information och bearbetning (Stukát 2011). Geografiskt sätt ligger de nära vilket 

gjorde att vi kunde köra runt till förskolorna och presentera vår undersökning 

personligen.  

 

Följande faktorer kan påverka studiens resultat dock kommer ingen hänsyn tas till 

dessa: Samtliga pedagoger som deltog i undersökningen har en förskollärarutbildning. 

Pedagogerna arbetar på avdelningar med barn i ålder 1-5 år. Deltagarna var uteslutande 

kvinnor. En gemensam nämnare var att de hade ett intresse i att arbeta med iPad 

tillsammans med barnen.  

 

4.3 Genomförande 

Till att börja med togs kontakt med pedagoger på olika förskolor för att undersöka 

intresset i att delta i undersökningen. Vidare berättades syftet med studien och 

informerades om att undersökningen kommer att ske konfidentiellt. Med konfidentiellt 
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menas enligt Patel och Davidson (2010) att forskaren vet vem svaren kommit ifrån men 

den uppgiften stannar hos forskaren. Till skillnad från anonymt vilket innebär att inte 

ens forskaren vet vem svaren kommit ifrån. Pedagogerna informerades också om att 

deltagandet var helt frivilligt. 

  

När det fanns sju olika intresserade förskolor kördes enkäterna ut personligen 

tillsammans med ytterligare ett informationsblad (se bilagor). Detta för att kunna svara 

på eventuella frågor inför undersökningen. Informationsbladet med kontaktuppgifter 

lämnades med tanke på om det skulle uppkomma några frågor. De fick åtta arbetsdagar 

på sig att besvara. Anledningen till det var att pedagogerna uttryckte en önskan att få tid 

på sig för att kunna besvara vid tillfälle som passade dem och barngruppen. Enkäterna 

samlades in personligen då det visar att deras deltagande är av stor betydelse för oss. 

Samtliga 19 tillfrågade pedagoger deltog. 

 

 

4.4 Bearbetning av enkät 

När alla enkäter var insamlade sammanställdes informationen. För att tydligt kunna 

redovisa resultatet valdes ett stapeldiagram. På de frågor det fanns möjlighet att berätta 

mer gjordes en sammanställning som redogörs efter varje sådan fråga. Så länge 

materialet är osorterat kallas det rådata enligt Patel och Davidson (2010), som också 

menar att när materialet strukturerats och bearbetats kan en frekvenstabell fås fram. För 

att sedan visa frekvenstabeller på ett enkelt sett kan man välja att göra stapeldiagram. 

Bell (2006) anser att ett diagram visar på ett enklare sätt en viss information som annars 

skulle ha tagit en hel textsida. 

 

 

4.5 Tillförlitlighet 

”[…] tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika 

omständigheter” skriver Bell (2006:117). Vi anser att vi har en hög tillförlitlighet då 

enkäten gått ut till samma yrkesgrupp, samtliga använder sig av iPad på sin förskola och 

alla har arbetat med den under ungefär lika lång tid. Studiens deltagande pedagogerna 

har alltså samma förutsättningar. Det enda som kan påverka enkätens utfall som vi ser 

det kan vara att de har använt sig av den olika mycket. Alla respondenterna var dock 

idel positivt inställda till iPads. Vi vet inte heller om pedagogerna använt sig av iPad 

privat och om i så fall den erfarenheten ger avtryck i vår undersökning. 

 

 

4.6 Metodkritik    
Den aktuella studiens undersökning gjordes med hjälp av en enkät. Utgångspunkten var 

med andra ord kvantitativ då syftet var att nå ut till så många respondenter som ansågs 

vara möjligt inom den aktuella tidsramen. Enligt Bell (2006) är det svårt att göra en 

enkät som ska ge den informationen man är ute efter med tanke på att de som svarar på 

enkäten även ska godta den. Vidare bör frågorna vara konstruerade på ett sådant sätt att 
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de inte kan misstolkas samt att de ska kunna analyseras utan problem. Bell (2006) 

menar vidare att ord kan betyda olika för olika människor, därför är formuleringen 

oerhört viktig. För att finna svar på studiens frågeställningar ansågs inte en enkät vara 

tillfredsställande varpå den utökades med en kvalitativ del (a.a.). Detta gjordes i 

anknytning till vissa av enkätens frågor där vi såg att öppnare frågor krävdes. En 

nackdel med detta var dels att enkäten blev mer tidskrävande att dels svara på men även 

att sammanställa och analysera. 

 

Enligt Bell (2006) ska man helst ha flera personer som hjälp för att kunna se huruvida 

enkätens frågor är rätt ställda. I denna studie var det dock endast en person som 

granskade enkäten vilket vi menar i efterhand kan ifrågasättas. Det fanns tankar kring 

att utöka undersökningen med intervjuer d.v.s. en kvalitativ undersökning (a.a.). Då 

kunde det ställts följdfrågor för att få reda på mer vad pedagogerna ansåg men samtidigt 

hade det blivit svårare och mer tidskrävande, vilket medförde att en begränsning 

gjordes. 

