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Abstract 

Today, teachers resort to any form of ICT or technical equipment when they make 

documentation, and any form of ICT or technical equipment available in activities. The 

purpose of this study is to examine how teachers use ICT especially in the documentation and 

how ICT is used in activities with the children. When the preschool curriculum Lpfö-98 came, 

also came requirement that documentation be made in preschool, before it was documentation  

but not like it is now.  

The method chosen to investigate this qualitative semi-structured interviews with active pre-

school in the same municipality. 

The results presented from five themes, documentation method, training in pedagogical 

documentation, use of ICT, Continuing education in ICT, and the involvement of children and 

is followed by a summary. The results show that the departments of the preschools in the 

municipality of documents in various ways and a department distinguishes itself by having 

developed the entire documentation work to a digital way to document called “Pluttra”. The 

results also show that none of the respondents received any training in ICT. 
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Sammanfattning 

Idag använder pedagoger sig av någon form av IKT när de gör dokumentation, och någon 

form av IKT finns i princip alla verksamheter i förskolan. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur pedagoger använder sig av IKT framför allt i dokumentationsarbetet och hur 

IKT används i verksamheten med barnen. Med förskolans läroplan Lpfö-98 kom även krav på 

att dokumentation ska göras i förskolans verksamhet, man dokumenterade även innan men 

inte på samma sätt. 

Metoden som har valts för att undersöka det här är kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med verksamma förskollärare i en och samma kommun.  

Resultatet presenteras utifrån fem områden, Dokumentationsmetod, Fortbildning i pedagogisk 

dokumentation, IKT-användning, Fortbildning i IKT, och Involvering av barn och efterföljs av 

en sammanfattning. Resultatet visar att avdelningarna på förskolorna i kommunen 

dokumenterar på olika sätt och en avdelning utmärker sig genom att ha utvecklat hela 

dokumentationsarbetet till ett digitalt sätt att dokumentera som heter Pluttra. Resultatet visar 

också att ingen av respondenterna fått någon fortbildning inom IKT. 

Nyckelord 

Dokumentationsverktyg, Förskola, IKT, Ipad, Pedagogisk dokumentation. 
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1. Inledning 
 

IKT var ett ord jag aldrig hört talas om innan jag började på förskollärarutbildningen vid 

Karlstads universitet, och intresset för dokumentation utvecklades under utbildningen. I 

förskolan finns styrdokumentet förskolans läroplan som skriver att IKT ska vara ett sätt för 

barnen att uttrycka sig på, annars nämns inte IKT särskilt mycket i läroplanen. Dokumentation 

nämns där emot flera gånger om och det är tydligt att förskolans verksamhet ska 

dokumenteras och utvärderas för att stärka kvaliteten. Intrycket av att kunskapen om 

pedagogisk dokumentation inte är så hög i förskolans verksamhet har framkommit genom vfu 

och vikarierat. Personal i förskolan ifrågasätter vad pedagogisk dokumentation egentligen är.  

Teknisk utrustning dvs. IKT är vanligt förekommande i förskolan, men att flera förskollärare 

inte har kunskaper om hur de kan utnyttja detta ultimat. Därför är den här studien relevant. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur IKT-användandet ser ut i dokumentationsarbetet 

och i förskolans verksamhet. Med förskolans läroplan Lpfö-98 kom även krav på att 

dokumentation ska göras i förskolans verksamhet, man dokumenterade även innan men inte 

på samma sätt. IKT har idag en given plats i förskolan, eftersom vi lever i ett digitaliserat 

samhälle.  

1.2Frågeställningar 

 Hur arbetar och använder förskolans pedagoger IKT och teknisk utrustning vid 

dokumentationsarbete och i verksamheten? 

1.3 Centrala begrepp 

 IKT: Informations- och kommunikationsteknik, som ipad, dator, radio, media m.m. 

 Pedagoger och förskollärare har samma betydelse i den här studien och båda begreppen 

kommer att användas.  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I det här kapitlet kommer jag att lyfta forskning kring det som är relevant för min studie, 

vilket är dokumentation, pedagogisk dokumentation och användande av IKT.  

