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Förskolans läroplan beskriver hur förskollärare ska ansvara för att varje barns 
utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 
analyseras. Detta för att kunna utvärdera hur förskolan tillgodoser barns möjligheter 
till utveckling och för att utveckla förskolans verksamhet. 

Studien är utförd med en semistrukturerad kvalitativ metod, där det genomförts 
intervjuer med åtta förskollärare. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om 



 

förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och till lärplattan som 
ett verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Syftet 
är också att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare beskriver barns delaktighet 
med lärplattan som verktyg för pedagogisk dokumentation.  

Resultatet visar att förskollärare är positivt inställda till lärplattan i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen. De beskriver bl. a. att lärplattan kan generera i att 
barnens delaktighet i dokumentationsprocessen främjas och att samverkan med 
hemmen kan stärkas. I intervjumaterialet framkommer tre teman, förskollärarnas 
förhållningssätt till pedagogisk dokumentation, lärplattan som 
dokumentationsverktyg och barns delaktighet i dokumentationsprocessen, där 
underkategorier synliggör förskollärarnas varierade beskrivningar. Innehållet har 
analyseras utifrån forskningsfrågorna och det sociokulturella teoretiska perspektivet. 
Slutsatsen är att lärplattan i förskolan anses utgöra ett multifunktionellt verktyg med 
många användningsområden i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 
Samtidigt är det just dess lättillgängliga design som gör att det kan finnas fog för 
extra eftertanke när det gäller vad och hur dokumentation genomförs och behandlas. 
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1 Inledning  

Digitala verktyg är idag en naturlig del av samhället. Utvecklingen av den digitala 
tekniken går fort och idag finns de digitala redskapen tillgängliga i de flesta hem såväl 
som i förskolans verksamhet (Bjurulf, 2014). I den digitala världen kan vi människor 
ses som både konsumenter och producenter där ständig interaktion och 
kommunikation pågår. Inom förskolans verksamhet blir det därmed nödvändigt att 
förstå hur ett alltmer mediabaserat samhälle påverkar de kunskaps- och lärprocesser 
som sker i förskolan. De digitala verktygens inträde i förskolan erbjuder många 
möjligheter för att bl. a. synliggöra de lärprocesser som sker i verksamheten och har 
till stor del kommit att användas som dokumentationsverktyg i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen (Lundgren Öhman, 2014). 
 

I förskolans läroplan beskrivs hur förskollärare ska ansvara för att varje barns 
utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 
analyseras. Detta för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser 
barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och 
intentioner (Skolverket, 2016) 
 

Med denna studie önskar vi fördjupa vår kunskap om förskollärares inställning till 
lärplattan som dokumentationsverktyg i förskolans verksamhet. 
 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som kan användas för att följa upp, 
utvärdera och utveckla verksamheten. Tanken är att dokumentera det som händer 
mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten, detta kan göras med hjälp av t ex foto 
och film likväl som penna och papper. Dokumentationen blir pedagogisk 
dokumentation när den används för att utveckla det pedagogiska arbetet, detta 
genom analys, reflektion och utvärdering. Ett syfte är att ge barnen bästa möjliga 
förutsättningar till utveckling och lärande (Lenz Taguchi, 2013). Den pedagogiska 
dokumentationen påverkas av de kunskaper och föreställningar som den som utför 
och tolkar dokumentationen bär på. Därmed kan de slutsatser som dras utifrån 
dokumentationen se olika ut (Lenz Taguchi, 2012). 
 

Dokumentation i förskolans verksamhet har funnits länge. Tidigare användes mer 
skriftliga protokoll, såsom t ex portfolio, medan det idag har tillkommit flera olika 
tekniska hjälpmedel som kan stötta dokumentationsarbetet. Digitala verktyg används 
allt mer i förskolan och särskilt lärplattan har fort blivit ett av de mer populära 
verktygen. Ett av de användningsområden som lärplattan används till i förskolan är 
som verktyg i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Detta för att lärplattan 
är smidig att ha med sig och det går att fotografera, filma, redigera och dokumentera, 
allt på samma ställe (Bjurulf, 2013). 
Svenning (2011) menar att förskolan har givits oerhörda möjligheter till nya 
dokumentationsmetoder tack vare den teknologiska utvecklingen. De nya 
hjälpmedlen i form av lärplattor, bildskärmar och digitalkameror har dels öppnat upp 
för nya möjligheter men även nya krav. 
Med möjligheter att dokumentera allt snabbt i stunden kan det finnas en risk att 
reflektionen uteblir eller att det blir stora mängder material som dokumenteras men 
som inte kommer till användning. Det finns också etiska aspekter att ta hänsyn till.  
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Utifrån tidigare erfarenheter uppfattar vi att synen på pedagogisk dokumentation ser 
olika ut och att lärplattor i förskolan används mer eller mindre och på många olika 
sätt i verksamheten. Vi tänker därmed att förutsättningarna för användandet av 
lärplattan i den pedagogiska dokumentationen varierar mellan olika förskolor och 
olika arbetslag. 
 

Vilket förhållningssätt förskollärare har till att använda sig av lärplattan som verktyg 
i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan känns därmed relevant för att få 
kunskap om vilka möjligheter och vilka hinder förskollärare anser förekommer när de 
använder lärplattan i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

 Syfte      

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om förskollärares 
förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och till lärplattan som ett verktyg i arbetet 
med pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Syftet är också att få en 
fördjupad kunskap om hur förskollärare beskriver barns delaktighet med lärplattan som 
verktyg för pedagogisk dokumentation.  

Forskningsfrågor: 

1. Vilket förhållningssätt har förskollärarna till pedagogisk dokumentation i 
förskolans verksamhet? 
 

2. På vilket sätt beskriver förskollärarna att de använder lärplattan som ett 
verktyg i arbetet med den pedagogiska dokumentationen i förskolans 
verksamhet? 

 

3. På vilket sätt menar förskollärare att lärplattan kan användas som ett verktyg 
för att göra barnen delaktiga i arbetet med den pedagogiska dokumentationen 
i förskolans verksamhet? 

 Uppsatsens disposition 

I kapitel två redogörs för studiens bakgrund. De begrepp som anses vara av relevans för 
studien, det teoretiska perspektiv som studien utgår ifrån och litteraturgenomgång och 
tidigare forskning kring ämnesområdet presenteras.  

I kapitel tre redogörs för den metod som studien baseras på, här beskrivs den 
forskningsmetod som studien baseras på, redogörelse av hur data samlats in och de urval 
som gjorts. Vidare beskrivs hur de forskningsetiska aspekterna beaktats och studiens 
tillförlitlighet, pålitlighet och generaliserbarhet. 

Resultatet presenteras i kapitel fyra där intervjumaterialet är sorterat i tre huvudteman. 
Första temat belyser pedagogisk dokumentation och dess huvudsyfte, tema två belyser 
lärplattan som dokumentationsverktyg och tema tre belyser barns delaktighet i 
dokumentationsprocessen. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

I kapitel fem redogörs för studiens analys. Analysen är uppdelad utifrån studiens tre 
forskningsfrågor: Vilket förhållningssätt har förskollärarna till pedagogisk dokumentation i 
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förskolans verksamhet? På vilket sätt beskriver förskollärarna att de använder lärplattan 
som ett verktyg i arbetet med den pedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet? 
Och på vilket sätt menar förskollärarna att lärplattan kan användas som ett verktyg för att 
göra barnen delaktiga i arbetet med den pedagogiska dokumentationen i förskolans 
verksamhet? 

Studiens resultat analyseras med hjälp av det sociokulturella perspektivet och kopplas till 
forskning och bakgrundslitteratur som finns i studien. 

I kapitel sex diskuteras analysen. Avsnittet åskådliggör studiens slutsats och under 
metoddiskussion diskuteras de svårigheter och positiva moment som de metoder som 
använts vid denna kvalitativa studie bestått av. Kapitlet avslutas med tankar kring studiens 
relevans för förskolläraryrket och vidare forskning. 

2 Bakgrund 

Avsnitt 2.1 beskriver de begrepp som anses vara av relevans. Avsnitt 2.2 innehåller de 
avgränsningar som gjorts i sökningen efter relevant litteratur till föreliggande studie. 
Avsnitt 2.3 beskriver litteraturgenomgång medan 2.4 beskriver det teoretiska 
sociokulturella perspektivet som studien utgår ifrån. 

 Begrepp 

Nedan förklaras begrepp som anses vara av relevans för att möjliggöra en ökad 
läsförståelse. 

Artefakt 

I alla former av aktiviteter som vi människor utför använder vi oss av medierande 
artefakter, d.v.s. verktyg och tecken, som hjälper oss när vi löser problem, när vi tänker, 
när vi minns o s v. Den yttre aktiviteten med hjälp av verktyg föregår det inre tankearbetet 
(Strandberg, 2009) 

Digitala verktyg 

Olika artefakter som används, såsom datorer, mobiltelefoner, surfplattor och smartboards. 
(Bjurulf, 2013) 

Digital kompetens 

Förmåga att kunna använda tekniska hjälpmedel (Bjurulf, 2013). 

Förskoleappen 

Förskoleappen är en applikation som fokuserar på dokumentation, kommunikation och 
uppföljning. Dokumentationen som sker i förskoleappen görs med bilder, video och texter. 
Vårdnadshavare kan följa sina barn och vad som händer under dagen inom förskolans 
verksamhet genom att läsa i förskolans bloggflöde, genom lärplatta, smartphone eller dator 
(Förskoleappen). 
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Förskolepedagog 

I studien benämns informanterna som deltagit utifrån sin yrkeskategori, förskollärare. När 
hänvisning även inbegriper andra yrkeskategorier, t ex barnskötare, som arbetar i 
barngrupp benämns dessa som förskolepedagoger. 

IKT 

Informations- och kommunikationsteknik. Ett brett begrepp som involverar användning av 
någon form av elektronisk teknik som har med kunskap eller kommunikation att göra som 
till exempel lärplattan och andra digitala verktyg (Bjurulf, 2013). 

Mediering 

Innebär att människan nyttjar verktyg och tecken för att förstå sin omvärld. Individen 
uppfattar inte världen rakt av utan behöver använda sig av olika hjälpmedel. Dessa 
hjälpmedel används både i rent praktiska aktiviteter, då verktyget t ex kan bestå av papper 
och penna eller en lärplatta, såväl som när vi tänker, då ord och siffror kan användas för att 
människan ska skapa sammanhang. Verktyg och tecken bär på historisk erfarenhet och de 
hjälper människan att både göra och tänka (Strandberg, 2009). 

Pedagogisk dokumentation 

Dokumentation i förskolan innebär att observera filma eller fotografera det barn gör när de 
t.ex. undersöker något eller när de leker. Dokumentationen blir pedagogisk när de vuxna, 
gärna tillsammans med barnen, reflekterar och analyserar det de ser, hör och läser i 
dokumentationen och när detta leder till utveckling av det fortsatta arbetet (Lenz Taguchi, 
2013). 

 Avgränsningar i litteratursökningen 

Vid sökning av relevant forskning och litteratur för föreliggande studie har sökningen 
inbegripit nationell såväl som internationell forskning och litteratur som är aktuell och 
relevant inom ämnesområdena pedagogisk dokumentation samt IKT och digitala verktyg i 
förskolan. De databaser som användes vid sökning av vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar är ERIC, Google Scholar, och DiVa via Mälardalens högskolebiblioteks 
databassystem. De sökord som användes var bland annat documentation, pedagogical 
documentation, digital, digital tool, ICT och iPad. Samma sökord resulterade i olika antal 
träffar i de olika databaserna. T ex resulterade Documentation AND pedagogical i två 
träffar i en av databaserna medan det gav 1000-tals träffar i en annan databas. Samtidigt 
gav sökorden pedagogical documentation AND digital tool ett mycket begränsat antal 
träffar i samtliga databaser vilket skulle kunna förklaras med att empiriska studier inom 
detta fokusområde är begränsat. För att begränsa träffresultatet avgränsades sökningen till 
att innefatta forskning som inte är äldre än fem år, att den skulle vara vetenskaplig och 
Peer reviewed-granskad, liksom åtkomlig i fulltext. Utifrån titlar och abstracts valdes sedan 
sju artiklar med relevans för studien ut. Förutom ämnessökningar i olika databaser har 
även kedjesökningar via redan inlästa källor bidragit till att relevanta forskningsartiklar, 
avhandlingar och annan relevant litteratur påträffats, däribland tre stycken avhandlingar 
som används som källor i studien.  
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 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

2.3.1 Styrdokument och FN:s barnkonvention 

Förskolan ska enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) vila på en demokratisk 
grund. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället utgörs av (Skolverket, 2016) 

I läroplanen beskrivs att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för sig själva och 
omvärlden och att barns utveckling, lärande, erfarenheter, förändrade förmågor, kunnande 
och intresse för de olika målområdena ska följas, dokumenteras och analyseras. Den 
uppföljning och utvärdering som genomförs inom förskolan ska utgå ifrån ett 
barnperspektiv. Enligt Stigsdotter (2014) kan de digitala verktygen bidra till möjligheter att 
arbeta med delaktighet, kommunikation och samspel på ett sätt som knyter an till det 
läroplanen förespråkar. Att använda de digitala verktygen blir också en möjlighet att låta 
varje barn utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 
fungerar som det står i läroplanen (Skolverket, 2016) Enligt Skolverket (2016) ska 
förskolan förbereda barnen för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslås ändringar 
i läroplanen för förskolan där det ska förtydligas hur barnens digitala kompetens ska 
stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och 
förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla 
om hushållsapparater, trafikljus och kameror. 

Enligt skollagen ska varje barn i förskolan få möjlighet att påverka verksamhetens innehåll 
och därmed ligger ett ansvar på förskollärarna att erbjuda barnen former för att kunna 
utöva det inflytandet (SFS 2010:800).  

Förutom de styrdokument som förskolan har att förhålla sig till bör också hänsyn tas till 
artiklarna i FN:s barnkonvention. I artikel 13 står t ex följande: 

“Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella 
gränser söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i 
konstnärlig form eller genom annat uttrycksmedel som barnet väljer”. 