  

4.7 Forskningsetiska principer 
Det finns fyra olika forskningsetiska krav att förhålla sig till när man arbetar fram en 

vetenskaplig skrift. Dessa krav har i huvudsyfte att ge normer mellan den enskilde 

individ, som på något sätt deltar i en forskning och forskaren. Dessa krav har 

Vetenskapsrådet (2002) framställt i Forskningsetiska principer inom humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning: 

 

 Informationskravet innebär att den som forskar ska ge information om 

undersökningens syfte. Vi har tagit hänsyn till detta då vi gav ut ett 

informationsblad till respondenterna, se bilaga B. 

 Samtyckeskravet innebär att deltagaren får information om att man själv 

bestämmer över huruvida man vill medverka. Att man har rätt att avsluta 

deltagandet när helst man vill. Detta informerades om muntligt när intresset om 

att delta undersöktes. 

 Konfidentialitetskravet innebär att undersökningar med personer och alla 

personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av materialet. Detta 

har vi tagit hänsyn till då vi uteslutit namn på våra respondenter eller deras 

arbetsplats i vår studie. 

 Nyttjandekravet innebär att all material om enskilda individer får användas 

endast till forskningens syfte. Detta tar vi hänsyn till då studien är färdig 

kommer alla enkäter att förstöras.  
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5 Resultat och analys 

Resultatet från enkäterna synliggörs med hjälp av diagram samt text. 

 

 

5.1 Ålder och erfarenhet 
 

Pedagogernas ålder 

Samtliga deltagande pedagoger var äldre än 20 år. Tre pedagoger var mellan 21 -29 år. 

Fem pedagoger befann sig mellan 30-39 år. Nio pedagoger var mellan 40- 49 år och det 

var två som var 50 år eller äldre. 

 

  
 

 

 

 

Pedagogernas yrkeserfarenhet  

Två pedagoger har arbetat mellan 0-5 år, tre har arbetat mellan 6-10 år, fyra pedagoger i 

11- 15 år samt elva pedagoger som arbetat i 16 år eller mer. 
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5.2 Tillgänglighet 
 

Tillgänglighet av iPad 

Fyra pedagoger arbetade på avdelningar som delade iPad med resten av förskolan. 

Tretton av pedagogerna hade tillgång till en iPad på sin avdelning. En pedagog hade 

tillgång till två iPad och en pedagog hade tillgång till tre eller fler iPad på avdelningen. 

 

 
 

 

 

5.3 Användande 
 

IPad användande  

Samtliga pedagoger svarade att iPad används i den dagliga verksamheten. Elva 

pedagoger ansåg att de använde iPad ibland. Sju pedagoger ansåg att de använde iPad 

ofta och en pedagog använde iPad alltid. 
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Analys: Det är tydligt för oss att de pedagoger som har tillgång till en iPad på sin 

avdelning uppger att de använder den dagligen eller nästan dagligen. De som får dela 

har svårare att använda den på regelbunden basis. Det är påtagligt för oss att de 

pedagoger som svarat att de hade god kompetens använder sig ofta av iPad i den dagliga 

verksamheten. Detta visar på att en god kunskap gör att iPad används. Klerfelt (2007) 

menar att det krävs mycket av användaren för att kunna lära sig använda den på alla de 

olika sätt som den ger förutsättningar till som kunskapsbank, medierande verktyg eller 

skapande. 

 

 

5.4 Kompetens 

 

Pedagogernas iPadkompetens 

Sex av pedagogerna ansåg sig ha bristfällig kompetens, varav en önskade vidare 

utbildning. Tolv av pedagogerna ansåg att de hade god kompetens. En pedagog ansåg 

sig ha mycket god kompetens. 

    

 
 

Analys: Flera pedagoger uttrycker bestämt att de har en god kompetens samtidigt som 

en uttalade en önskan att lära sig mer. Detta tolkar vi på visat intresse att ta tillvara på 

iPadens möjligheter och en vilja att vidareutveckla användandet i den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan. Svenning (2011) hänvisar till en kollega som menade att; 

”Det är inte förrän man börjar lära sig något inom ett område som man förstår hur lite 

man egentligen vet. […] det blir mer och mer spännande att utöka sina kunskaper” 

(2011:105). 
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Användningsområden 

 

Åtta pedagoger använde iPad vid samling. Tolv pedagoger använde den vid utevistelse. 

I den fria leken använde sexton pedagoger den och i den planerade verksamheten 

använde nitton (det vill säga alla) pedagoger den. 

 

 
 

Här gavs möjlighet att komplettera med flera tillfällen. Pedagogerna gav flera konkreta 

exempel: 

 Filma, för dokumentation inför utvecklingssamtal eller för att reflektera 

pedagoger och barn.  

 Fotografera 

 Göra egna sagor tillsammans med barnen 

 Olika appar som pages, keynote, imovie, Talking Tom, memory-spel, QR-

reader, buller, pussel 

 Internet 

 ATP-träffar, föreläsningar 

 Träna orsak-verkan 

 Skicka och läsa e-post 

 

Analys: Det är påtagligt för oss att pedagogerna ser många användningsområden med 

iPad i förskolan. Pedagogerna ger många bra konkreta tips på vad iPad används till på 

våra förskolor. En del av tipsen hamnar under rubriken spel och anses inte alltid som 

lärorika. Hylén (2007) menar att det dock finns ett stort antal spel som flera på ett 

lustfyllt sätt lär barn grunderna i att både läsa och räkna. 
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5.5 Dokumentation 
 

Dokumentation en naturlig del i den dagliga verksamheten 

Alla utom en pedagog ansåg att dokumentation bör vara en naturlig del i den dagliga 

verksamheten. 