2.1 IKT i förskolan 

Människans sätt att kommunicera utvecklas hela tiden, det skrivna och tryckta ordet  har 

under århundranden varit det ledande sättet att kommunicera på. Informationstekniken är 

enligt många på väg att bryta detta. IKT är inte bara datorn och internet, utan även andra 

kommunikationsformer som radio, tidningar, television och film. IKT är ett friare sätt, inte 

som det begränsande linjära, och bjuder människan till att bli mer kreativ, grafisk och visuell 

(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001). ”I och med att den multimediala tekniken 

omfattar flera medier och att användaren kan samspela med tekniken, kan nya läromedel 

skapas med nya pedagogiska möjligheter” (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 10).  

Aglassinger, Strindholm, Kallin & Rudnik Norling (2012), Klerfelt (2007), Tembe (2007) och 

Alexandersson m.fl. (2001) lyfter alla i sina texter att när barn sitter tillsammans framför 

datorns skärm och samspelar med varandra, bidrar det till barnens sociala utveckling. I 

studien som Aglassinger, m.fl. (2012) har genomfört var syftet att visa hur de arbetar med de 

mål som finns i förskolans läroplan, med hjälp av iPads som verktyg. Resultatet visar att om 

flera barn är samtidigt vid ipaden istället för själva eller två och två gav det fler möjligheter 

till utveckling hos barnen. Det sociala samspelet utvecklades, då de fick hjälpa varandra, 

reflektera, uttrycka sig verbalt och lyssna på vad de andra barnen sa. Flera barn runt skärmen 

är alltså bra för barnens sociala utveckling. Även Klerfelt (2007) som undersökt hur barn 

använder IT, betonar att barnen utvecklar kreativiteten och det sociala, i form av samarbete 

och kommunikation med hjälp av datorn. Tembe (2007) lyfter betydelsen av det sociala i 

datoranvändningen. Barn väljer oftast att sitta två eller flera vid skärmen, och det skapas 

kommunikation och diskussion mellan barnen om vad som sker och ska ske på skärmen. Barn 

frågar ofta de som finns i närheten både vuxna och andra barn, och på så sätt lär de sig och 

utvecklas. Enligt Alexandersson m.fl. (2001) finns det olika vinster med att barnen sitter 

tillsammans framför skärmen, t.ex. genom att samarbeta förbättrades inlärningsförmågan hos 

barnen. Det spelade inte någon roll om barnen låg ungefär lika i kunskaper för alla 

utvecklades genom diskussioner med varandra, och förståelsen förbättrades. Allt det här kan 

kopplas till förskolans läroplan som lyfter: 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i 

ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. 

Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver (Skolverket, 2010, 

s.6).  
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Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar iakttagelseförmåga och sin förmåga att reflektera. 

Förskolan ska också bidra till att barnen utvecklar sitt initiativtagande, sociala kompetens och 

barnens sätt att kommunicera (Skolverket, 2010). 

Aglassinger m.fl. studie kan kopplas till Ljung-Djärf (2004) avhandling där syftet var att 

undersöka hur datoranvändandet ser ut i förskolan. Resultatet av avhandlingen visar att barnen 

intar olika positioner runt skärmen, ägare, deltagare och åskådare som alla är viktiga för 

samvaron. Ägaren är den som sitter framför skärmen, som har makten över tangentbordet och 

muspekaren. Ägaren är samvarons centrum, och det är viktigt att klargöra vem som spelar och 

vem som inte gör det. Deltagare är de barn som finns i anslutning till datorn och ägaren. 

Deltagaren kan komma med förslag och tips om hur ägaren ska gå tillväga, både på ett verbalt 

sätt eller mer fysiskt genom att temporärt ta över muspekaren för att hjälpa ägaren. Åskådare 

är de barn som finns i anslutning till datorn, men de är inte aktivt deltagande. De är samvarons 

ytterzon, och de förväntas vara publik. Åskådaren kan betrakta det som händer vid skärmen, 

utan att behöva bidra med något eller ställas ansvarig om något går fel. 

Enligt Alexandersson m.fl.(2002) menar Jehng att det finns tre olika samverkansformer när 

barn samarbetar med varandra. ”peer tutoring”, ”cooperative learning” och ”peer 

collaboration” som alla påverkar barnens kognitiva utveckling på ett positivt sätt. 