2.3.2 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation uppkom i den italienska förskoleverksamheten i Reggio Emilia 
där den pedagogiska chefen Loris Malaguzzi såg möjligheterna med pedagogisk 
dokumentation som utvärderingsverktyg. Det är ett förhållningssätt som utgår från en 
kombination av praktik, demokrati och reflektion och som syftar till att bättre förstå och 
forma barns lärande (Dahlberg, Moss och Pence, 2014). Wehner-Godée (2010) menar att 
detta förhållningssätt till dokumentation skiljer sig från den tradition som vuxit fram i 
Sverige som mer utgjorts av utvecklingspsykologiska dokumentationer som mer handlat 
om att hitta det generella och normala för ett barn i en viss ålder i förhållande till en viss 
utvecklingsnivå. 

Svenning (2011) menar också att den svenska förskolans dokumentation delvis är 
traditionsbunden snarare än kollektiv och reflekterande. Det betyder att det som 
dokumenteras inom förskolans verksamhet ofta inte är pedagogisk dokumentation. 

Inom Reggio Emilia filosofin utgör istället den pedagogiska dokumentationen ett verktyg 
för förskolepedagogerna att försöka se och förstå vad som pågår i det pedagogiska arbetet 
och vad barnen är kapabla till utan att låta sig färgas av förutbestämda uppfattningar och 
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normer. Barnet betraktas som en unik individ med egna kompetenser och förmågor 
(Wehner-Godée, 2010). 

Enligt Lenz Taguchi (2013) kan pedagogisk dokumentation definieras genom att skilja på 
dokumentation och pedagogiska dokumentation. Dokumentationen kan utgöras av 
observationer, fotografering eller filmning av det barn gör när de undersöker något eller 
leker i förskolans praktiker. Dokumentationen är oftast tillbakasyftande, det vill säga 
retrospektiv, då den fångar något som har hänt. Dokumentationen blir pedagogisk först 
när de vuxna, gärna tillsammans med barnen, reflekterar kring det de kan se, höra och läsa 
i dokumentationen. I reflektionen av det som dokumenteras kommer alltid någon form av 
förändring att uppstå, om än aldrig så liten. Dokumentationen blir pedagogisk eftersom 
den får konsekvenser för det fortsatta arbetet och är därmed framåtsyftande, prospektiv.  

Picchio, Di Giandomenico och Musatti (2014) beskriver att huvudsyftet med pedagogisk 
dokumentation är att synliggöra lärprocesserna som sker i arbetet med de yngsta barnen. 
Därför skulle pedagogisk dokumentation även kunna definieras som 
processdokumentation. Arbetet med den dokumenterade processen kan sedan enligt Lenz 
Taguchi (2012) beskrivas i termer av två rörelser. Dessa rörelser benämns som den 
cirkulära och den horisontella. Den cirkulära rörelsen handlar om att sakta ner rörelsen i 
arbetet, för att möjliggöra för barnen att återuppleva händelsen igen och genom denna 
rörelse utveckla sättet att tänka respektive göra. Lenz Taguchi (2012) pekar på att det som 
återupplevs kan leda till att vi ifrågasätter det ibland förgivettagna, såsom vanor, 
rutinbeteenden, rum och material. Den horisontella rörelsen handlar om att istället snabba 
på rörelsen i händelseförloppet genom att släta ut och förenkla. Den cirkulära och den 
horisontella rörelsen kan ske växelvis och driver processen framåt i olika takt. Dahlberg 
m.fl., (2014) menar att pedagogisk dokumentation motsvarar en visualiseringsprocess. En 
dokumentation kan ses som en social konstruktion där man som pedagog väljer det som är 
värdefullt att dokumentera. I dokumentationsprocessen så konstrueras en relation mellan 
förskolläraren och de barn vars handlingar dokumenteras. Genom att välja vad som ska 
dokumenteras görs ett val men att välja att inte dokumentera något blir även det ett 
medvetet val.  

Picchio, Di Giandomenico och Musatti (2014) beskriver hur den pedagogiska 
dokumentationen kan fungera som ett verktyg för att synliggöra barns lärande, delaktighet 
och inflytande i förskolan inför barn och pedagoger såväl som för vårdnadshavare och 
huvudmän. När den pedagogiska dokumentationen vänder sig till vårdnadshavare är det 
oftast för att visa på vilka aktiviteter deras barn deltar i på förskolan och vilket lärande som 
sker där. Den pedagogiska dokumentationen kan också ligga till grund för värdering av 
tidigare genomförda aktiviteter och låta barnen via dokumentationen återuppleva de 
aktiviteter de deltagit i vilket kan leda till vidare förståelse och därigenom vidare utveckling 
hos barnen. Den pedagogiska dokumentationen kan också fungera som ett stöd för att 
utveckla pedagogernas reflektiva förmåga och synliggöra olika förhållningssätt. Det 
centrala i den pedagogiska dokumentationen är att reflektionen sker tillsammans med 
kollegor för att där utbyta tankar och diskutera kring dokumentationen (Picchio m.fl., 
2014).  

2.3.3 Digitala verktyg i förskolan 

Lenz Taguchi (2012) beskriver att hur förskollärare väljer att använda digitala verktyg i 
förskolan får betydelse för vilket typ av pedagogisk dokumentation som produceras och 
samlas in. Vart kameran riktas och vad som skrivs ner har avgörande betydelse för den 
kunskap som skapas utifrån den pedagogiska dokumentationen. 
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Lundström (2014) menar att de digitala verktygen inom förskolan kan vara ett starkt 
engagerande dokumentationsverktyg. De digitala verktygen kan omkullkasta hierarkier och 
bidra till en maktförskjutning, från vuxna till barn. Att barn äger mer kunskap än vuxna 
och att det inom detta område kan ses som mer accepterat. Elfström Pettersson (2014) 
menar att genom att använda sig av digitala verktyg i den pedagogiska dokumentationen, 
så kan barns delaktighet i dokumentationsprocessen öka. Samtidigt pekar författaren på 
den komplexitet som finns i barns delaktighet i förskolans dokumentationspraktik. Barns 
delaktighet är beroende av vilken dokumentationsmetod som förskolepedagoger väljer att 
använda sig utav. Enligt Lundström (2014) har de digitala verktygen förutsättningar att 
stödja, stimulera och utmana barns kommunikationsförmåga. Att barnen själva får 
möjlighet att fotografera kan ge en inblick i hur de upplever sin omgivning på ett helt annat 
sätt än om det är vuxna som dokumenterar barnet i sin miljö. På så vis kan de digitala 
verktygen fungera som ett stöd för förskolepedagogerna att försöka tolka barnens egna 
perspektiv. 

Strandberg (2009) beskriver hur barn när de använder digitala verktyg kan kringgå 
textbaserad information och genom att pröva sig fram och tolka bildikoner o s v kan de 
hitta det de söker utan att kunna läsa sig till information. På så vis kan de digitala 
verktygens utformning uppmuntra barnet att agera “huvudet högre” än vad barnet 
egentligen är. Därmed menar Lundström (2014) kan de digitala verktygen öppna dörrar till 
lärprocesser som annars hade förblivit stängda.  

Karin Forsling (2011) har skrivit om hur barns digitala kompetens i förskolan kan ses 
utifrån tre aspekter. Inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Med 
inlärningsaspekten menar författaren att möjliggöra för barn att utveckla digital 
kompetens genom variation och ett förändrat arbetssätt. Förändring inom relationen 
mellan pedagog och barn. Arbetslivsaspekten handlar om samhällets och näringslivets syn 
på förberedelserna som barn ges inför deras kommande yrkesliv och demokratiaspekten 
syftar till att alla medborgare ska ges samma rätt till likvärdighet gällande utbildning. I 
dagens förskola använder de flesta verksamheter sig av lärplattor för att dokumentera 
barns lärande. När Wehner-Godée (2013) belyser digitala dokumentationsmetoder, såsom 
filmning, fotografering och ljudinspelning, menar hon att förskollärarna inte ska lägga 
vikten vid metoden som används för dokumentation utan istället fokusera på reflektionen 
kring dokumentationen och använda det material som framkommit. Samtidigt menar 
Parnell och Bartlett (2012) att genom användning av digitala verktyg, såsom t ex lärplattan, 
kan arbetet med den pedagogiska dokumentationen förbättra och effektivisera 
dokumentationsprocessen. De menar att digitala verktyg möjliggör för dokumentationen 
att utgöra en värdefull metod för att kommunicera lärandet som sker. 

2.3.4 Förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg 

Att arbeta med digitala redskap tillsammans med barnen kan menar Bjurulf 
(2013)  innebära att man som förskolepedagog kan få syn på barnens olika 
utvecklingsnivåer och även kan lära sig mycket om själva verktyget. Att använda 
multimedia och informationsteknik i förskolans verksamhet ger möjligheter att med de 
digitala redskapens hjälp öppna nya möjligheter för lärande, vilket inkluderar variation i 
arbetssätt. 

Flewitt, Messer och Kucirkova (2010) menar att förskollärares förhållningssätt till digitala 
verktyg har en avgörande roll i barns lärande och utveckling. De pekar på förskollärares 
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möjlighet att med hjälp av digitala verktyg stimulera och stötta barn i deras tidiga läs- och 
skrivaktiviteter. Vidare beskriver författarna att förskollärare med hjälp av digitala verktyg 
kan stödja barns lärande inom olika kunskapsmässiga områden, såsom matematik, musik, 
språk, skapande och så vidare. 

Nikolopoulou och Gialamas (2015)  har studerat hur grekiska förskollärare förhåller sig till 
IKT och lek i förskolan och vidare hur bekväma förskollärare känner sig i dess roll att 
introducera IKT i undervisningen. I studien så beskrivs två faktorer, IKT som fri lek och 
IKT som ett verktyg för att lära och utveckla digital kompetens. I studien kunde de urskilja 
att ju färre år som praktiserande förskollärare och ju högre digital kompetens 
förskolläraren ansåg sig själva besitta desto större var övertygelsen från förskolläraren att 
IKT inte bara består av fri lek. Förskollärares förhållningssätt till IKT påverkar deras arbete 
och följaktligen barnens lärprocesser. Studien belyser också forskares olika ingång och 
tankar vad gäller IKT och lek. Vissa av dessa forskare såg på IKT-verktyg som ett direkt hot 
mot den traditionella leken som innefattar fysisk aktivitet och konkreta föremål, medan 
andra såg verktygen som en resurs och ett komplement till lekfullt lärande. 

Couse (2010) beskriver i sin studie hur användningen av lärplattan inom förskolans 
verksamhet främjar den sociala, språkliga och kognitiva utvecklingen hos barn. Han menar 
att idag ifrågasätter inte lärare användningen av den digitala tekniken i form av lärplatta 
utan funderar snarare över hur användningen ska ske. 

Enligt Klerfelt (2007) menar Ljung-Djärf (2004) att hur förskollärarna förhåller sig till 
användning av digitala verktyg i förskolan kan få stor betydelse. Det varierar hur mycket 
förskollärare tillskriver de digitala verktygen egenskaper av att utgöra viktiga hjälpmedel 
som kan användas i förskolan för att utveckla barnens lärande. Författaren beskriver tre 
olika förhållningssätt hos förskollärarna vad gäller barn och datorer, det skyddande, det 
stödjande och det vägledande förhållningsättet. Det skyddande förhållningssättet innebär 
att barnet skyddas från datorn. Pedagogen försöker begränsa användningen av datorn och 
kan även försöka rikta barnets intresse mot annat så att datorn inte stjäl tid från andra 
aktiviteter. Barnet skyddas från avbrott från omgivande kamrater och för att skydda 
personalen från problem som de själva inte kan åtgärda skyddas datorn från oaktsam 
hantering. De stödjande och vägledande förhållningsätten handlar om att förskolläraren 
visar engagemang och intresse för användning av digitala verktyg. Med dessa 
förhållningssätt påverkas barnens intresse för användning av digitala verktyg positivt. 
Genom att göra barnen delaktiga och tillsammans med barnen utforska de digitala 
verktygen ger förskollärare möjligheter att få syn på barnens lärande och ta del av barnens 
tankar och idéer. 

2.3.5 Lärplattans olika funktioner 

Lärplattans multifunktionella egenskaper gör den till ett allsidigt verktyg som kan 
användas på många olika sätt i förskolans verksamhet (Bjurulf 2013). De olika medierna 
som finns representerade, t.ex. kamera, filmkamera och ljudinspelare, gör den till ett 
tillgängligt verktyg i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. Att även 
applikationer och olika program ryms inom samma plattform gör det enkelt att skapa 
arenor för det dokumenterade materialet direkt i lärplattan (Stigsdotter, 2014). 

Enligt Lenz Tagushi (2012) kan valet av dokumentationsmetod få betydelse för tolkningen 
av materialet. Då observationer alltid är subjektiva tolkningar blir mediet som används en 
tolkning av en tolkning. Det är den som utför dokumentationen som riktar kameran. 
Kamerans perspektiv är begränsat. Wehner-Godée (2010) menar dessutom att varje medie 
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har sitt språk. Kamerans språk är inte detsamma som videokamerans på samma sätt som 
det skrivna ordet inte är detsamma som det talade. Om samma process dokumenteras med 
olika medier blir tolkningen olika. 

Wehner-Godée (2010) beskriver några av de olika mediernas för- och nackdelar. 
Videofilmen beskrivs som ett starkt medie eftersom den ger möjligheter att uppleva både 
hur någon rör sig, låter och ser ut. Det går att följa en situation eller en aktivitet under en 
längre period. Samtidigt är risken för att kränka någons integritet ständigt närvarande när 
man filmar. Att använda kamera menar Wehner-Godée (2010) blir ett försök att fånga en 
process där problem kan uppstå, idéer behandlas och förändringar i skeenden sker.  

Förutom de olika mediala verktygen finns flera olika applikationer och program som det 
dokumenterade materialet kan bearbetas och behandlas i där filmer och bilder kan få 
förklaringar och beskrivningar som lätt skrivs in direkt. Det är också enkelt att flytta bilder 
och filmer när allt finns samlat inom samma plattform. Dessutom finns möjligheter att på 
ett enkelt sätt också kommunicera det dokumenterade till både barn, kollegor och föräldrar 
(Stigsdotter, 2014). 