 

 
 

Här gavs möjlighet att berätta mer vilket några pedagoger valde att göra: 

 

 För att kunna synliggöra barnens upplevelser, erfarenheter och därmed lärande 

behövs dokumentationen som en kontinuerlig process i den dagliga 

verksamheten. 

 Bilder tas i barngruppen och barnen är delaktiga i vad de används till och hur. 

 Den får inte ta över den dagliga verksamheten. 

 Man kan filma, ta kort på det barnen gör och sedan prata kring det med barnen 

för att komma vidare i ett tema. 

 Enligt Lpfö98 (rev.2010) ska den vara en naturlig del i den dagliga 

verksamheten, alltså ingår det i mitt uppdrag. 

 

Analys: Det framstår med tydlighet att pedagogerna anser att dokumentation ska vara 

en naturlig del av verksamheten vilket även Skolverket påtalar: 

 

”Förskolläraren ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande 

kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det 

sak vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att 

utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner” (Lpfö98 

rev.2010:14). 

 

Att ta kort och filma tillsammans med barnen för att sedan prata om vad de upplevt och 

kunna föra verksamheten framåt i en process är bra exempel på hur detta kan gå till. 
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Huvudsyfte med pedagogisk dokumentation 

 

 
 

Här gavs möjlighet att ge fler exempel: 

 

 Underlag för samtal mellan; barn-barn, barn-pedagog, pedagog-pedagog, barn-

förälder samt pedagog-förälder 

 Att föra den pedagogiska verksamheten framåt 

 Dokumentera barns utveckling och lärande 

Analys: Det är uppenbart att alla pedagoger utom en, är fullt medvetna om vad 

pedagogisk dokumentation är för något, vilket visas i diagrammet. Fennefoss & Jansen 

(2009) menar, likt Reggio Emiliapedagogiken, att den pedagogiska dokumentationen i 

förskolan handlar om en process kring ett visst material, med efterföljande reflektioner. 

Materialet kan vara en praktikberättelse, fotografier, produkter av barns skapande m.m. 
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5.6 Möjligheter och hinder 
 

Vinster med iPad som verktyg 

Åtta pedagoger tyckte delvis att en iPad underlättar i den pedagogiska dokumentationen 

och elva tyckte att den gjorde det. Ingen av de tillfrågade pedagogerna ansåg att den inte 

alls underlättar. 

 

 
 

Här gavs möjlighet att berätta mer. Vi redovisar här en sammanfattning av vad 

pedagogerna delgav: 

 

 Ja, en iPad kan underlätta om man utarbetar en struktur och använder den för att 

reflektera tillsammans med barnen om vad de gjort, vad de lärt sig och 

intresserat sig för.  

 Men hjälp av en iPad kan barnen själva berätta kring olika situationer och bli 

medvetna om sitt eget lärande. 

 I många aspekter. Den är lättarbetad, lättillgänglig. Man kan jobba mer i 

barngruppen. 

 Ett bra komplement 

 Ja men vill få mer utbildning på att använda den rent teknisk 

 Ingen risk att den ”glöms” eftersom barnen har ett stort intresse i att använda 

den 

 Lättare att dokumentera ”här och nu” 

 Nytt sätt att arbeta men det är roligt och jag lär mig 

 Svårt att filma och vara närvarande, det blir avbrott nät barnen vill trycka och 

känna på iPaden. 

 Man har all dokumentation samlad 
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Analys: En pedagog menar bestämt att barnen har ett stort intresse i användandet av 

iPad. Detta styrks av Hylén (2007) som menar att använda IT- verktyg som barnen 

känner igen hemifrån men är nytt i skolvärlden skapar intresse och motivation. Vidare 

menas att använda sig av IKT ger en omedelbar återkoppling till barnen och ger tillfälle 

till interaktivitet. Det var tydligt för oss att pedagogerna såg många vinster med att 

använda ipad som ett verktyg i den pedagogiska dokumenteringen. Ett hinder är dock 

enligt en av de deltagande pedagogerna att barnens intresse av att få trycka på ipaden 

gör att pedagogen finner det svårt att filma. 

 

Begränsningar i användandet 

 

En pedagog menade att det inte finns några begränsningar i användandet med iPad.  

Fem pedagoger visste inte och det berodde på att det inte fanns någon större erfarenhet. 

Tretton pedagoger ansåg att det fanns begränsningar. Det gavs möjlighet att berätta mer 

om vad det fanns för begränsningar. Här följer en sammanfattning av de svaren: 

 Svårt att skriva ut 

 Den är stor och klumpig att ha med sig ut till skog och mark 

 Den synkar inte med övrig teknik som t.ex. datorer 

 Man måste diskutera i arbetslaget hur mycket man ska filma barnen, vad tycker 

de är ok? 