Alexandersson (2002) menar att när barn sitter tillsammans framför datorn måste de 

kommunicera på fler sätt än endast språkligt. De var tvungna att visa hänsyn till varandra, lära 

sig hur man fördelar ett samtal, hur ordet ska fördelas mellan barnen för att alla ska känna sig 

sedda och inkluderade. De behöver även lära sig hur de ska visa att de förstår och till vilken 

grad man väljer att lyssna. Allt detta behövs i kommunikationen mellan barnen vid datorn. 

Genom ett projekt (LärIT) visades att barnen när de arbetade tillsammans vid datorn vågade 

utmana sig själva. I interaktionen mellan dem utvecklades kommunikationen och deras 

upptäckande och experimenterande stimulerades. Datorn kan ge information på många fler 

sätt än andra läromedel, och kan även påverka barnens utveckling i kommunikation. IKT är 

ett nytt verktyg för lärande, och det kan stödja barnen i att hantera den verklighet de lever i på 

andra sätt än vad de har erbjudits hittills. 

I Aglassinger m.fl. (2012) studie visar resultatet också att användandet av ipaden var en vinst i 

pedagogernas tid. Innan pedagogerna började använda ipaden gick mycket av deras tid till att 

leta bilder, skriva ut dem, laminera, klippa osv. Arbetet med ipaden gjorde att de slapp detta. 

Med ipaden kunde de istället söka efter det som barnen var intresserade av och material som 

kan kopplas till styrdokumenten.   

Ljung-Djärf (2002) lyfter att pedagogerna ser möjligheter med datorn i förskolans verksamhet 

och betonar att det är viktigt och har ett värde att barnen redan i förskolan bekantar sig med 

datorer, för att barnen ska hinna med ”tåget till framtiden”. Ljung-Djärf lyfter också att 

beroende på pedagogen och dennes inställning till datorn som lärande verktyg i förskolan syns 

möjligheter eller risker med det. Även om pedagogerna uttrycker värdet av att barnen 

bekantar sig med datorn redan i förskolan tillämpar de inte det i verksamheten. Det finns 
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alltså skillnader i vad pedagoger anser i ord och i handling. Datorn ska vara värdefull för 

barnen, men inte när som helst, inte hur som helst eller hur mycket som helst. Datorn får 

heller inte ta tid eller ersätta andra ”viktigare” aktiviteter i verksamheten. 

Enligt Ljung-Djärf (2004) visar resultatet att datorn inte är ett prioriterat område i förskolan. 

Datorn används endast när barnen har ”fri” lek, och får inte ta tid från några andra aktiviteter. 

Flera av pedagogerna har inställningen till datorn, att det finns fler risker och hot än 

möjligheter. Betoningen i riskerna är missbruk, alltså att barnen sitter för mycket vid skärmen. 

Barnen upplevs sitta mycket framför skärmar även när de inte är på förskolan, därför finns det 

ofta vissa regler kring datoranvändandet på förskolan. Det är regler som begränsar tid eller 

hur ofta barnen får sitta vid datorn. En annan risk som pedagogerna uttrycker är att barnen blir 

passiva, de klarar ingenting på egen hand, de fastnar i en egen värld. Alexanderssons m.fl. 

(2001) studie visar att barns förståelse om IKT kommer från hemmet, då pedagoger i 

förskolan inte samtalade med barnen om varken datorns betydelse i verksamheten eller i 

samhället. ”Hur barnen möter IKT samvarierar med deras sociala och kulturella bakgrund. 

Barn som har begränsade erfarenheter av det svenska språket och kulturen löper risken att få 

svårigheter med att använda informationsteknologin på ett sätt som stödjer deras lärande” 

(Alexandersson m.fl. 2001, s. 100). 

Enligt Tembe (2007) har en omfattande forskningsundersökning gjorts i Storbritannien, 

forskarna såg resultatet som oroväckande då barnen behöver ha vuxna runt omkring sig som 

har samma kunskaper eller mer inom IKT-användning. Detta för att de vuxna ska finnas till 

hand för att hjälpa barnen och vägleda dem. Både pedagoger/lärare och föräldrar behöver 

fortbildning inom IKT. Enligt Tembe (2007) menar Tapscott att barnen tar till sig datorn 

snabbare. Barnen är bättre på att finna och utnyttja möjligheterna med IKT, än vad den äldre 

generationen kan. Det beror på att dagens barn har vuxit upp med IKT från början, vilket den 

äldre generationen inte har.  