2.3.6 Mediekultur ur barnets perspektiv 

Wehner-Godée (2010) belyser hur en dokumentation inte visar “sanningen” på något sätt 
då alla former av dokumentationer är subjektiva och också färgas av den som 
dokumenterar. En dokumentation måste läsas, lyssnas eller kännas av för att den ska bli 
värdefull. Det är när förskolepedagogerna tillsammans diskuterar och reflekterar kring 
samma dokumentation som den blir lite mindre subjektiv. 

Lindgren och Sparrman (2003) beskriver att det saknas etiska diskussioner om vad 
dokumentationen innebär för de barn som blir dokumenterade. Författarna menar att barn 
som dokumenteras bör ha samma skydd som forskare erbjuder barn som deltar i 
forskningsstudier. De menar att barn borde ge sitt samtycke när de deltar och att de borde 
få information som leder till att de själva kan avgöra om de vill delta och att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan. De pekar även på att barn borde erbjudas 
anonymitetsskydd och att användningen av materialet är fastställt och redovisat från 
början. Författarna tar ingen ställning till dokumentationens vara eller icke vara i 
förskolans verksamhet utan deras syfte är att kritiskt granska vad som görs med 
dokumentation utifrån ett barnperspektiv i förhållande till intentionerna i läroplanen.   

Lindgren (2012) undersöker i sin studie hur nio lärarstudenter bloggar om pedagogisk 
dokumentationen och dess roll i förskolan. Det framkommer i studien att vuxna bör 
reflektera kring den position som det innebär att vara den som dokumenterar och vilken 
makt som ligger i positionen. Genom att använda en blogg som kanal i arbetet med 
samverkan med hemmen finns det risk för att de dokumenterade aktiviteterna beskrivs 
utifrån ett vuxenperspektiv, då det är vuxna som formulerar dokumentationen. Därmed 
behöver förhållningssättet till den digitala tekniken bestå i viss försiktighet och 
eftertänksamhet för att i slutändan kunna skydda barnen och deras integritet. Waller och 
Bitou (2011) menar att upplägget för hur man observerar barn oftast utgår ifrån ett 
vuxenperspektiv. Den vuxne konstruerar en aktivitet som sedan barnet inbjuds att delta i 
vilket leder till att dynamiken mellan lärare – elev fortfarande upprätthålls (Waller m.fl., 
2011). Även Wehner-Godée (2010) är inne på hur dokumentation inte enbart kan få 
positiva effekter och menar att särskilt videofilmen är ett starkt och avslöjande medium 
som kan leda till att den som dokumenterar tillskrivs en alldeles särskild sorts makt. 
Samtidigt menar Wehner-Godée (2010) att makt inte bara kan missbrukas utan även 
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fördelas och brukas i ett demokratiskt syfte som speglar det demokratiuppdrag som enligt 
läroplanen åligger förskolan. 

Lundström (2014) beskriver hur dagens läroplan för förskolan bygger på synsättet att 
lärande sker i relation till omgivningen och att det därmed blir mer relevant att intressera 
sig för det som fångar barnets uppmärksamhet och vilket lärande som sker än att titta på 
barnet som individ och objekt. Genom att rikta kameran mot det barnet håller på med, titta 
på det barnet tittar på, förblir barnet huvudperson i det som sker på bilden fast man fångar 
det som pågår istället för individen. Det hänger på en medvetenhet i hur man riktar 
kameran. Samtidigt så kan valet att helt undvika att fotografera eller filma själva barnet 
leda till att intressant information går förlorad. Genom att fånga kroppsspråk, ögonkontakt 
och ansiktsuttryck kan man få ovärderlig information om hur barn uppfattar något och hur 
de möts i olika situationer. 

Enligt Svenning (2011) kan barnets förmåga och rätten att ha en egen syn på sig själv 
fråntas om barnets subjektiva upplevelse utelämnas från dokumentationen. Det blir den 
vuxnes ansvar att se barnet som meningsbärande, åsiktsberättigande och kunnig ifråga om 
sina egna upplevelser. Detta menar Svenning (2011) kräver kompetenta förskolepedagoger 
som är medvetna om att dokumentationsmaterial inte rymmer alla väsentliga sidor hos 
barnet och därmed inte kan betraktas som en fullständig dokumentation av barnet. Vidare 
behöver förskolepedagogerna reflektera kring dokumentationsprocessen och huruvida 
barnen får möjlighet att ta ställning till om de vill delta eller uppträda på det sätt som 
förväntas av dem (Svenning, 2014). Lundström (2014) menar att så länge det är 
förskolepedagogerna som dokumenterar, t ex genom att fotografera eller filma, kan de göra 
medvetna val och undvika bilder där barnen går att identifiera av någon obehörig 
alternativt välja hur materialet sparas och distribueras. Frågan blir vad som händer när det 
är barnen själva som håller i kameran. Som förskolepedagog behöver man förhålla sig till 
huruvida barnen kan förstå att de kan komma behöva fråga om kompisen vill vara med på 
bild och att barnen i en vidare mening bör förstå konsekvenserna av att svara ja.  

Waller och Bitou (2011) menar att det ligger i den vuxnes föreställningar om barn hur 
delaktiga barnen görs i dokumentationsprocessen. Att som pedagog ha föreställningar om 
barnet som inkompetent och sårbart kommer leda till att barn erbjudas färre tillfällen att 
uttrycka sina perspektiv. Samtidigt menar Elfström (2013) att det finns en risk med talet 
om det kompetenta barnet och menar att begreppet har blivit till en norm mot vilket barn 
idag bedöms. Problemet med att begreppet blir till en norm är att det då alltid kommer 
finnas de som faller utanför ramen. Man riskerar att hamna i tankesättet att allt redan 
finns i barnet och därmed så ligger också brister i barnens förmågor i barnets egen 
bristande kapacitet snarare än i de erbjudanden och resurser som förskolan erbjuder. En 
annan risk med att se på barn som kompetenta i sig själva är att de vuxna drar sig undan 
och låter barnen själva skapa mening och sammanhang i sin förståelse för omvärlden 
(Elfström, 2013). 

 Teoretiskt perspektiv 

Studien utgår från det sociokulturella perspektivet, ett perspektiv som kan sägas 
genomsyra förskolans läroplan. Perspektivet bygger på samspel och interaktion vilket 
tillsammans med olika artefakter, det vill säga olika verktyg som används som hjälpmedel, 
utgör stommen i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010). Då denna studie behandlar 
aktiviteter med och kring lärplattan som verktyg menar vi att Vygotskijs teori om samspel 
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kring kulturellt utvecklade medierande verktyg blir lämplig att tillämpa som teoretisk 
utgångspunkt i studien. 

Grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan en grupp människor och 
individen. Det är genom kommunikation och interaktion med andra som individen 
tillägnar sig kunskap och färdighet. Lev Vygotskij intresserade sig för barnets 
inlärningspotential, alltså vad barnet kan prestera under ledning av vuxna eller kamrater 
(Säljö, 2010). Inom det sociokulturella perspektivet finns en utvecklingstanke bakom allt 
lärande som sker där tanken är att det alltid finns ett nästa steg. Det är intressant att 
registrera en redan befintlig förmåga men inte lika intressant som att undersöka 
kommande steg, det vill säga, utvecklingen. Vygotskij menar att utveckling är en djupt 
mänsklig dimension och utveckling är alltid möjlig. I det pedagogiska arbetet bör alltid 
utveckling utgöra den röda tråden (Strandberg, 2009). Vygotskij menade att människan 
kan befinna sig i två olika utvecklingszoner. I den aktuella utvecklingszonen befinner sig 
människan när hon klarar av att använda redskap och lösa problem på egen hand. Den 
proximala utvecklingszonen är ett begrepp skapat av Vygotskij för att förklara det område 
där lärande är möjligt, dock ligger den lite över barnets egen förmåga (Strandberg, 2009). 
Det är själva avståndet mellan vad ett barn kan prestera ensam och utan stöd och vad 
barnet kan prestera under vuxens ledning eller i samarbete med kompetenta kamrater 
(Säljö, 2010). Enligt Strandberg (2009) menar Vygotskij att människan för att skapa 
sammanhang använder olika kulturbundna verktyg och hjälpmedel när vi gör och tänker. 
Enligt det sociokulturella perspektivet kan den pedagogiska dokumentationen fungera som 
en metod som gynnar växelspelet mellan aktivitet och inre samtal. Pedagogisk 
dokumentation ses ur detta perspektiv som ett kommunikationsverktyg. Det är ett verktyg 
både för barnets inre samtal och barnens samtal med varandra och med förskolepedagoger 
(Strandberg, 2009). 

Det sociokulturella perspektivet utgår också ifrån tanken att medierande verktyg och 
tecken är en förutsättning för att människan ska kunna tillgodogöra sig ett lärande fullt ut 
(Strandberg, 2009). Artefakter uppstår ur aktiviteter, uppfunna av människan för att 
användas av människan, för att fungera som ett hjälpmedel i vardagen. Artefakter kan 
påverka både vårt handlande och vårt tänkande och de omvandlas successivt när 
människan utvecklar och omformar dem utifrån de behov som finns i den aktuella kultur 
och kontext som människan befinner sig i (Strandberg, 2009) Mediering menar Säljö 
(2010) omfattar både människans tänkande och de föreställningsvärldar som vi har. Det är 
via intellektuella och praktiska verktyg som mediering sker. Säljö (2010) menar att de nya 
digitala verktygen möjliggör för nya former av interaktivitet mellan maskin och människa. 
De digitala verktygen innehåller verktyg i sig som kan utgöra ett stöd för lärprocesser. När 
Strandberg (2009) beskriver hur IKT på kort tid omskapat samhällets traditionella 
kommunikationsmönster och hur digital information idag är en integrerad del av vår 
kultur beskriver han också hur digitala verktyg i förskolan kan sägas vara mer än enskilda 
artefakter då området är så stort och samtidigt innebär en omstrukturering av hela 
samhället. Därmed skulle lärplattan kunna beskrivas som mer än ett verktyg då det kan 
sägas vara en hel värld av kommunikation och teckenanvändning som ryms på ett och 
samma ställe (Strandberg, 2009).  

3 Metod 

Kapitel 3.1 beskriver föreliggande studies metodval och under 3.2 redogörs för de urval 
som gjorts. Avsnitt 3.3 redogör för den datainsamlingsmetod som studien utgått ifrån 
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medan databearbetningsmetoden beskrivs under 3.4.  De forskningsetiska aspekterna som 
studien tagit hänsyn till beskrivs under 3.5 och under 3.6 redogörs för hur studien tagit 
hänsyn till trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet. 

 Metodval 

Studien har en övergripande kvalitativ ansats, vilken valdes för att få en fördjupad kunskap 
om förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och till lärplattan som ett 
verktyg i arbetet med den pedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet. Som 
metod användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer, dvs. intervjuer som utgår från 
frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor. Genom att ha några större 
frågeområden istället för många detaljerade frågor kunde samtalen föras mer naturligt och 
informanterna kunde i viss utsträckning själva styra i vilken ordning olika saker kom upp. 
Syftet med intervjuerna var att få varje informants syn på sin verklighet och att personen i 
fråga skulle berätta så mycket som möjligt utan att ledas av oss som intervjuade (Bryman, 
2011). En intervjuguide utformades (se bilaga 2) med tre specifika teman med relevans för 
studiens syfte och med anknytning till studiens tre forskningsfrågor. Bryman (2011) menar 
att genom att använda sig av en kvalitativ intervjuform så kan frågeställningarna vara 
allmänt formulerade och därmed möjliggöra att uppföljningsfrågor kan ställas. 
Intervjuguiden användes som underlag vid de semistrukturerade intervjuerna och dess 
utformning bygger på öppna frågeställningar, vilket har möjliggjort för informanterna att 
utforma personliga svar (Bryman, 2011). Intervjuguiden utgår från tre teman: 
förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation, lärplattans funktion i den 
pedagogiska dokumentation samt barns delaktighet i pedagogisk dokumentation. Utifrån 
det första temat, förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation, gavs de 
intervjuade förskollärarna möjligheter till att beskriva hur de förhåller sig till pedagogisk 
dokumentation och vilket syfte de anser den pedagogiska dokumentationen har i 
förskolans verksamhet. Under det andra temat, lärplattans funktion i pedagogisk 
dokumentation, fick de intervjuade förskollärarna beskriva hur de använder sig av 
lärplattan i arbetet med den pedagogiska dokumentationen och vilka för- och nackdelar de 
upplever finns i det arbetet. Under det tredje temat, barns delaktighet i pedagogisk 
dokumentation, beskrev de intervjuade förskollärarna hur de upplever att lärplattan kan 
användas för att göra barnen delaktiga i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

Då föreliggande studie behandlar hur lärplattan kan användas i arbetet med pedagogisk 
dokumentation anser vi att det socio-kulturella perspektivets teori om samspel kring 
kulturellt utvecklade medierande verktyg kan vara lämplig att tillämpa som teoretisk 
utgångspunkt i studien.  

 Urval 

I föreliggande studie har urvalet baserats på ett bekvämlighetsurval. Valet av 
intervjupersoner skedde genom tidigare etablerade kontakter (Bryman, 2011). Studien 
genomfördes på fyra olika förskolor belägna på fyra olika orter i Mellansverige. Urvalet av 
informanter baseras på föreliggande studies syfte, det vill säga hur förskollärare förhåller 
sig till lärplattan som ett verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolans 
verksamhet. Det råder olika förutsättningar vad gäller antal lärplattor och i vilken 
utsträckning lärplattorna används på de olika förskolorna som deltar i studien. De olika 
förutsättningarna kan ge en vidare förståelse för hur lärplattorna används i förskolans 
verksamhet. Samtidigt var det en förutsättning att informanterna hade tillgång till någon 
lärplatta för att delta i studien. Valet av förskollärare gjordes utifrån det ansvar som 
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förskollärare enligt läroplanen för förskolan har vad gäller att dokumentera, utvärdera och 
följa upp barns lärande i verksamheten. Därmed är det av intresse och relevans att 
undersöka hur informanter med förankring i förskollärarprofessionen använder lärplattan 
i detta arbete. Med ambitionen att få flera perspektiv på hur arbetet med pedagogisk 
dokumentation med lärplattan kan se ut i förskolans verksamhet gjordes valet att 
genomföra intervjuerna med åtta i förskolan yrkesverksamma förskollärare. Antalet 
begränsades till åtta då detta antal ansågs hanterbart inom den tidsram som studien har att 
förhålla sig till. 