 När öppningsfrasen på morgonen blir ”Har du iPaden med dig idag?” 

 

Analys: Vi förstår att pedagogerna tycker det är viktigt att diskutera i arbetslaget hur 

mycket som ska filmas på barnen. Enligt Svenning (2012) är pedagogens uppdrag att 

samla in dokumentation, utveckla sitt arbete och kommunicera med föräldrarna. 

Författaren menar att det finns några frågor som vi måste diskutera i arbetslaget: ”Är 

mesta möjliga alltid det bästa? Var och hur sätter vi gränser?” (2012:65) 
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Fördelar med iPad i den pedagogiska dokumentationen 

17 pedagoger ansåg att det fanns fördelar med att använda iPad till dokumentation och 

två visste inte om det finns några. 

 

 
 

Det gavs möjlighet att berätta mer vilket några gjorde. Här följer en sammanfattning av 

detta: 

 Det ger omedelbart resultat att visa för barnen 

 Lätt att ta med sig 

 Lätt att använda 

 Barnen kan använda den själva, det är naturligt för barn att arbeta med touch och 

fingerrörelser 

 Lätt att filma, ta kort och skriva med 

 Den är snabb och smidig 

 Flyttbar och lättillgänglig 

Analys: Det var tydligt för oss att de två pedagoger som inte visste om det fanns några 

fördelar med iPad, var de två som inte hade egen iPad på avdelningen. Som vi tolkar 

svaren så anser pedagogerna i vår undersökning att det finns fördelar med att använda 

en iPad för den pedagogiska dokumenteringen. Just tillgängligheten, att barnen kan 

använda sig av den på många olika sätt både genom att ta kort, filma och göra 

berättelser och den snabba responsen gör att det är en artefakt som kommit för att 

stanna. 
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5.7 Delaktighet och inflytande 
 

Barns delaktighet 

18 pedagoger ansåg att iPaden gynnar barns delaktighet i den pedagogiska 

dokumentationen. En pedagog ansåg bara delvis att barn gynnas. Inte någon pedagog 

menade att iPad inte alls gynnade barnen. 

 
 

Det gavs möjligheter att berätta mer vilket några gjorde. Här följer en sammanställning: 

 Om man fotar och filmar barns utveckling i olika lärande situationer och sedan 

reflekterar över dessa med barnen gör man dem delaktiga och framför allt 

medvetna om deras egna lärprocesser. 

 Barnen kan själva ta kort och filma, de kan själva dokumentera. 

 De stora barnen kan arbeta med bokstäver 

 Intresset av iPad gör att barnen ”kräver” att vara delaktiga på ett sätt som inte 

skett innan. 

 Det är bra att iPaden är lättillgänglig. Barnen kan se sin dokumentation direkt. 

  Även små barn är gynnade av den direkta responsen med en iPad. De kan se 

kort och film direkt. 

Analys: Det är påtagligt att pedagogerna i undersökningen anser att barnen blir gynnade 

i den pedagogiska dokumenteringen när de använder iPad samt att det är lättare att göra 

dem delaktiga.  Pedagogerna är tydliga med att förmedla att de filmer och foto barnen 

själva tagit resulterade i mer givande gemensamma reflektioner och samtal mellan alla 

involverade samt mer delaktighet i sin egen dokumentation. Svenning (2011) menar att 

det är viktigt att vi under hela processen värnar om kommunikationen med barnen i den 

pedagogiska dokumentationen.        
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Barns inflytande 

Alla pedagoger ansåg att en iPad som ett verktyg i dokumentationen gynnar barns 

inflytande, utom en som ansåg att det delvis gynnade. 

 
 

Även här gavs möjlighet att berätta mer: 

 När man tittar tillsammans med barnen upptäcker man vad som intresserar dem 

och låta detta ta mer plats i verksamheten. Detta kräver dock en lyhördhet hos 

pedagogen. 

 Ja, eftersom det blir en direkt kommunikation med barnet. 

 Man kan ha med den överallt och barnen kan påverka vad som ska 

dokumenteras 

Analys: Även här ser vi att pedagogerna anser att barnens inflytande blir gynnat av en 

iPad. En pedagog påtalar att det krävs lyhörda pedagoger för att kunna se vad som 

intresserar barnen. Svenning (2011) menar att i möten med barn måste vi vara 

uppmärksamma på alla sätt barn uttrycker sig på och inte enbart det verbala. 
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5.8 Sociala medier 
 

Erfarenhet av sociala medier 

 
 

16 pedagoger hade ingen erfarenhet alls av sociala medier som en plattform för 

pedagogisk dokumentation. Tre pedagoger hade erfarenhet. Några uttryckte en önskan 

att starta blogg för dokumentation och en hade en blogg under uppbyggnad.  

Som hinder till att starta en blogg gavs tid som ett exempel. Pedagogerna upplever att 

det inte finns tid att hinna lära sig, tid som måste ges till barnen på förskolan. En 

pedagog ansåg också att det måste ges fler barnfria timmar för att man som pedagog ska 

kunna blogga men tyckte också att det är ett bra sätt att påvisa föräldrar barnens 

utveckling och lärande. Någon upplever att det saknas kunskap men skulle gärna vilja 

lära sig. En pedagog ansåg att sekretessen gör att det blir svårt att blogga. 