Aglassingers m.fl. (2012) studie kan även kopplas till Utbildningsdepartementet (2010) artikel 

som lyfter att förskolan ska ge barnen möjligheter att utveckla sin förståelse för teknik och hur 

den kan hjälpa dem att lösa problem. Barnen ska ges möjlighet att undersöka tekniska saker, 

reflektera över dem och ställa frågor om dem, för att utveckla sitt kunnande om föremålet. 

Tembe (2007) menar att sedan förskolans läroplan kom 1998 har intresset för IKT med de 

yngsta barnen ökat, eftersom IKT tas upp som ett sätt att uttrycka sig på, och då som en del i 

barnens utveckling och lärande.  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 

drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och 

metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att 

forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i 

förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning (Skolverket, 2010. s. 7).  



 

5 

 

 

2.2 Vad säger förskolans läroplan om dokumentation? 

”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

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

barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras” (Skolverket, 2010, s.14). 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) ska förskolans verksamhet dokumenteras för att 

synliggöra verksamhetens utveckling och därmed kvaliteten. Kvaliteten har betydelse för 

barnens lärande och utveckling, och genom att verksamheten utvecklas ges barnen de bästa 

möjligheterna till att lära och utvecklas. Med förskolans kvalitet menas hur väl verksamheten 

uppfyller de krav som finns på förskolan genom förskolans läroplan. I dokumentationen så 

ska både barn och föräldrar vara delaktiga. Det här är ett av strävansmålen i förskolans 

läroplan: ”Barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur 

barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till 

vara på” (Skolverket, 2010, s.15). 

2.3 Pedagogisk dokumentation 

Pedagogisk dokumentation härstammar från den italienska staden Reggio Emilia. Även om 

teorin på förskolorna där är socialkonstruktionism, så kan arbetsverktyget användas 

tillsammans med vilken teori man än tror på (Lenz Taguchi, 2013). 

Enligt Sheridan, Pramling Samuelsson (2009) är dokumentationen en del i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Dokumentationens syfte är att synliggöra barnens lärande, progressionen i 

barnens utveckling och stärka kvaliteten i verksamheten.  

Enligt Skolverket (2012) är pedagogisk dokumentation ett arbetsverktyg för att uppfylla 

skollagens krav på att verksamheten ska dokumenteras. Skolverket (2012) menar också att 

pedagogisk dokumentation är ett sätt att synliggöra de processer som finns i förskolan där 

barnens  lärande utvecklas. Pedagogisk dokumentation kan vara ett underlag till 

verksamhetens kvalitetsarbete. För att det ska bli en pedagogisk dokumentation behövs 

reflektion.  

Vad är pedagogisk dokumentation? Enligt Lenz Taguchi (2013) är det skillnad på 

dokumentation och pedagogisk dokumentation. Dokumentation är att dokumentera barnens 

görande, lek eller undersökande. Dokumentationen visar det som har varit eller hänt och har 

syftet att synliggöra dåtid. Dokumentationen blir pedagogisk dokumentation när den funderas, 

reflekteras och diskuteras över av pedagoger emellan eller tillsammans med barn. Den 

pedagogiska dokumentationen bidrar till att något förändras i verksamheten även om det kan 

vara bara lite. Den ger konsekvenser för det fortsatta arbetet. Den pedagogiska 

dokumentationens syfte är framåtsträvande.  

Lenz-Taguchi (2013) menar också att pedagogisk dokumentation kan ses som ett 

förhållningssätt, och kommunikation. Med kommunikation menas en kommunikation med 

dokumentationen, kommunikation mellan olika aktörer och miljön i förskolan. 
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”Pedagogisk dokumentation är inget i sig utan blir det man gör den till” (Lenz-Taguchi, 2013. 

Sid, 14). Pedagogisk dokumentation kan ses som en kunskapsapparat, ett arbetsverktyg och 

kan användas tillsammans med vilket synsätt man än har i sin verksamhet, då den ska göras 

utifrån verksamheten som pågår nu (Lenz- Taguchi, 2012). 

”Ett arbete med pedagogisk dokumentation börjar alltid i mitten – mitt i den praktik som 

redan pågår” (Lenz-Taguchi, 2013, s. 15). När verksamheten synliggörs som den är idag kan 

förändring ske. 