 Datainsamlingsmetod 

Intervjuförfrågan med bifogat missivbrev (se bilaga 1) mailades till åtta förskollärare. 
Därefter genomfördes enskilda intervjuer. Sju intervjuer har genomförts på varje enskild 
informants arbetsplats och en intervju har genomförts per telefon. Under intervjuerna 
fördes stödanteckningar och ljudupptagningar gjordes. Ljudupptagningar gjordes för att 
dels kunna gå tillbaka och skriva ner informanternas svar i precisa ordalag och dels för att 
generera djupare förståelse för innehållet genom att avkoda hur och vad informanten säger 
(Bryman, 2011). Ljudupptagningarna har därefter transkriberats i syfte att öka 
datainsamlingens tillförlitlighet. Intervjuerna var cirka 30 minuter långa.  

De sju intervjuer som genomförts på plats på varje enskild informants arbetsplats, gjordes i 
separata rum, alltså inte i barngrupp, med endast informant och intervjuare. Bryman 
(2011) menar att det är en fördel att utföra intervjuer på informanternas respektive 
arbetsplats i en för informanten trygg miljö, som gärna är lugn och ostörd. Fördelen med 
enskilda intervjuer på plats är även att man som intervjuare kan se personen man 
intervjuar och ta del av informanternas kroppsspråk. En av intervjuerna utfördes per 
telefon, detta för att möjligheten att intervjua informanterna på plats begränsades av 
avståndet och tiden det skulle ta att resa dit. Bryman (2011) menar att intervju per telefon 
kan vara ett bra alternativ när avståndet mellan informant och intervjuare är stort. 
Författaren menar vidare att det med telefonintervjuer kan finnas en fördel i att 
intervjuaren inte kan påverka respondentens svar. 

 Databearbetningsmetod 

Databearbetningen har skett i fyra olika steg. I det första steget har insamlad data först 
bearbetats enskilt och därefter bearbetats tillsammans för att uppmärksamma eventuella 
likheter och olikheter i informanternas svar. I steg två påbörjades en kodning i nyckelord 
för att öka förståelsen samt minska risken för att överväldigas av det insamlade materialet 
vid sorteringen (Bryman, 2011). Texten reducerades genom att varje intervjutext lästes 
igenom ett par gånger. Genom att ta ut nyckelord för vad de intervjuade berörde kunde vi 
analysera vad texten handlade om. Tredje steget innebar att det sorterade 
resultatmaterialet delades in i tre teman med underliggande kategorier. De tre teman som 
framträdde fick rubrikerna förskollärarnas förhållningssätt till pedagogisk 
dokumentation, lärplattan som dokumentationsverktyg samt barns delaktighet i 
dokumentationsprocessen.  

Steg fyra innebar att resultatet analyserades utifrån föreliggande studies forskningsfrågor. 
Detta för att få syn på vilket förhållningssätt förskollärarna har till pedagogisk 
dokumentation i förskolans verksamhet. Även för att få en fördjupad kunskap om på vilket 
sätt förskollärarna beskriver att de använder lärplattan som ett verktyg i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen samt hur förskollärarna menar att lärplattan kan användas 
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som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen. Resultatet analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet och har 
förankrats i forskning och litteratur.   

 Forskningsetiska aspekter 

I föreliggande studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. De 
forskningsetiska principerna har följts angående information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2011).  

Informationskravet har inneburit att informera informanterna både muntligt och via ett 
missivbrev om studiens syfte och innehåll. I missivbrevet delgavs informanterna även 
information om våra namn och kontaktuppgifter. För möjligheten att kontakta oss vid 
eventuella frågor och funderingar. 

Med hänsyn till samtyckeskravet beskrevs i missivbrevet att medverkan i föreliggande 
studie är frivillig och kan avslutas när som helst utan att detta skulle innebära några 
negativa följder för de medverkande. 

Konfidentialitetskravet har inneburit att informanterna informerats om att deras 
medverkan i studien kommer att vara anonym. Detta innebär att materialet som 
framkommit vid intervjuerna behandlas varsamt och inte lämnats ut till för studien 
obehöriga personer. Det innebär även att namn/förskola och annan känslig information 
inte ska kunna härröras till person eller förskola. Inga namn används utan informanterna 
benämns utifrån sin yrkestitel, förskollärare. 

Enligt nyttjandekravet har informanterna informerats om att det insamlade resultatet 
enbart kommer att användas för föreliggande studies givna syfte och att studien kommer 
att presenteras som en uppsats vid Mälardalens högskola som läggs ut på databasen DiVa. 

 Trovärdighet, pålitlighet och generaliserbarhet 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om förskollärares 
förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och till lärplattan som ett verktyg i arbetet 
med pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Syftet är också att få en 
fördjupad kunskap om hur förskollärare beskriver barns delaktighet med lärplattan som 
verktyg för pedagogisk dokumentation. 

Semistrukturerade intervjuer användes som metod för att få en kvalitativ uppfattning av 
hur förskollärare förhåller sig till pedagogisk dokumentation och till lärplattan som verktyg 
i arbetet med den pedagogiska dokumentationen (Bryman, 2011). 

För att i möjligaste mån undvika misstolkningar, där t ex informanterna missuppfattar de 
ställda frågorna eller där intervjuaren misstolkar den information som informanterna delar 
med sig av, har följdfrågor ställts så att eventuella otydligheter kunde redas ut på plats. Att 
föra anteckningar och göra ljudupptagningar under intervjuerna och i efterhand göra 
transkriberingar av materialet ger ytterligare möjligheter till att få en mer rättvisande bild 
av informationen som lämnats (Stukát, 2011). 

Den intervjuguide som utformades utifrån studiens syfte och forskningsfrågor bestod av 
öppna frågor indelade i olika teman. Genom att utforma öppna frågor eftersträvades att 
informanterna skulle utveckla personliga svar där det inte fanns något rätt och fel. 
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Informanterna har ärligt redogjort för eventuella brister och talat om utvecklingsområden 
de upplever i sitt arbete. De har återkommit och återknutit till sådant de tidigare uppgett 
under intervjun vilket gör att svarsinnehållet blir mer tillförlitligt (Stukát, 2011). 

Genom att intervjua åtta förskollärare framträdde flera olika personliga tankar, åsikter och 
erfarenheter i relation till användningen av lärplattan i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen.  

Då studien utgår ifrån ett begränsat urval av informanter kan resultatet inte generaliseras 
till andra grupper än de som deltar i studien (Bryman, 2011).   

För att beskriva hur vi som författare har uppfattat den insamlade datan och hur denna har 
bearbetats på ett tillförlitligt sätt använder vi oss av kriterierna trovärdighet och pålitlighet. 
Trovärdighet handlar om att bedöma om de slutsatser en undersökning resulterat i hänger 
ihop eller inte medan pålitlighet handlar om att det skapas en fullständig och tillgänglig 
redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2011). Trovärdighet och 
pålitlighet är motsvarigheter till validitet och reliabilitet som huvudsakligen använts i 
kvantitativ forskning men som med tiden också kommit att brukas i kvalitativ forskning 
och då specificerats i termerna trovärdighet och pålitlighet (Bryman, 2011).  

4 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts med utgångspunkt i 
föreliggande studies syfte och frågeställningar. Resultatet utgår från tre huvudteman, 
förskollärarnas förhållningssätt till pedagogisk dokumentation, lärplattan som 
dokumentationsverktyg och barns delaktighet i dokumentationsprocessen. 

De begrepp som används i syfte att synliggöra svarsfrekvensen i relation till 
informanternas utsagor är: ett par (två informanter), ett flertal (tre informanter), hälften 
(fyra informanter), de flesta (fem till åtta informanter) 

 

 Tema 1 

Förskollärarnas 
förhållningssätt till 
pedagogisk 
dokumentation 

Tema 2 

Lärplattan som 
dokumentationsverktyg 

Tema 3 

Barns delaktighet i 
dokumentationsprocessen 

Kategori  

 

Ett verktyg för  
förändring och lärande i 
förskolan 

Lärplattan som ett 
multifunktionellt verktyg 

Barnen som producenter och 
konsumenter  

Kategori  Pedagogisk  
dokumentation som ett 
kommunikationsverktyg 

Begränsningar med 
 lärplattan som 
dokumentationsverktyg 

Etiskt förhållningssätt till 
pedagogisk dokumentation 

        Tabell 1: Tabell över teman och kategorier 
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 Förskollärarnas förhållningssätt till pedagogisk 
dokumentation 

I resultatet redogör förskollärare för hur de förhåller sig till pedagogisk dokumentation i 
förskolan. Resultatet har delats in i två kategorier, dessa presenteras under 4.1.1 Verktyg 
för förändring och lärande i förskolan och 4.1.2  Pedagogisk dokumentation som ett 
kommunikationsverktyg. 

4.1.1 Ett verktyg för förändring och lärande i förskolan 

De flesta av förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation är ett verktyg som kan 
användas för att utvärdera och utveckla verksamheten. De menar att dokumenterat 
material, t ex en bild, en film eller något barnen skapat, behöver bearbetas för att leda 
arbetet vidare. De flesta av förskollärarna beskriver att det är genom att analysera och 
reflektera kring det dokumenterade materialet som verksamhetsutveckling kan uppnås. 
Genom analysen och reflektionen kan de få syn på vad som behöver utvecklas t ex vilket 
område som intresserar barnen eller om miljön behöver förändras. 

Det innebär att dokumentera barns lärande och lärprocesser och göra så att barn kan få syn på 
sitt eget lärande så att man kan utveckla förskolans verksamhet. Ungefär så. 

 

De flesta av förskollärarna beskriver att en stor del av det underlag som ligger till grund för 
den pedagogiska dokumentationen utgörs av bilder och filmer. De beskriver att de gärna 
fotograferar och filmar så mycket som möjligt för att få ett gediget material att utgå ifrån. 

När förskollärarna beskriver vad de anser är huvudsyftet med pedagogisk dokumentation 
menar de att det i huvudsak är barnens lärande och utveckling de vill synliggöra.  

…för att kunna dokumentera barns utveckling så ska jag ju tänka på att fotografera så mycket 
som möjligt egentligen…alltså jag behöver ju inte fotografera de tillfällen då barnen kan 
någonting…alltså det kan jag ju också göra naturligtvis men…för att följa barnens utveckling så 
ska jag ju egentligen dokumentera och fotografera innan de kan det dom har lärt sig, alltså att 
jag kan följa den process som sker, att jag kan påverka den processen till något positivt. 

4.1.2 Pedagogisk dokumentation som ett kommunikationsverktyg 

Samtliga förskollärare menar att den pedagogiska dokumentationen främst är till för 
barnen och för förskollärarna. Ett par av förskollärarna anser att den pedagogiska 
dokumentationen i huvudsak är för att de själva, enskilt och tillsammans med kollegor, ska 
kunna få syn på barnens lärprocesser och utvecklingsområden i verksamheten medan flera 
av förskollärarna menar att huvudsyftet med pedagogisk dokumentation är att synliggöra 
barnens lärprocesser för barnen. 

Eh, jag anser att dokumentationen är mycket till för, för oss vuxna, som jag tycker att det är 
idag. Den borde vara mer för barnen kanske men jag tänker också att barnen är mycket här och 
nu men man kan använda dokumentationen här och nu men vi som ändå ska bedriva 
verksamheten behöver nog dokumentationen för att utveckla, så tänker jag. 

En av förskollärarna menar att det är mest intressant att dokumentera utveckling hos de 
yngsta barnen på förskolan och att detta är intressant för att de som förskollärare ska 
kunna få syn på utvecklingsområden hos barnen. En annan förskollärare tänker att 
pedagogisk dokumentation i första hand är till för de äldre barnen då det är när barnen blir 
äldre som de mer aktivt kan delta i dokumentationsprocessen, vilket förskolläraren menar 
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är önskvärt för att den pedagogiska dokumentationen ska bli det den är till för, nämligen 
för barnen. 

Flera av förskollärarna menar också att förutom att de genom den pedagogiska 
dokumentationen kan få syn på barnens lärprocesser kan de också få syn på sitt eget 
förhållningssätt. De menar att genom att filma sig själv eller låta någon kollega filma dem 
kan förskollärarna få syn på sitt eget handlande och agerande i olika situationer. Att få syn 
på sitt eget förhållningssätt menar de ger dem möjligheter att utveckla sig själva i sin 
yrkesroll. 

Hur förskollärarna väljer vad som ska dokumenteras skiljer sig åt mellan de olika 
förskolorna. En av förskollärarna uppger att de dokumenterar utifrån det aktuella tema 
som de arbetar med medan en annan beskriver att många olika situationer och aktiviteter 
dokumenteras för att ett rikligt underlag ger möjligheter att få syn på barnens lärande och 
utveckling. Samtidigt beskriver en förskollärare att även om det vore önskvärt att 
dokumentera både spontana och planerade situationer blir det oftast den planerade 
pedagogiska verksamheten som dokumenteras och att detta ofta beror på tidsaspekten.  

Den pedagogiska dokumentationen presenteras på olika sätt på de olika förskolorna. På 
majoriteten av förskolorna skrivs bilder ut och sätts upp på väggarna. På flera av 
förskolorna finns dels dokumentation inne på avdelningarna som är avsedd för barnen och 
dels dokumentation som sitter utanför avdelningarna som vårdnadshavare och andra 
intresserade kan ta del av.  