Analys: Vi ser att en pedagog anser det svårt att blogga då man har sekretess att ta 

hänsyn till. Svenning (2011) menar att barns alster och ”guldkorn” alltid har hängts upp 

på väggar och kort har satts upp till allmän beskådning. Hylén (2007) tar upp blogg som 

ett exempel på en social media där lärarna kan nå ut till föräldrar. Föräldrarna kan på ett 

enkelt sätt följa ett projekt och dess process som eleverna gör i skolan. Det är tydligt att 

våra pedagoger anger brist på tid som ett hinder för att börja blogga.  
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5.9 Vårdnadshavares delaktighet 
 

Vårdnadshavarnas delaktighet i sitt barns dokumentation  

 

En pedagog tyckte inte alls att det gynnade vårdnadshavarnas delaktighet i sina barns 

utveckling i användandet av iPad, fem pedagoger tyckte att de gynnas delvis och tolv 

pedagoger tyckte att de gjorde det. En pedagog kunde inte svara då det inte fanns någon 

erfarenhet. Det gavs möjlighet att förklara närmare och här följer en sammanfattning av 

det: 

 Det är enkelt att visa föräldrarna redan i hallen vad barnen upplevt på förskolan.  

 Vi filmar barnen i olika lärande situationer som vi sedan visar föräldrarna. På så 

sätt blir de mer delaktiga. 

 Föräldrarnas intresse för hur vi arbetar med ”paddan” gör att de blir mer 

delaktiga och ger förslag på hur vi kan arbeta vidare i ett tema eller hur de kan 

vara behjälpliga. 

 Man har inte mer nytta av en iPad än något annat. 

 Det behövs mer kunskap för att vi ska veta hur den kan gynna föräldrarnas 

delaktighet. 

 

Analys: Pedagogernas svar visar oss tydligt att iPad underlättar för föräldrarna att ta del 

av barnens dag. Samtidigt ska man ha i åtanke att vi ska ta hänsyn till barnens integritet 

menar Svenning (2011). Vidare anser författaren att det är lätt att lämna ut för mycket 

information om barnen eftersom många föräldrar ställer de kraven Det är viktigt att vi 

frågar barnen vad de anser att vi ska visa föräldrarna (a.a.). 
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6 Diskussion 

I detta avslutande avsnitt diskuteras resultatet av arbetets syfte och frågeställningar samt 

den valda metoden och dess eventuella konsekvenser på resultatet. Förslag ges på vidare 

forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur pedagoger resonerar kring förskolans 

pedagogiska dokumentation samt iPadens hinder och möjligheter i densamma. Vi var 

även intresserade av hur de i studien medverkande pedagogerna ansåg att iPad gynnar, 

möjliggör och främjar barns delaktighet i dokumentationen på förskolan. 

 

6.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien visade att gemensam reflektion och samtal kring dokumentation var ett sätt att 

få barnen delaktiga. Vi anser att det kan ses som ett steg i en demokratisk riktning med 

en öppenhet för att låta barn vara aktiva medskapare av den egna lärprocessen, vilket 

Fennefoss & Jansen (2009) skriver om. Det sker enligt undersökningen ett samspel och 

en kommunikation kring iPad som ett medierande verktyg. Strandberg (2009) samt 

Klerfelt (2007) anser att det råder en sociokulturell kultur i de verksamheter där 

digitalisering bidrar till ett kreativt samspel och lärande, mellan individer. Vi menar att 

detta stämmer in på studiens förskolor och vi kan tydligt se att pedagogerna poängterar 

det stora intresse barnen visar för aktiviteterna och kommunikationen kring iPad. 

 

6.1.2 Traditionsbundenhet 

Dokumentation på förskolor ser ut på olika vis beroende av de diskurser som råder i den 

aktuella verksamheten. Svenning (2011) menar att traditionsbundenhet kan utgöra en 

hindrande diskurs. Vi tänker att med rotade traditioner skulle ett konstruktionistiskt 

perspektiv inte existera i verksamheten, då förändringar skulle motarbetas (Wehner-

Godée 2010). Vi gjorde en ansats till att se om traditionsbundenhet fanns som ett hinder 

i den aktuella undersökningen. Detta genom att enkätfrågor om pedagogernas ålder samt 

yrkesverksamma år studerades i förhållande till de övriga svaren. Vi menar att resultatet 

ej visade något samband kring detta och drar slutsatsen att den i undersökningen 

aktuella sociokulturella förskoleverksamheten arbetade utifrån att förändringar var 

möjliga.  

 

6.1.3 Dokumentation 

 De medverkande pedagogerna, utom en, såg dokumentation som en naturlig del av den 

dagliga verksamheten och man var positiva till att använda iPad som verktyg i den. 