Majoriteten av förskollärarna beskriver hur de använder sig av den pedagogiska 
dokumentationen som ett sätt att synliggöra barnens lärprocesser för vårdnadshavare. 
Genom att använda flera olika kanaler önskar de öka samarbetet med hemmen och 
uppmuntra vårdnadshavare till att komma med förslag och idéer som kan utveckla 
verksamheten. Ett par av förskollärarna beskriver hur användandet av förskoleappen 
genererar ett större intresse hos vårdnadshavarna då det blir en direktkontakt som kan ske 
under dagen och där vårdnadshavarna kan kommentera dokumentationen direkt i 
applikationen. Samtidigt beskriver ett par av förskollärarna att dokumentationen som 
presenteras för vårdnadshavare inte leder till några direkta förslag från vårdnadshavarna 
som skulle kunna utveckla verksamheten men att vårdnadshavarna gärna tar del av 
dokumentationen och tittar på den tillsammans med barnen. Dokumentationen menar 
förskollärarna blir därmed ett sätt för vårdnadshavare att få insyn i verksamheten mer än 
att de får ett reellt inflytande. 

Ja, alltså, det tycker jag är lite tråkigt…i och med att vi har en blogg också…att vi får ju sällan 
feedback från föräldrarna. Och där måste kanske vi…vi måste kanske vara mer..ja liksom på, 
eller inte på, men mer…fråga liksom. Vad tycker ni, vad tänker ni? Oftast är ju föräldrarna mest 
intresserade av hur dagen har varit, vad de har ätit, och ja, de är inte så jätteintresserade av vad, 
ja, det här med läroplanen. Eller inte som de uttrycker till oss. Vad jag upplever i alla fall. 

 Lärplattan som dokumentationsverktyg 

I resultatet redogör förskollärare för hur de förhåller sig till lärplattan som 
dokumentationsverktyg i förskolan. Resultatet har delats in i två kategorier, dessa 
presenteras under 4.2.1 Lärplattan som ett multifunktionellt verktyg och 
4.2.2  Begränsningar med lärplattan som dokumentationsverktyg. 
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4.2.1 Lärplattan som ett multifunktionellt verktyg 

När förskollärarna beskriver hur de använder lärplattan i arbetet med pedagogisk 
dokumentation belyser de hur lärplattans många olika funktioner gör den allsidig i arbetet 
med den pedagogiska dokumentationen. De flesta av förskollärarna beskriver att de 
huvudsakligen använder sig av lärplattan för att fotografera och filma. De kan sedan 
använda olika applikationer och program för att bearbeta bildmaterialet och sammanställa 
dokumentation direkt i lärplattan. 

Den är ju för mig ett jättebra verktyg, ett snabbt verktyg, ehm, lätt att skicka bilder och söka 
material på, söka information på, använda olika appar att göra dokumentation i, som film och 
bilder eller, ja det finns ju papplet där man kan göra, eller ja…det finns ju massa bra funktioner. 

Förskolorna använder sig av olika applikationer för att sammanställa dokumentationen. 
Mest förekommande på de berörda förskolorna är piccollage, som flertalet av 
förskollärarna använder sig av. 

Två av förskollärarna beskriver hur de använder sig av förskoleappen som de menar bl a 
används för att möjliggöra för barnens vårdnadshavare att digitalt ta del av barnens 
dokumentation. Genom dokumentationen kan förskollärarna delge vårdnadshavarna det 
lärande som sker. Applikationen möjliggör också enligt förskollärarna att de på ett enkelt 
sätt kan knyta an till läroplansmålen då dessa finns nedtecknade i applikationen.  

Och förskoleappen, såklart. Jättemycket. Bästa applikationen, där får man med så mycket, du 
har liksom läroplansmålen redan och som man kan trycka på och sen att man kan ta och tagga 
bara vissa barn. 

Förskollärarna uttrycker dock att materialet i applikationen inte främst är tänkt som 
reflektionsmaterial för förskollärarna utan i första hand dokumentation för 
vårdnadshavare och barn. 

En annan förskollärare beskriver att de använder sig av en blogg för att förmedla vad 
barnen gör och lär sig på förskolan till vårdnadshavarna. Bloggen är tänkt som ett sätt för 
föräldrarna att digitalt kunna ta del av vad som händer på förskolan.  

De flesta av förskollärarna pekar på att en av fördelarna med lärplattan är att den är enkel 
för barnen att använda på egen hand. Även de yngsta barnen kan använda verktyget. De 
kan själva fotografera, filma och också delta och själva hantera bearbetning av material. Ett 
par förskollärare menar också att lärplattan lätt kan kopplas ihop med andra digitala 
verktyg, såsom t ex en projektor eller en smartboard och därmed få ett utökat 
användningsområde. Förskollärarna menar bl. a. att många tillsammans kan titta på 
dokumentationen och reflektera kring det som finns i plattan fast på en större skärm.  

De flesta av förskollärarna framhåller lärplattan som ett smidigt verktyg att ha med sig ut 
på gården, när de går till skogen eller gör andra utflykter. Samtidigt är det en förskollärare 
som menar att jämfört med en smartphone så är lärplattan klumpig att ha med sig då den 
inte ryms i fickan. 

4.2.2 Begränsningar med lärplattan som dokumentationsverktyg 

De flesta av förskollärarna menar att lärplattans många olika funktioner bidrar till 
tidsbesparing i och med att många funktioner finns på samma ställe. Några förskollärare 
menar även att tekniska tillkortakommanden hos lärplattan påverkar 
användarvänligheten. De flesta förskolor kan inte skriva ut direkt från lärplattan utan 
måste då först tanka över material till en dator innan utskrift kan ske. Lärplattorna 
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beskrivs även ha ett begränsat minne vilket försvårar möjligheten att spara mycket 
material i lärplattan. Att detta kräver extratid, för t ex rensning, spara över på extern 
hårddisk o s v, upplevs av förskollärarna som ett extraarbete. 

Så ett större minne på dem så man kunde spara ”Titta här vad du kunde när du var liten” och 
”Titta här vad du kan när du är lite större”. Ja. Det skulle underlätta. 

En förskollärare upplever att lärplattan kan bli ett hinder dels emellan förskolläraren som 
dokumenterar och barnen som dokumenteras och dels mellan förskolläraren och 
vårdnadshavare vid t ex utvecklingssamtal. Detta då förskolläraren upplever att mötet 
mellan människorna bli mindre personligt och direkt då lärplattan kan flytta fokus från det 
mellanmänskliga mötet. Även en annan förskollärare är inne på att lärplattan kan stjäla 
fokus från det som sker i en given situation. Förskolläraren anser att det är viktigare att 
vara närvarande i ögonblicket och t ex kunna sätta ord på lärandet som barnet är med om 
just där och då än att ta en bild. Ett par förskollärare menar att de har en rädsla för att 
lärplattan ska överanvändas och menar att det sociala samspelet skulle kunna bli lidande 
ifall lärplattan används för mycket i förskolans verksamhet. Samtidigt poängterar de att det 
i dagsläget upplever sig ha balans i användandet av lärplattan och att den inte 
överutnyttjas.  

En förskollärare upplever att den egna digitala kompetensen är begränsad och att detta kan 
påverka användandet av lärplattan på ett negativt sätt. Förskolläraren menar att genom att 
inte behärska tekniken fullt ut utnyttjas inte lärplattans fulla potential. Förskolläraren 
menar också att det kan påverka barnens användande då det finns en oro hos 
förskolläraren att inte kunna åtgärda eventuella problem som kan uppstå på lärplattan när 
barnen använder den och att detta påverkar i vilken grad lärplattan får användas av barnen 
på egen hand. En annan förskollärare menar att det finns tidsbegränsningar för hur länge 
varje enskilt barn får använda lärplattan per dag. Samtidigt funderar förskolläraren kring 
om tidsbegränsningar verkligen är en bra metod då förskolläraren upplever att det väcker 
frustration hos barnen när tiden för hur länge barnen tillåts sitta gått ut och barnet inte 
blivit färdig med det som barnet gör på lärplattan.   

 Barns delaktighet i dokumentationsprocessen 

I resultatet redogör förskollärare för hur menar att barn kan göras delaktiga i 
dokumentationsprocessen. Resultatet har delats in i två kategorier, dessa presenteras 
under 4.3.1 Barn som producenter och konsumenter och 4.3.2  Etiskt förhållningssätt till 
pedagogisk dokumentation. 

4.3.1 Barnen som producenter och konsumenter  

Hälften av förskollärarna menar att barnen kan göras delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen genom att de själva kan producera dokumentationen. 

Genom sin användarvänlighet menar förskollärarna att lärplattan enkelt kan användas av 
barnen på egen hand, de kan fotografera och filma samtidigt som de sedan kan bearbeta 
materialet genom att redigera filmerna eller göra collage av bilderna. Samtidigt beskriver 
de flesta av förskollärarna att det framför allt är de själva som fotograferar och filmar men 
att det finns en önskan om att barnen ska kunna delta i större utsträckning framöver.  

jag tänker mer i…framöver liksom…att barnen ska vara mer…de ska kunna ta kort, de kan göra 
små filmsnuttar, men det tar ju tid att komma dit. 
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De flesta av förskollärarna beskriver att barnen kan göras delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen genom att få ta del av dokumentation gjord av förskollärarna. 
Förskollärarna beskriver att det är när de tittar på bilder och filmer tillsammans med 
barnen och samtalar kring det barnen upplevt som lärandet synliggörs för barnen. Ett par 
av förskollärarna beskriver också hur bilder och filmer kan göra de yngsta barnen på 
förskolan mer delaktiga i reflektionen. För de barn som ännu inte har det verbala språket 
blir bilderna och filmerna ett sätt att återvända till det upplevda flera gånger och 
förskollärarna kan hjälpa barnen att sätta ord på det de upplevt. En av förskollärarna 
beskriver även att när barnen tillsammans med förskolläraren tittar på dokumentationen 
får barnen välja ut vilka fotografier de vill använda i t ex collage och presentationer. 
Förskolläraren beskriver hur barnen ofta väljer bilder som förskolläraren själv inte hade 
valt och att detta synliggör att det barnen upplever som viktigt ofta inte är detsamma som 
vuxna tänker är viktigt. Genom att låta barnen delta i urvalsprocessen menar 
förskolläraren att det går att få syn på barnens perspektiv. Det kan också handla om att 
barnen har sett någon bild på lärplattan som sedan inte finns med vid urvalet och frågar 
efter denna:  

Och ibland när man gjort själv och så lägger man fram det, då kan de fråga efter någonting som 
de har sett på plattan men som de funderar över var det har tagit vägen och det är också 
intressant för man liksom ”Ja men, hur tänkte du då?” och de bara ”Jo men det var ju då och då 
och det och det”. Ja, det där tyckte du var viktigt så absolut! Så det är ju alltid kul att det här…ja, 
det är barnperspektivet. 

4.3.2 Etiskt förhållningssätt till pedagogisk dokumentation. 

De flesta förskollärare menar att det är viktigt att respektera att barn inte vill delta i 
dokumentationen. Hur de går tillväga för att utröna huruvida barnen vill delta eller inte 
skiljer sig mellan de olika förskolorna. Ett par av förskollärarna säger sig aktivt ställa 
frågan innan fotografering eller filmning sker. De flesta förskollärarna menar att om ett 
barn ger intryck av att inte vilja delta eller förmedlar detta verbalt låter de bli att 
fotografera eller filma det barnet. En av förskollärarna anser att de äldre barnen har större 
möjligheter att säga ifrån om att inte delta i dokumentation medan en annan förskollärare 
menar att även de barn som inte har det verbala språket tydligt genom sitt kroppsspråk kan 
visa att de inte önskar delta. 

Jag tänker såhär att om de säger ”Nej” eller ”Jag vill inte” då filmar inte jag, eller fotar inte. Men 
oftast när de är såhär små så vill de ju. 

Ett flertal av förskollärarna beskriver att de undviker att fotografera barnens ansikten och 
istället riktar kameran mot det som barnet gör så att aktiviteten blir fokus istället för 
barnet. Genom att göra så menar de flesta av förskollärarna att de tar hänsyn till de etiska 
aspekterna samtidigt som de kan utföra den pedagogiska dokumentationen såsom 
läroplanen för förskolan beskriver.  

Ett par av förskollärarna beskriver att det blir viktigt att tillsammans med barnen diskutera 
kring vikten av att respektera varandra i situationer då barnen själva använder lärplattan 
för att dokumentera.  

Jaaa, det gäller ju också att vara lyhörd och vara med och se och att vi också visar på att, jamen, 
vi måste, eller du eller vi, måste fråga varandra, är det ok att vara med på film eller kort? 



 21 

 Resultatsammanfattning 

De flesta förskollärare beskriver att den pedagogiska dokumentationen ska fungera som ett 
verktyg för att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet. Det verkar finnas en samsyn 
hos förskollärarna om att detta sker genom att förskollärarna dokumenterar barnen, 
miljön, sitt eget agerande o s v. Förskollärarna verkar även ense om att det dokumenterade 
materialet sedan behöver bearbetas på olika sätt, det behöver t ex analyseras och 
reflekteras kring, för att arbetet ska kunna utvecklas. 

De flesta förskollärare verkar arbeta utifrån att den pedagogiska dokumentationen är ett 
verktyg för att synliggöra barnens lärprocesser. Åsikterna går isär om huruvida den 
pedagogiska dokumentationen främst är till för barnen eller för förskollärarna själva. Ett 
flertal av förskollärarna menar att dokumentationen i första hand är ämnad för 
förskollärarna själva, enskilt och kollegialt, att reflektera kring för att få syn på barnens 
lärprocesser eller förskollärarnas eget förhållningssätt. De flesta förskollärare menar 
istället att den pedagogiska dokumentationen är till för att tillsammans med barnen 
reflektera kring och synliggöra vilket lärande som sker hos barnen.  

Den pedagogiska dokumentationen beskrivs av de flesta förskollärarna som ett verktyg för 
att stärka samverkan med hemmen. Hur detta utförs skiljer sig mellan de olika förskolorna 
och ett par av förskollärarna upplever att vårdnadshavarna sällan ger respons på den 
dokumentation de tar del av.  