Vidare framkom det att det i ett kontinuerligt dokumenterande av vardagen sker ett 

synliggörande av barnen i verksamheten. Vi tänker att det är självklart då en kontinuitet 

öppnar ögonen och utvidgar vårt kunnande. Fennefoss & Jansen (2009)  menar att detta 

är just tanken med en pedagogisk dokumentation att se barnens upplevelser, läranden 

och göranden. Svenning (2011) styrker pedagogernas tankar om kontinuitet i 

dokumenterandet och menar att det kan lyfta fram processer, som i sin tur leder till 

förändring av verksamheten. Detta kan tolkas som en tanke från medverkande 
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pedagoger då de menade att användandet av pedagogisk dokumentation är en 

kvalitetssäkring av verksamheten.  

 

6.1.4 Möjligheter - hinder 

Intressant var dock att en pedagog ansåg att det stora intresset för iPad, som barnen 

visade, även kunde vara en begränsning. Vi tänker kring detta att det är naturligt när ett 

verktyg som tilltalar barnen införs i verksamheten. Vi menar att det troligtvis ger med 

sig i takt med att barn som vuxna ökar sin förtrogenhet med verktyget.  

 

Samtliga pedagoger som deltog i undersökningen ansåg det fördelaktigt med att 

använda en iPad till den pedagogiska dokumentationen. Man menade att den är ett 

lättarbetat och tillgängligt redskap som underlättar dokumentationsarbetet. Vi funderar 

kring det att samtliga nämnde som mest positivt med iPad visade sig vara även det 

negativa. Det hinder som framträdde starkast kring iPad som verktyg var tillgången. Vi 

drar slutsatsen att man såg fördelarna med att ha iPad på avdelningen men att det 

överlag kunde gynnas om det fanns flera. Om inte iPad används i det dagliga arbetet 

ansåg pedagogerna att det lätt föll i glömska, vilket vi menar leder till avsaknad av 

förtrogenhet. Man ansåg att ju mer iPaden används desto mer vill man lära sig, vilket 

även bekräftas av Svenning (2011). Vi tänker att tillgången även påverkar barnen och 

kan vara ytterligare en anledning till att vuxna ser barns iver och stora intresse för iPad 

som en begränsning. Finns det endast en iPad på förskolan så är det kanske nödvändigt 

som barn att visa intresse för att få använda den ibland. De sociokulturella sammanhang 

som barnet ingår i ger förutsättningarna för på vilket sätt lärandet sker och hur barnet 

kan använda sina kunskaper (Säljö 2010). 

 

Att iPad är ett verktyg som är enkelt att arbeta med påpekades, studiens pedagoger 

menade även att iPad som dokumentationsverktyg har rika möjligheter. Man gav många 

konkreta exempel till detta som exempelvis; att filma, fota, blogga, användande av 

specifika appar mm.  

 

6.1.5 Delaktighet och inflytande 

Dokumentationen med iPad var lustfyllt både för barn och vuxna detta medförde att 

barn ofta krävde sitt deltagande, menade pedagogerna. Vi tänker att de därmed har 

funnit ett redskap att arbeta med på ett lustfyllt sätt som förespråkas av förskolans 

läroplan Lpfö98 (rev.2010).   

 

Svenning (2011) skriver att vuxnas val av dokumentationsform avgör barns delaktighet.  

Vi anser att undersökningen styrker detta då pedagogerna menade att iPad gynnar barns 

delaktighet i dokumenterandet. Det hade varit intressant att veta i vilken utsträckning 

man dokumenterar tillsammans med barnen och hur det sett ut tidigare. Pedagogerna 

menade vidare att iPad är ett verktyg som barnen, snarare än de vuxna, var väl förtrogna 

med att använda. Vi konstaterar att pedagogerna härigenom har tagit fasta på barnens 

perspektiv, då de valt verktyget iPad till dokumentationen (a.a.). Kan det även vara så 

att det i dessa verksamheter med hjälp av iPadanvändandet sker den maktförskjutning 

mellan pedagog och barn som beskrivs av Wehner-Godée (2010). Att barnen är 
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delaktiga i en kontinuerlig dokumentation medför enligt författaren, förutom att det sker 

maktförskjutningar mellan vuxen-barn, även att den blir mindre partisk dvs. mer 

sanningsenlig (2010). De medverkande vuxnas barnsyn tolkas av oss som; att de ser 

barnet som ett subjekt när de förespråkar barns deltagande. Hade barnen setts på som 

objekt skulle de inte bjudas in skriver Svenning (2011). 

 

Klerfelt (2007) anser att multimediala verktyg i en pedagogisk praktik kan ge barn en 

möjlighet att bidra med sina egna berättelser genom digitalt skapande. FN:s 

Barnkonvention deklarerar att barn ska ha rätten att uttrycka sina tankar och åsikter i 

frågor som berör dem själva (Unicef 2013-07-18). I undersökningen menade 

pedagogerna, samtliga utom en, att en iPad som verktyg gynnar barns inflytande. Man 

menade att om man som pedagog är lyhörd kan man med hjälp av iPad upptäcka vad 

barnen intresserar sig för. Att iPaden är enkel att använda och om den finns tillgänglig 

för barnen gör det att den ökar barns inflytande. Skolverket (1998 rev.2010) påtalar 

vikten av att barnen ska ha möjligheter att i olika sammanhang få använda sig av 

multimedia och informationsteknik, då vi lever i ett ständigt föränderligt 

informationssamhälle. 