Lärplattan i arbetet med pedagogisk dokumentation beskrivs av de flesta förskollärare som 
ett allsidigt verktyg med flera användningsområden. Huvudsakligen använder 
förskollärarna lärplattan till att fotografera och filma verksamheten. Lärplattan rymmer 
flera olika funktioner vilket de flesta förskollärare anser vara en stor fördel då det finns 
möjligheter att dokumentera, bearbeta material och skapa presentationer, allt på samma 
ställe. Samtidigt verkar det som att förskollärarna upplever flera begränsningar med 
lärplattan. Ett par av förskollärarna redogör för några rent tekniska svårigheter som att det 
t.ex. inte går att skriva ut direkt från lärplattan och att lärplattan har begränsad 
minneskapacitet. Ett par av förskollärarna varnar också för att det kan finnas risker 
kopplade till användandet av lärplattan i arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 
Lärplattan kan stjäla fokus från de mellanmänskliga möten som sker i verksamheten och 
förskolläraren som dokumenterar kan gå miste om att vara närvarande i ögonblicket. 

När det gäller barnens delaktighet i arbetet med den pedagogiska dokumentationen verkar 
det som att de flesta av förskollärarna anser att delaktighet bl a innebär att barnen själva 
ska kunna delta i dokumentationsprocessen. I det arbetet verkar de olika förskolorna ha 
kommit olika långt. På de flesta av förskolorna förekommer det att barnen dokumenterar 
själva genom att fotografera och filma men på ett par av förskolorna är det till största delen 
förskollärarna som dokumenterar. Det verkar däremot som de flesta av förskollärarna ändå 
anser att det är viktigt att barnen får ta del av dokumentationen där förskolläraren 
tillsammans med barnen kan reflektera över vad en bild eller film visar och därmed kunna 
synliggöra för barnen vilket lärande som sker.  

Det verkar finnas en samsyn hos förskollärarna om att beakta barns möjligheter till att 
delta eller inte i dokumentationen. Tillvägagångssätten skiljer sig dock åt på de olika 
förskolorna. Ett fåtal säger sig alltid fråga barnen om de vill delta medan resterande 
förskollärare menar att de låter bli att dokumentera barnet om de uppfattar att barnet ger 
signaler av att inte vilja delta. 
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De flesta av förskollärarna verkar mena att ett etiskt förhållningssätt intas när de undviker 
att fotografera barnens ansikten och istället riktar kameran mot det barnet gör och när de 
tillsammans med barnen reflekterar kring vikten av att respektera varandras vilja att delta 
på foto och i film. 

5 Analys 

Analysen utgår från studiens forskningsfrågor där 5.1 är vilket förhållningssätt har 
förskollärarna till pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet, 5.2 på vilket sätt 
beskriver förskollärarna att de använder lärplattan som ett verktyg i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet och 5.3 på vilket sätt menar 
förskollärarna att lärplattan kan användas som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i 
arbetet med den pedagogiska dokumentationen i förskolans verksamhet? 

Kategorierna kan förstås mot det sociokulturella teoretiska perspektivet. 

 Vilket förhållningssätt har förskollärarna till pedagogisk 
dokumentation i förskolans verksamhet? 

Enligt resultatet verkar förskollärares inställning till pedagogisk dokumentation vara att 
den kan utgöra ett verktyg som förskollärare använder för att kunna utvärdera och utveckla 
förskolans verksamhet om den utförs på ett medvetet sätt. Resultatet verkar visa på att 
förskollärare anser att dokumentationen är pedagogisk när det sker någon form av 
reflektion över det dokumenterade materialet. Det framkommer att reflektionen kan ske 
enskilt, kollegialt eller tillsammans med barnen och att det är reflektionen som ger 
möjligheter att utveckla verksamheten. Lenz Taguchi (2013) menar också att 
dokumentationen blir pedagogisk först när de vuxna, gärna tillsammans med barnen, 
reflekterar kring det de kan se, höra och läsa i dokumentationen. I reflektionen av det som 
dokumenteras kommer alltid någon form av förändring att uppstå, om än aldrig så liten. 
Dokumentationen blir pedagogisk eftersom den får konsekvenser för det fortsatta arbetet. 
Enligt det sociokulturella perspektivet kan reflektionen över dokumentationen fungera 
som en metod som gynnar växelspelet mellan aktivitet och inre samtal. Det blir ett verktyg 
både för barnets inre samtal och barnens samtal med varandra och med förskolepedagoger 
(Strandberg, 2009). 

Resultatet visar att förskollärarna överlag beskriver att pedagogisk dokumentation ska 
användas för att synliggöra barns lärande och utveckling. En förskollärare uttrycker att den 
pedagogiska dokumentationen främst är till för att synliggöra de yngre barnens utveckling. 
Detta skulle kunna ses utifrån ett utvecklingspsykologiskt förhållningssätt. Enligt Wehner-
Godée (2010) är det traditionella förhållningssättet i Sverige att utvecklingspsykologiska 
dokumentationer handlar om att hitta det generella och normala för ett barn i en viss ålder 
i förhållande till en viss utvecklingsnivå. Även Svenning (2011) beskriver att den svenska 
förskolans dokumentation delvis är traditionsbunden snarare än kollektiv och 
reflekterande. Utifrån resultatet verkar detta dock inte vara det gängse förhållningssättet 
för förskollärarna. Överlag visar resultatet att förskollärarna förhåller sig till pedagogisk 
dokumentation såsom Wehner-Godée (2010) beskriver det, att den ska utgöra ett verktyg 
för förskollärarna att försöka förstå och se vad som pågår i det pedagogiska arbetet och vad 
barnen är kapabla till utan att låta sig färgas av förutbestämda uppfattningar och normer. 
Detta speglas också i det sociokulturella perspektivet där tanken är att barn visserligen 
utvecklas i olika steg men att dessa är oberoende av ålder och istället handlar om vad 
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barnen kan lära av varandra och av vuxna, där interaktionen är den viktiga beståndsdelen 
för att barnet ska kunna ta nästa steg (Säljö, 2010). 

Det framkommer i resultatet att de flesta av förskollärarna i regel dokumenterar relativt 
mycket, detta för att ha ett gediget material att utgå ifrån och reflektera kring. Dahlberg, 
Moss och Pence (2014) menar att pedagogisk dokumentation motsvarar en 
visualiseringsprocess. Som förskollärare gör man ett val kring vad som kan vara värdefullt 
att dokumentera eller inte, där valet att inte dokumentera något även det blir ett medvetet 
val. I dokumentationsprocessen konstrueras en relation mellan förskolepedagogen och de 
barn vars handlingar dokumenteras. I resultatet beskriver en förskola att det kan vara 
relevant att beakta att förskollärare ibland kan bli så upptagna med att hantera det verktyg 
som används för att dokumentera att förskollärarna inte blir närvarande i stunden och 
därmed kan gå miste om värdefull information eller ett tillfälle att synliggöra lärandet i 
stunden. 

Enligt resultatet har de flesta av förskollärarna lagt fokus kring att dokumentera den 
planerade pedagogiska verksamheten, där ett medvetet val har gjorts kring att 
dokumentera ett specifikt tema som förskolan arbetar med eller olika planerade aktiviteter. 
Detta menar Waller och Bitou (2011) är ett vanligt förekommande upplägg för hur man 
observerar barn och utgår oftast utifrån ett vuxenperspektiv. Den vuxne konstruerar en 
aktivitet som sedan barnet inbjuds att delta i vilket kan leda till att dynamiken mellan 
lärare – elev fortfarande upprätthålls. Enligt Lindgren (2012) bör vuxna reflektera kring 
den position som det innebär att vara den som dokumenterar och vilken makt som ligger i 
den positionen. Utifrån resultatet så verkar det finnas en samsyn hos förskollärarna om att 
beakta barns möjligheter till att delta i dokumentationen eller inte. Hur förskollärarna går 
tillväga i praktiken skiljer sig dock. På ett par av förskolorna förekommer det som rutin att 
tillfråga barnen innan dessa dokumenteras medan flertalet av förskollärarna istället utgår 
ifrån att låta bli att dokumentera ett barn om detta uttrycker, verbalt eller med 
kroppsspråket, att det inte vill delta. Förskollärarna verkar på olika sätt ha beaktat att det 
finns ett maktförhållande i relationen mellan den som dokumenterar och den som blir 
dokumenterad. Det verkar som att flera av förskollärarna menar att genom att låta barnen 
vara medbestämmande i huruvida dokumentationen ska involvera dem eller inte ges 
barnen ett inflytande över situationen som fråntar förskolläraren något av den 
maktposition denna annars besitter. Wehner-Godée (2010) menar att makt inte bara kan 
missbrukas utan även fördelas och brukas i ett demokratiskt syfte som speglar det 
demokratiuppdrag som enligt läroplanen åligger förskolan. Lundström (2014) beskriver 
hur dagens läroplan för förskolan bygger på synsättet att lärande sker i relation till 
omgivningen och att det därmed blir mer relevant att intressera sig för det som fångar 
barnets uppmärksamhet och vilket lärande som sker än att titta på barnet som individ och 
objekt. Resultatet visar också att ett flertal av förskollärarna verkar mena att ett etiskt 
förhållningssätt intas när de undviker att fotografera barnens ansikten och istället riktar 
kameran mot det barnet gör och när de tillsammans med barnen reflekterar kring vikten av 
att respektera varandras vilja att delta på foto och i film. Lindgren och Sparrman (2003) 
beskriver att det saknas etiska diskussioner om vad dokumentationen innebär för de barn 
som blir dokumenterade. 

Användning av digitala verktyg i arbetet med den pedagogiska dokumentationen 
förutsätter att förskolläraren själv behärskar tekniken. En förskollärare menar att den egna 
digitala kompetensen är begränsad och att detta kan påverka användandet av digitala 
verktyg, t ex lärplattan, på ett negativt sätt. Genom att inte behärska tekniken fullt ut, finns 
det risk för att lärplattans fulla potential inte utnyttjas. När den egna digitala kompetensen 
påverkar barnens användande kan förskollärarens förhållningssätt beskrivas som 
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skyddande, såsom Klerfelt (2007) menar att Ljung-Djärf (2004) definierar begreppet. Ett 
skyddande förhållningssätt innebär bl. a att skydda personalen från problem som de själva 
inte kan åtgärda genom att skydda datorn från oaktsam hantering. Det skyddande 
förhållningssättet kan också innebära att ha tidsbegränsningar för hur länge barnen får 
använda de digitala verktygen. Enligt resultatet beskriver en förskollärare att det i 
dagsläget finns tidsbegränsningar för användandet av lärplattan som barnen måste förhålla 
sig till. Samtidigt beskriver förskolläraren att det möjligen inte är den bästa metoden då 
barnen ofta blir frustrerade av att inte få avsluta något de påbörjat. Flewitt, Messer och 
Kucirkova, (2010) menar att förskollärares förhållningssätt till digitala verktyg har en 
avgörande roll i barns lärande och utveckling. De pekar på förskollärares möjlighet att med 
hjälp av digitala verktyg stimulera och stötta barn i deras tidiga läs- och skrivaktiviteter. 

 På vilket sätt beskriver förskollärarna att de använder 
lärplattan som ett verktyg i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen i förskolans verksamhet? 

Studiens resultat visar att lärplattan som ett dokumentationsverktyg används på flera olika 
sätt på de olika förskolorna. Det framkommer att det är just lärplattans multifunktionella 
egenskaper som enligt beskrivningarna gör den till ett så användbart verktyg i arbetet med 
den pedagogiska dokumentationen. Det är också hur Bjurulf (2013) beskriver lärplattan 
där hon menar att dess multifunktionella egenskaper gör den till ett allsidigt verktyg som 
kan användas på många olika sätt i förskolans verksamhet. Parnell och Bartlett (2012) 
menar att genom användning av digitala verktyg, såsom lärplattan, kan arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen förbättra och effektivisera dokumentationsprocessen. De 
menar att digitala verktyg möjliggör för dokumentationen att utgöra en värdefull metod för 
att kommunicera lärandet som sker. Resultatet visar att det i huvudsak verkar vara 
fotografering och filmning som förskollärarna använder lärplattan till i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen. Wehner-Godée (2013) menar att förskollärare inte ska 
lägga vikten vid dokumentationsmetoder, såsom filmning, fotografering och 
ljudinspelning, utan istället fokusera på reflektionen kring dokumentationen och använda 
det material som framkommit. Lenz Tagushi (2012) däremot menar att valet av 
dokumentationsmetod kan få betydelse för tolkningen av materialet. Eftersom 
observationer alltid är subjektiva tolkningar blir mediet som används en tolkning av en 
tolkning. Det är den som utför dokumentationen som riktar kameran. En förskollärare 
beskriver i resultatet att en risk med att använda lärplattan som dokumentationsverktyg 
kan vara att den kan stjäla fokus från de mellanmänskliga möten som sker t ex mellan 
förskolläraren och barnen eller mellan förskollärare och vårdnadshavare. Mötet mellan 
människor kan bli mindre personligt om det finns en lärplatta emellan menar 
förskolläraren.  

Resultatet visar att de flesta av förskollärarna använder sig av olika applikationer och 
program i arbetet med den pedagogiska dokumentation, för att bearbeta bildmaterialet och 
sammanställa dokumentation direkt i lärplattan. Stigsdotter (2014) menar att när 
applikationer och olika program för dokumentering ryms under en och samma plattform 
såsom i lärplattan, gör det den till ett enkelt redskap för skapande av dokumentation, vilket 
blir synligt i hur förskollärarna använder sig av olika applikationer och program såsom t ex 
piccollage, bloggar och förskoleappen. Enligt det sociokulturella perspektivet kan man se 
på lärplattan som mer än ett verktyg då det kan sägas vara en hel värld av kommunikation 
och teckenanvändning som ryms på ett och samma ställe (Strandberg, 2009). 
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Förskollärarna i resultatet beskriver fördelen med att lärplattan enkelt kan kopplas ihop 
med andra digitala verktyg, t ex en projektor eller en smartboard. Därmed kan lärplattan få 
ett utökat användningsområde då många tillsammans kan titta på dokumentationen och 
reflektera kring det som finns i lärplattan på en större skärm. Säljö (2010) menar att de 
verktyg som vi väljer att betrakta och observera världen med har betydelse för vilken 
kunskap vi tillägnar oss. De nya digitala verktygen möjliggör för nya former av 
interaktivitet mellan maskin och människa. Enligt det sociokulturella perspektivet är 
medierande verktyg och tecken en förutsättning för att människan ska kunna tillgodogöra 
sig ett lärande fullt ut (Strandberg, 2009). Utifrån detta teoretiska perspektiv är det när 
förskollärarna reflekterar tillsammans med barnen över det dokumenterade materialet, 
t.ex. i en bild eller en film, som barnen kan tillgodogöra sig sitt lärande. Säljö (2010) menar 
också att de digitala verktygen innehåller verktyg i sig som kan utgöra ett stöd för 
lärprocesser. 

Förskollärarna i resultatet beskriver hur lärplattan kan användas för att främja samverkan 
med vårdnadshavare. Picchio, Di Giandomenico och Musatti (2014) beskriver att när den 
pedagogiska dokumentationen vänder sig till vårdnadshavare är det oftast för att visa på 
vilka aktiviteter deras barn deltar i på förskolan och vilket lärande som sker där. Detta är 
också vad resultatet i föreliggande studie visar. Förskollärarna beskriver att den 
pedagogiska dokumentationen som riktar sig mot hemmen är tänkt för att vårdnadshavare 
ska kunna ta del av vad barnen gör och lär sig på förskolan. Via olika digitala kanaler 
såsom förskoleappen och olika bloggar menar förskollärare att vårdnadshavares insyn i 
verksamheten kan främjas.  

Av resultatet framgår att de begränsningar som förskollärarna upplever finns med 
lärplattan som verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation, är främst rent tekniska 
utmaningar. Ett flertal av förskollärarna menar att lärplattans begränsade minneskapacitet 
utgör ett problem och även avsaknad av den tekniska funktionen att ha möjlighet kunna 
skriva ut direkt från lärplattan.  

Enligt resultatet verkar det som att förskollärare har ett tudelat förhållningssätt till 
lärplattan där den dels kan ses som ett lärverktyg och dels att den förknippas med risker 
som involverar att använda lärplattan för mycket, att den då skulle kunna stjäla tid från 
andra aktiviteter såsom t ex den fria leken. Detta tudelade förhållningssätt till digitala 
verktyg beskriver Nikolopoulou och Gialamas (2015) i en studie där de studerat hur 
grekiska förskollärare förhåller sig till IKT, informations- och kommunikationsteknik, och 
lek i förskolan. Två förhållningssätt framkom där vissa av förskollärarna såg på IKT-
verktyg som ett direkt hot mot den traditionella leken som innefattar fysisk aktivitet och 
konkreta föremål, medan andra såg verktygen som en resurs och ett komplement till 
lekfullt lärande. Trots att ett par förskollärare i resultatet uttrycker en viss tveksamhet inför 
möjliga risker med lärplattan verkar det som att samtliga förskollärare upplever att 
lärplattan som verktyg i arbetet med den pedagogiska dokumentationen har alla 
möjligheter att utgöra en verklig resurs som kan uppmuntra till lärande både hos barn och 
förskollärare.  
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 På vilket sätt menar förskollärarna att lärplattan kan 
användas som ett verktyg för att göra barnen delaktiga i 
arbetet med den pedagogiska dokumentationen i 
förskolans verksamhet? 

Resultatet visar att förskollärarna anser att genom att använda lärplattan som verktyg i 
arbetet med den pedagogiska dokumentationen finns det goda chanser att göra barnen 
delaktiga i dokumentationsprocessen. Waller och Bitou (2011) menar att det ligger i den 
vuxnes föreställningar om barn hur delaktiga barnen görs i dokumentationsprocessen. Att 
som pedagog ha föreställningar om barnet som inkompetent och sårbart kan leda till att 
barn erbjuds färre tillfällen att uttrycka sina perspektiv. Elfström (2013) belyser samtidigt 
riskerna med att ha en övertro på barnets förmågor där begreppet “det kompetenta barnet” 
normaliseras. Då finns risken att hamna i tankesättet att allt redan finns i barnet. Därmed 
skulle också brister i barnens förmågor ligga i barnets egen bristande kapacitet snarare än i 
de erbjudanden och resurser som förskolan erbjuder.  

Av resultatet framgår att förskollärarna anser att lärplattans utformning gör den särskilt 
tillgänglig för barn att använda på egen hand. De flesta av förskollärarna menar att även de 
yngsta barnen kan använda verktyget då kommandon sker genom att peka direkt på 
skärmen. Strandberg (2009) beskriver hur digitala verktyg har en utformning som i mångt 
och mycket gör dem till barnens verktyg eftersom de ger barnen möjligheter att i hög 
utsträckning kringgå textbaserade koder och istället nyttja ikoner och därigenom kunna 
“göra innan de vet”. Couse (2010) beskriver i sin studie hur användningen av lärplattan 
inom förskolans verksamhet främjar den sociala, språkliga och kognitiva utvecklingen hos 
barn. Han menar att idag ifrågasätter inte lärare användningen av den digitala tekniken i 
form av lärplatta utan funderar snarare över hur användningen ska ske. 

Elfström Pettersson (2014) menar att barns delaktighet i dokumentationsprocessen ökar 
med hjälp av digitala verktyg som hjälpmedel. Samtidigt pekar författaren på den 
komplexitet som finns i barns delaktighet i förskolans dokumentationspraktik. Barns 
delaktighet är beroende av vilken dokumentationsmetod som förskolepedagoger väljer att 
använda sig av. Enligt resultatet framkommer det att lärplattan visserligen anses vara ett 
lättanvänt verktyg för barnen men att det ändå främst är förskollärarna själva som 
dokumenterar med lärplattan. Resultatet ger dock uttryck för att flera av förskollärarna 
önskar att barnen i högre utsträckning ska få möjligheter att dokumentera. Enligt 
Lundström (2014) har de digitala verktygen förutsättningar att stödja, stimulera och 
utmana barns kommunikationsförmåga. Genom att låta barnen själva få möjlighet att 
dokumentera genom att t ex fotografera kan förskollärare få en inblick i hur barnen 
upplever sin omgivning på ett helt annat sätt än om det är vuxna som dokumenterar barnet 
i sin miljö. De digitala verktygen kan då fungera som ett stöd för förskollärarna att försöka 
tolka barnens egna perspektiv. Enligt studiens resultat beskriver en förskola hur barnen är 
delaktiga och väljer ut bilder de vill använda, i t ex collage och presentationer. Barnen 
väljer ofta andra bilder än vad förskolläraren själv hade tänkt välja. Detta synliggör för 
förskolläraren vad barnen har haft fokus kring och vad barnen upplevt som viktigt i vilket 
förskolläraren kan få syn på barnens perspektiv av det upplevda och kunna arbeta vidare 
utifrån det. Studiens resultat visar att de flesta av förskollärarna tittar på bilder och filmer 
tillsammans med barnen som de sedan kan samtala kring. På så vis kan förskollärarna ta 
del av det barnen upplevt att de lärt sig och lärandet som skett kan synliggöras för barnen. 
Den gemensamma reflektionen tillsammans med barnen blir enligt studiens resultat viktig 
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av flera anledningar. Barnen kan genom bilder och filmer återvända till något de upplevt 
och få ta del av det upplevda många gånger. För de yngsta barnen utan de verbala språket 
kan förskollärarna stödja barnen genom att sätta ord på det barnen upplevt. Strandberg 
(2009) beskriver hur Vygotskij menar att delaktighet föregår vetskap. Vygotskij 
återkommer ständigt till att barnet först lånar kompetens från den vuxne och därmed kan 
uppleva att det kan fastän det ännu inte kan. Säljö (2010) beskriver den proximala 
utvecklingszonen som avståndet mellan det barn kan prestera på egen hand utan stöd och 
vad man kan prestera tillsammans med en vuxen eller tillsammans med en kamrat som har 
mer kunskap inom området. Strandberg (2009) menar att det inte bara handlar om att 
barnet lånar kunskaper utan också att barnet lånar förtröstan om att det finns något att 
lära och att detta som finns att lära är till för barnet. 

Om man utgår från Karin Forslings (2011) tre olika aspekter av barnets digitala kompetens 
och vad denna kan sägas innebära så skulle den första aspekten, inlärningsaspekten, kunna 
speglas mot hur förskollärarna i resultatet beskriver hur barnen ges möjligheter till att 
använda lärplattan på flera olika sätt i dokumentationsprocessen. Lärplattans olika 
funktioner där det både går att fotografera, filma, redigera, skapa presentationer o s v utgör 
en rik variation i arbetssätt och kan därmed utveckla barnens digitala kompetens. Enligt 
resultatet ges barnen på de olika förskolorna olika förutsättningar för att aktivt använda 
lärplattan i dokumentationsprocessen. På ett par av förskolorna har barnen fler 
möjligheter att använda lärplattan i jämförelse med andra förskolor. Dessa olikheter i 
förutsättningar skulle enligt Forsling (2011) kunna innebära att de barn som inte har 
tillgång till lärplattan i samma utsträckning som barn på andra förskolor missgynnas 
utifrån demokratiaspekten som innebär att det ska finnas en likvärdighet i hur barn ges 
möjlighet att utveckla sin digitala kompetens.    

6 Diskussion 

I detta kapitel redogörs för studiens resultatdiskussion i 6.1, slutsats i 6.2, metoddiskussion 
i 6.3, relevans för förskolläraryrket presenteras i 6.4 och fortsatt forskning presenteras i 
6.5. 

 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om förskollärares 
förhållningssätt till pedagogisk dokumentation och till lärplattan som ett verktyg i arbetet 
med pedagogisk dokumentation i förskolans verksamhet. Syftet är också att få en 
fördjupad kunskap om hur förskollärare beskriver barns delaktighet med lärplattan som 
verktyg för pedagogisk dokumentation.  

Det framkommer i studien att arbetet med pedagogisk dokumentation ser olika ut på olika 
förskolor men att lärplattan anses utgöra en resurs med många möjligheter, bl a att den 
kan användas för att öka möjligheterna till barnens delaktighet i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Enligt läroplanen för förskolan ska förskollärare ansvara för att varje 
barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och 
analyseras. Detta för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser 
barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner 
(Skolverket, 2016). Hur förskollärarna ska uppnå detta uttrycks däremot inte explicit. 
Därmed är det inte förvånande att arbetet med den pedagogiska dokumentationen skiljer 
sig mellan de olika förskolorna. Det verkar dock finnas en gemensam utgångspunkt där 
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förskollärare är eniga i att syftet med pedagogisk dokumentation är att utveckla 
verksamheten och synliggöra barnens lärprocesser. De anser även att dokumentationen 
blir pedagogisk genom reflektion. Wehner-Godée (2010) menar att en dokumentation inte 
visar “sanningen” på något sätt då alla former av dokumentationer är subjektiva och också 
färgas av den som dokumenterar. En dokumentation måste läsas, lyssnas eller kännas av 
för att den ska bli värdefull. Det är när förskollärare tillsammans diskuterar och reflekterar 
kring samma dokumentation som den blir mindre subjektiv. Därmed blir reflektionen 
avgörande för att dokumentationen ska bli pedagogisk. Enligt det sociokulturella 
perspektivet kan den pedagogiska dokumentationen fungera som en metod som gynnar 
växelspelet mellan aktivitet och inre samtal. Pedagogisk dokumentation ses ur detta 
perspektiv som ett kommunikationsverktyg. Det är ett verktyg både för barnets inre samtal 
och barnens samtal med varandra och med förskollärarna (Strandberg, 2009). Samtidigt 
menar Svenning (2011) att en risk med pedagogisk dokumentation kan vara att förskolans 
verksamhet sitter fast i en bildtradition, som ursprungligen kommer från privatlivet. 
Författaren menar att det traditionsmässigt tas mycket fotografier på barnen och att det 
bör reflekteras noga över om bilderna egentligen behövs för dokumentationens skull. I 
studien framkom att ett flertal förskollärare samlade på sig en stor mängd material i form 
av fotografier på lärplattan. Risken blir då att materialet inte kommer till användning i det 
syftet som är tänkt, då det blir omöjligt att hinna analysera ett allt för gediget material. 

Förskollärarna verkar enligt studien främst reflektera kring bilder och filmer, enskilt, 
tillsammans med kollegor och också med barnen. Reflektionerna verkar bestå i att försöka 
se hur barnen handlar i olika situationer, hur barnen använder sig av miljön eller hur 
förskolläraren själv förhåller sig i olika situationer. Detta stämmer överens med hur 
Picchio, Di Giandomenico och Musatti (2014) beskriver den pedagogiska dokumentationen 
och hur den kan fungera som ett verktyg för att synliggöra barns lärande, delaktighet och 
inflytande i förskolan inför barn och pedagoger såväl som för vårdnadshavare och 
huvudmän. Stigsdotter (2014) beskriver att lärplattan erbjuder möjligheter att på ett enkelt 
sätt kommunicera med vårdnadshavare. Denna åsikt framträder även i studien där 
förskollärarna belyser hur lärplattan som verktyg kan användas för att stärka samverkan 
med hemmen då det på ett tillgängligt sätt går att kommunicera barnens vardag till 
vårdnadshavare via olika digitala arenor. De flesta av förskollärarna i studien beskriver att 
de använder olika applikationer och program, t ex förskoleappen och bloggar i sitt 
pedagogiska dokumentationsarbete. Utifrån beskrivningarna så används dokumentation 
främst för att synliggöra vad för aktiviteter som genomförs och hur dessa svarar mot 
läroplanens mål och ligger inte nödvändigtvis till grund för reflektion. Detta belyser det 
som Svenning (2011) menar, att det som dokumenteras inom förskolans verksamhet ofta 
inte är pedagogisk dokumentation då den saknar det kollektiva reflekterandet. Lenz 
Taguchi (2013) beskriver hur dokumentation ofta blir retrospektiv då den utgörs av sådant 
som har hänt, något barnen har gjort. Detta skiljer sig mot pedagogisk dokumentation som 
syftar till att vara prospektiv i det att den ska leda till någon slags förändring genom de 
reflektioner som görs av dokumentationen där det blir konsekvenser för det fortsatta 
arbetet.   