 

6.1.6 Vårdnadshavares delaktighet 

De flesta av undersökningens pedagoger ansåg att även barnens vårdnadshavare gynnas 

av iPad som verktyg i dokumentationen. Man menade att det är ett enkelt verktyg att 

använda till att på olika sätt delge barnens vardag. Det fanns ett intresse bland 

pedagogerna att starta upp en blogg som alternativ till att klä väggarna med bilder. 

Hylén (2007) påtalar att sociala medier är ett sätt att nå ut till vårdnadshavarna. Att 

använda sig av iPad för att nå ut till föräldrarna genom exempelvis de sociala medierna 

väcker hos pedagogerna tankar om barnens integritet. Man menade att det krävs att man 

samtalar kring detta i respekt ur ett barnperspektiv. Det är en viktig etisk fråga som 

pedagogerna tar upp dock ser vi inte att den enbart är kopplad till de sociala medierna 

utan att diskussionen behövs innan all form av dokumentation. Vi grundar detta på att 

all slags dokumentation handlar om en form av bedömning vilket även Lindahl skriver 

(i Svenning 2011). Skolverket (1998 rev.2010) menar att verksamheten ska utformas så 

att den bidrar till hänsynstagande och okränkbarhet. 

 

6.1.7 Slutsatser 

Är det i enlighet med Barnkonventionen då vi dokumenterar barn utan deras delaktighet 

och inflytande över; vad som dokumenteras och med vilken metod samt var 

dokumentationen visas och för vem? Bilden som vi visar upp av barnet är ingen 

helhetsbild utan delar som pedagogen valt och som tolkas av den som betraktar. Kan vi 

med hjälp av att använda iPad få in nya arbetssätt där barnens perspektiv beaktas i större 

utsträckning? Vi menar att så är fallet. De professionsrelevanta konsekvenser vi ser med 

denna studie är att den rådande IKT utvecklingen, ur ett konstruktivistiskt perspektiv, 

leder till att barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen ökar. Att barn deltar 

mer och ges ett större inflytande framkallar en sannare bild av barnens vardag. Vi ser 

även att det kan leda till olika positiva maktförskjutningar exempelvis genom att barn 

kan äga mer kunskap än de vuxna. Vi anser också att IKT utvecklingen underlättar det 



  
 

31 

dagliga dokumenterandet och gör det mera lustfyllt för alla. Viktigt är dock att som 

vuxen göra etiska överväganden kring vad, vem, hur, varför och för vem som vi 

dokumenterar. Vårt val av iPad som verktyg anser vi vara ett bra alternativ då den har 

rikliga användningsområden. Vidare menar vi att en iPad är relativt lätt att använda och 

priset är förhållandevis låg med tanke på dess funktioner. Men framförallt ur barns 

perspektiv är iPad ett verktyg som tilltalar barnen och är en del av deras kultur. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Genom att välja enkäter, en kvantitativ metod kunde vi nå fler förskolor och fler 

pedagoger än vid till exempel intervjuer. Vid en intervju, en kvalitativ undersökning, 

kan det ställas följdfrågor för att få reda på mer vad pedagogerna anser men samtidigt 

blir det svårare att analysera det materialet och det är mer tidskrävande. Vi valde att i 

enkätundersökningen ge möjlighet att svara mer utförligt på en del frågor, vilket en del 

pedagoger gjorde. På så sätt blev vår metod både en kvantitativ undersökning och till 

viss del en kvalitativ undersökning. Vi diskuterade innan vi startade vårt arbete 

vilken/vilka metoder vi skulle använda oss av och vi ansåg att det var mer värdefullt för 

vår studie att kunna nå så många pedagoger som möjligt. Vi använde oss av en 

testperson som provade enkäten innan. Enligt Bell (2006) ska man helst ha flera 

personer som hjälp för att kunna se huruvida enkätens frågor är rätt ställda. Å andra 

sidan anser vi att det gick bra. Alla frågor är besvarade i enkäten av alla pedagoger som 

deltog i undersökningen.  

 

Vi kan önska att det fanns fler förskolor som kommit igång i arbetet med iPad då det 

funnits ett ännu större underlag för vår studie. De pedagoger som valde att svara på 

enkäten var idel positiva till iPad som ett dokumentationsverktyg och det var tack vare 

deras intresse som förskolorna använde sig av iPad. Vi hade troligen fått ett annat 

resultat om alla pedagoger på förskolorna ”tvingats” använda sig av iPad. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 
Vi har undersökt dokumentation med iPad som hjälpmedel. Det skulle vara intressant 

att undersöka mer om förskolebarn i allmänhet ges möjlighet att påverka 

dokumentationen, hur ser det ut i verkligheten? Det hade också varit intressant att se 

mer på barns delaktighet och inflytande i samband med pedagogers barnsyn och 

maktförhållanden. Kan dessa samband rubbas? 

 

Att undersöka hur kommunerna tänker kring IKT i förskolan anser vi vore intressant. 

Köps det in iPad för att det ligger i tiden utan någon direkt plan? Ges det någon form av 

utbildning till pedagogerna? Har alla barn samma möjligheter att använda sig av IKT 

eller det hänger på pedagogernas intresse
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Bilagor 

Bilaga A Enkät 

 

Frågeformulär 

Undersökning om en iPads möjligheter och hinder i den pedagogiska dokumentationen 

och barns inflytande i förskolans dokumentering. 