Svenning (2011) beskriver att vuxnas val av dokumentationsform avgör barns delaktighet. 
Enligt studien verkar det som att förskollärare upplever att de genom att välja lärplattan 
som dokumentationsverktyg kan främja barns delaktighet i arbetet med pedagogisk 
dokumentation. Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån tanken att medierande verktyg 
och tecken är en förutsättning för att människan ska kunna tillgodogöra sig ett lärande fullt 
ut (Strandberg, 2009). Elfström Pettersson (2014) menar att användningen av digitala 
verktyg i den pedagogiska dokumentationen kan öka barns delaktighet i 
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dokumentationsprocessen. Samtidigt belyser författaren den komplexitet som finns i barns 
delaktighet i förskolans dokumentationspraktik. Waller och Bitou (2011) menar att det 
ligger i den vuxnes föreställningar om barn hur delaktiga barnen görs i 
dokumentationsprocessen. Om förskolläraren har föreställningar om barnet som 
inkompetent och sårbar kan det leda till att barn erbjuds färre tillfällen att uttrycka sina 
perspektiv. Samtidigt menar Elfström (2013) att det finns en risk med talet om det 
kompetenta barnet och hur begreppet har blivit till en rådande norm i den diskurs som 
råder i förskolan idag. Risken med att barn klassificeras och kategoriseras på ett sådant sätt 
så att det enda som synliggörs är barns kompetenser är att barns sårbarhet och behov av 
stöd inte får, bör eller blir möjligt att synliggöra. Att förskollärarna i studien ger uttryck för 
en tro på barnens egna förmågor skulle kunna visa på hur barnet ses som hemmahörande i 
diskursen om det kompetenta barnet. Om verksamma förskollärare okritiskt anammar 
talet om det kompetenta barnet finns risken att de barn som inte lever upp till det 
ideologiska idealet inte syns eller hörs och därmed kan gå miste om den stöttning de 
behöver. Detta menar Dahlberg m.fl. (2014) är en risk med pedagogisk dokumentation, att 
klassificeringar och kategoriseringar kan leda till inneslutningar och uteslutningar av barn. 

Det verkar enligt studien som att det finns en medvetenhet om att den pedagogiska 
dokumentationen som läroplanen för förskolan efterfrågar också kan ge upphov till etiska 
ställningstaganden i förskolans verksamhet. Det framkommer i studien att förskollärare i 
möjligaste mån försöker undvika att fotografera barnens ansikten och istället fokusera på 
barnets handlingar när man dokumenterar. Lundström (2014) menar att om förskolläraren 
blir medveten om vart kameran riktas så kan de dilemman som rör dokumentationens hur 
och var undvikas. Genom att rikta blicken mot det som barnet tittar på förblir barnet 
huvudpersonen i det som sker på bilden men det är handlingen som blir i fokus istället för 
individen. Samtidigt kan det finnas nackdelar med att helt välja bort att fotografera eller 
filma själva barnet då värdefull information i form av blickar och kroppsspråk kan gå 
förlorad. Därför menar Lundström (2014) att de etiska diskussionerna kring vad och hur 
dokumentationen genomförs bör gå hand i hand med de pedagogiska, vilka avsikter som 
finns med dokumentationen. Att leva upp till det läroplansmålen föreskriver i avseende av 
den pedagogiska dokumentationen och samtidigt förhålla sig till de etiska aspekter som 
kan förknippas med densamma kan enligt studien utgöra en balansgång för förskollärarna. 
Så länge det är förskollärarna själva som dokumenterar menar Lundström (2014) att det 
kan bli enklare att förhålla sig till genom att undvika att fotografera/filma barn så dessa 
kan identifieras eller att välja var bilder och filmer sparas så de inte hamnar i orätta 
händer. En större utmaning menar författaren blir det när det är barnen själva som håller i 
kameran. Även om barnen lär sig att fråga sina kompisar om de vill vara med på kort så bör 
det diskuteras kring huruvida barnen verkligen förstår konsekvenserna av att svara ja. 
Lindgren och Sparrman (2003) menar att barn som dokumenteras bör ha samma skydd 
som forskare erbjuder barn som deltar i forskningsstudier, där hänsyn tas till bl. a 
samtyckekrav och anonymitetsskydd. Det blir tydligt utifrån denna forskning att de etiska 
aspekterna kan vara komplexa och omfattande för förskollärare att förhålla sig till. Då 
läroplanen för förskolan inte innehåller någon specifik beskrivning för hur arbetet kring 
den pedagogiska dokumentationen ska genomföras, kan detta försvåra uppdraget och leda 
till att förståelsen för arbetet skiljer sig åt mellan förskolorna och därmed inte bli likvärdig. 
Enligt Forsling (2011) handlar demokratiaspekten om att alla medborgare ska ges samma 
rätt till likvärdighet gällande utbildning. Studien visar att det finns faktorer som kan 
påverka vilka förutsättningar som barnen erbjuds. Bland annat beskriver en förskollärare 
att begränsningar av den egna digitala kompetensen påverkar barnens användning av 
lärplattan på ett negativt sätt. Detta kan illustrera ett skyddande förhållningssätt som 
enligt Klerfelt (2007) beskrivs av Ljung-Djärf (2004) som att förskollärare skyddas från 
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problem som de själva inte kan åtgärda genom att skydda datorn från oaktsam hantering. 
Samtidigt verkar det finnas ett intresse och en nyfikenhet i att utforska hur lärplattan kan 
användas tillsammans med barnen på de olika förskolorna vilket mer illustrerar ett 
stödjande och vägledande förhållningssätt. De digitala verktygen kan enligt Lundström 
(2014) fylla en viktig funktion som bidrar till att stödja, stimulera och utmana barns 
kommunikationsförmåga. Genom att låta barnen stå bakom kameran så kan det ge en 
inblick i hur de upplever sin omgivning på ett helt annat sätt än när det är en vuxen som 
dokumenterar barnet i dess miljö. På så vis kan de digitala verktygen fungera som ett stöd 
för förskollärarna när de ska försöka tolka barnens egna perspektiv. 

 Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att lärplattan i förskolan anses utgöra ett multifunktionellt 
verktyg med många olika användningsområden i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen. Dess multifunktionella design där flera olika medier ryms på samma 
ställe underlättar förskollärarnas arbete med den pedagogiska dokumentationen. Genom 
att kunna fotografera, filma och behandla dokumentationen på samma ställe blir 
dokumentationsprocessen lätthanterlig. Lärplattans användarvänlighet gör den till ett 
verktyg som kan främja barnens delaktighet i den pedagogiska dokumentationen och som 
också kan erbjuda möjligheter till samverkan med vårdnadshavare. Samtidigt visar studien 
att det är just dess lättillgängliga design som gör att det kan finnas fog för extra eftertanke 
när det gäller vad och hur dokumentation genomförs och behandlas. Studiens resultat visar 
att det finns en medvetenhet kring vikten av att beakta de etiska aspekterna. Samtidigt 
framkommer av studiens resultat att området är komplext och att det krävs eftertanke hos 
förskollärare för att leva upp till det läroplanen föreskriver om dokumentation och 
samtidigt ta hänsyn till barns integritet. 

 Metoddiskussion 

I föreliggande studie valdes en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer i syfte 
att fördjupa kunskap om förskollärares förhållningssätt till lärplattan som verktyg i arbetet 
med den pedagogiska dokumentationen. Denna metod har genererat i data som studien 
efterfrågat och besvarat forskningsfrågorna.  

Genom att intervjua åtta förskollärare som arbetar på fyra olika förskolor, har studien 
genererat i en vidare förståelse för de förhållningssätt samt arbetssätt som är relaterade till 
ämnet.  

Studien kan samtidigt sägas vara relativt begränsad då det endast är åtta förskollärare som 
intervjuats vilket gör att den inte kan sägas generera i någon generaliserbarhet. Utifrån 
detta utgör de åtta förskollärarnas delgivna information en representation som är 
representativ endast för den population som ligger till grund för urvalsprocessen (Bryman, 
2011). Däremot använder samtliga åtta förskollärare lärplattan i arbetet med den 
pedagogiska dokumentationen och de arbetar aktivt kring olika arbetssätt som rör den 
pedagogiska dokumentationen. Därför kan den delgivna informationen ändå skapa 
relevans eftersom studien beskriver olika arbetssätt med lärplattan som verktyg i arbetet 
med den pedagogiska dokumentationen. 

Trovärdigheten hade ytterligare kunnat befästas genom att utöver intervjuer även 
genomföra observationer som datainsamlingsmetod då detta hade kunnat generera i att 
det som informanterna redogör för i intervjuerna stämmer överens med hur det ser ut i 
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praktiken. På grund av den tidsram som studien har att förhålla sig till koncentrerades 
dock datainsamlingen till att enbart omfatta intervjuer. De semistrukturerade intervjuerna 
har dock medfört att informanternas personliga tankar, åsikter och erfarenheter i relation 
till användningen av lärplattan i arbetet med den pedagogiska dokumentationen har 
framträtt. Enkäter hade möjligen kunnat ge ett bredare perspektiv men inte i lika 
detaljerad form som intervjuerna har gett. Därmed anses semistrukturerade intervjuer 
vara ett passande metodval för studien. 

 Relevans för förskolläraryrket 

Resultatet visar att förskollärare ser på lärplattan som ett värdefullt verktyg i arbetet med 
den pedagogiska dokumentationen då den samlar flera medier och program inom samma 
arena och främjar barnens delaktighet med sin användarvänliga design. Det finns 
genomgående en öppenhet inför att använda digitala verktyg i förskolans verksamhet. I 
dagens rådande mediesamhälle blir ett sådant förhållningssätt viktigt för att barnen ska 
kunna ges de bästa förutsättningarna för att utveckla digital kompetens. En digital 
kompetens som inom kort kan komma att tydliggöras i en reviderad version av förskolans 
läroplan. Därmed blir det förskollärares ansvar att utforma arbetssätt som gynnar barnens 
användning av digitala verktyg som kan ligga till grund för att barnen rustas inför de 
tekniska utmaningar de kommer att möta i framtiden. 

Samtidigt visar resultaten att den mediekultur som råder gör det extra viktigt för 
förskollärare att reflektera kring hur och vad som dokumenteras och hur det 
dokumenterade materialet sparas och förvaras. Respekt för barnens integritet kräver 
ständig eftertänksamhet men blir särskilt viktig i handhavandet av dokumentation i form 
av bild och film. 

 Fortsatt forskning 

Det självständiga arbetet har utgått ifrån hur lärplattan kan användas som verktyg i arbetet 
med den pedagogiska dokumentationen. I en förlängning hade det varit intressant att 
genom observationer få ta del av hur barnen görs delaktiga i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen och hur lärplattan kan bidra till barns delaktighet och inflytande.  

Det vore även intressant att undersöka om och hur förskolebarn påverkas av att ständigt 
vara i blickfånget för dokumentationer genom fotografering och film. 

En annan relevant frågeställning hade kunnat innefatta hur förskollärare rustas för att i 
framtiden möta barns utveckling av digital kompetens och vilken uppfattning 
förskolechefer har om vilken kompetens som behövs gällande digitala verktyg och i vilken 
omfattning kompetensutveckling kan erbjudas förskollärare.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Information om deltagande i undersökning kring lärplattan som verktyg för den 
pedagogiska dokumentationen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Hej! 

Vi heter Lisa Haglund och Jenny Eriksson. Vi går sista terminen på 
förskollärarutbildningen på Mälardalens högskola. Vi ska skriva vårt självständiga arbete 
(kandidatuppsats). Syftet med uppsatsen är att fördjupa vår kunskap om hur och varför 
lärplattor används i arbetet med den pedagogiska dokumentationen i förskolan. 

Vi kommer att utföra enskilda intervjuer med förskollärare. Intervjuerna kommer att 
spelas in och transkriberas i syfte att öka datainsamlingens tillförlitlighet.  Med 
transkribering menar vi att vi lyssnar igenom vårt inspelade material och därefter 
skriftligen återger talet så att det motsvarar det sagda under intervjun.  Efter 
transkriberingen kommer intervjuerna att raderas. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. 
Ert deltagande är betydelsefullt för vår studie. 

Det insamlade materialet kommer att behandlas och bearbetas enligt Vetenskapsrådets 
etiska riktningslinjer. Allt material behandlas bara av oss och vår handledare. Det innebär 
att era namn/förskola och annan känslig information inte kommer att kunna härröras till 
person eller förskola.  Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att 
när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid 
Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. Om du har några 
invändningar kring ditt deltagande i undersökningen hör av dig till oss. Vid vidare frågor 
hör gärna av dig till oss eller vår handledare.  

 

Med vänliga hälsningar 

………………………………..                          …………………………….       Västerås den ……………. 

Lisa Haglund                                            Jenny Eriksson 

 

Kontaktuppgifter: 

Lisa Haglund,   lxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.se  Tel: 07x-xxx xx xx 

Jenny Eriksson,  jxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.se Tel: 07x-xxx xx xx 

Handledare: Martina Norling,  mxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.se Tel: 02x-xx xx xx 

 

mailto:martina.norling@mdh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till förskollärare 
 

Tema 1: Förskollärares förhållningssätt till pedagogisk dokumentation 

1 a) Beskriv vad pedagogisk dokumentation innebär för dig? 

1 b) Vad anser du vara huvudsyftet med förskolans pedagogiska dokumentation?  

 

Tema 2: Lärplattans funktion i pedagogisk dokumentation 

2 a) Beskriv hur du använder lärplattan i arbetet med den pedagogiska dokumentationen.  

2 b) Används några speciella applikationer och/eller program i lärplattan när du arbetar 
med den pedagogiska dokumentationen? 

2 c) Vilka fördelar respektive nackdelar upplever du finns med lärplattan 
som dokumentationsverktyg? 

 

Tema 3: Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation 

 3 a) På vilket sätt kan lärplattan användas som verktyg för att göra barn delaktiga i arbetet 
med den pedagogiska dokumentationen? 

3 b) Vilka möjligheter har barnen att välja om de vill delta i dokumentationen? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