Denna enkät innehåller 15 frågor med huvudsakligen färdiga svarsalternativ. Vid vissa 

frågor ges dock möjlighet för mer utförliga svar. Om raderna inte räcker till använd 

gärna baksidan på pappret. På två ställen kan du välja att kryssa i flera alternativ. 

1. Ålder 

20 år eller yngre (  )     21-29 år (  )     30-39 år (  )     40-49 år (  )    50 år eller äldre 

(  ) 

2. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

0-5 år (  )      6-10 år ( )     11-15 år (  )     16 år eller mer (  ) 

 

3. Hur många iPad har ni tillgång till på avdelningen? 

       Vi delar i huset (  )     1 st. (  )      2 st. (  )     3 st. eller fler (  ) 

 

4. Hur anser du att din kompetens med iPad är? 

      Bristfällig (  )      God (  )     Mycket god (  ) 

 

5. Används iPad i den dagliga verksamheten? 

      Nej, inte alls (  )     Ja, ibland (  )     Ja, ofta (  )     Ja, alltid (  ) 

      Vid ja kryssa i när: 

 Samling 

 Utevistelse 

 Fri lek 

 Planerad verksamhet 

 Övriga tillfällen  

 Ge gärna fler exempel: 

 

 
5b.  Hur använder ni er av iPad (t.ex. bild, text, film osv)?              

 

 
6. Anser du att dokumentationen i förskolan ska vara en naturlig del av den 

dagliga verksamheten? 

Nej, inte alls (  )        Delvis (  )       Ja (  ) 

Kommentera gärna: 



  
 

II 

 

 
 

7.  Vad anser du vara huvudsyftet med förskolans pedagogiska dokumentation? 

 

 Bedömning av barns utveckling 

 Kvalitetssäkring 

 Bedömning av verksamheten för vidare utveckling 

 Annat 

Ge gärna exempel: 

 

 
 

8. Anser du att en iPad underlättar i den pedagogiska dokumentationen? 

Nej, inte alls (  )     Delvis (  )     Ja (  )      

Berätta gärna mer: 

 

 
 

9.  Anser du att iPad som ett verktyg i dokumentationen gynnar barns 

delaktighet? 

Nej, inte alls (  )     Delvis (  )     Ja (  ) 

Berätta gärna mer:  

 

 
 

10.  Anser du att iPad som ett verktyg vid dokumentering gynnar barns 

inflytande? 

Nej, inte alls (  )     Delvis (  )      Ja (  ) 

Berätta gärna mera: 

 

 
 

11. Har du eller någon annan på avdelningen någon erfarenhet av facebook, blogg 

eller liknande som plattform för pedagogisk dokumentation?            

Nej (  )      Ja (  )          

Om ja, berätta gärna: 

 

 
Om nej, kan det vara intressant att starta upp? Vilka hinder finns? 

 



  
 

III 

 
 

12. Anser du att vårdnadshavarna gynnas till delaktighet i sitt barns 

dokumentation med en iPad som verktyg? 

 

Nej inte alls (  )     Delvis (  )      Ja (  ) 

Förklara gärna närmare: 

 

 
 

13.  Anser du att det finns begränsningar i användandet av en iPad som ett verktyg 

i den pedagogiska dokumentationen? 

Nej (  )      Ja (  )     Vet ej (  ) 

Berätta gärna mer: 

 

 
 

14. Anser du att det finns fördelar med att använda iPad som ett verktyg i den 

pedagogiska dokumentationen? 

Nej (  )     Ja (  )     Vet ej (  ) 

Berätta gärna mer: 

 

 
 

15.  Övrig information du vill delge? 

 

 

 
 

Torsdagen den 30/5 vecka 22 kommer jag (Åsa) och hämtar ifyllt frågeformulär! Har ni 

några frågor kontakta gärna oss. 

 

Ett stort Tack för hjälpen! 

 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Trydell Johnsson                                                           

johnsbo@telia.com 

043022433 eller 0709409345                                   

 

Tuija Friman 

tuijafriman@spray.se 

073 5182003     

mailto:johnsbo@telia.com
mailto:tuijafriman@spray.se
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Bilaga B 
 

Information till pedagoger på förskolan 

 

En undersökning gällande iPads som ett dokumentationsverktyg i förskolan 

 

 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö. I vårt examensarbete tänker vi 

undersöka vilka hinder och möjligheter det finns för att använda iPads som ett verktyg i 

den pedagogiska dokumentationen. Vi vill också undersöka om iPads främjar barns 

inflytande i dokumentation på förskolan. 

  

För att detta ska vara genomförbart är era åsikter och tankar värdefulla. Ditt eller 

förskolans namn kommer inte tas med i arbetet. Vi kommer behandla enkäten helt enligt 

de forskningsetiska principer som råder. 

 

Vi är väldigt tacksamma om du avvarar några minuter för att ta del av vår enkät.  

 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Vid frågor kontakta: 

Åsa Trydell Johnsson 0709-40 93 45 

Tuija Friman 073-518 20 03 

 

 