2.4 Pluttra 

Lin Education är ett svenskt företag som arbetar för att utveckla lärares och elevers digitala 

kompetens från förskolan upp i alla årskurser. Över 60 kommuner och friskoleverksamheter 

använder idag Lin Educations koncept. Deras koncept heter VIP och står för Verktyg, Innehåll 

och Pedagogik. Det är en helhetslösning för hur digitala verktyg kan förändra verksamheten. 

Pluttra är ett digitalt dokumentationsverktyg specialiserat för förskolan. Utvecklingen inom 

det digitala har även påverkat förskolan, och Lin Educationen var snabba med att lansera det 

som kallas Pluttra som är ett digitalt sätt att dokumentera på. Pluttra är en plattform för 

dokumentation, kommunikation och information. Pluttra finns på pluttra.se eller som app i 

både AppStore och Google play. Alla användare har en egen inloggning och kan logga in från 

en smartphone, surfplatta eller via datorn. Pluttra kan vara en hjälp till förskolans 

systematiska kvalitetsarbete som förskolan har krav på sig att göra genom styrdokumenten. 

Dokumentation i form av t.ex. filmer och bilder m.m. läggs in på Pluttra och det går att direkt 

koppla till läroplanen. Dokumentationen kopplas också till en reflektionsyta där reflektion 

kring barnets lärande och utveckling synliggörs.  

Pluttra i fem sammanfattande punkter (från deras egen hemsida 

http://lineducation.se/lin/pluttra/): 

 ”Ger förutsättningar för ett strukturerat systematiskt kvalitetsarbete och är kopplat till 

Lpfö 98/10”. 

 ”Viktiga meddelande och dokumentation kan skickas till avdelningen, anpassade 

grupper (mottagarlistor) samt till enskilda barns vårdnadshavare”. 

 ”Vi följer PuL (ytterligare information, läs mer i “Säkerheten i Pluttra”)”. 

 ”Vi samarbetar med Skolfederation och har en egen Pluttra Synk samt har möjlighet 

till 2-stegsinloggning”. 

 ”Möjligheter till språkval – svenska, engelska och finska”. 
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2.4.1 Säkerhet i Pluttra 

”Pluttras servers står på svensk mark och hanteras av Lin Education. Lin Education gör 

löpande backup av Pluttra varje natt och datan lagras hos Glesys i Sverige. Lin Eduation 

använder sig av PIN och Glesys som serverleverantörer. Dessa företag är svenska leverantörer 

som säkerställer servermiljön. Mellan förskolan och Lin Education finns ett avtal som reglerar 

PuL, användandet samt samarbetet. I och med avtalstecknande i Pluttra upprättas ett 

personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att Lin Education hanterar personuppgifter i 

enlighet med de krav som huvudmannen sätter. Inloggning och hela systemet skyddas med 

SSL, samma typ av skydd som banker och e-handeln använder för att säkra lösenord och 

känsliga uppgifter. För att få tillgång till Pluttra behöver alla användare ett konto som 

förskolan/avdelningen tilldelar vårdnadshavare med ett inbjudningsmail. Därefter godkänner 

vårdnadshavaren inbjudan och skapar sin personliga inloggning. Allt som förskolan publicerar 

i Pluttra är enbart tillgängligt för förskolechefen och pedagogerna. Förskolan har rättigheterna 

till allt sitt innehåll i Pluttra, dvs text, foto, film och ljud. Det enskilda barnets dokumentation 

är enbart tillgängligt för inloggade användare som är kopplade till avdelningen samt barnets 

vårdnadshavare. En snabb referenslista gör det lätt för avdelningens pedagoger att hålla koll 

på vilka barn som får förekomma på bild enligt vårdnadshavarnas samtycke” 

(http://lineducation.se/wp-content/uploads/2014/03/SL-140924-Pluttra-S%C3%A4kerhet.pdf). 

Det finns mer att läsa om Pluttra i resultatet utifrån en pedagog som använder den här 

dokumentationsmetoden. 

 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv som Vygotskij myntade, eftersom jag 

anser att det är det perspektiv som bäst speglar mitt syfte med studien.  

Ett sociokulturellt perspektiv innebär enligt Alexandersson, Lindroth & Lindö (2001) att 

individens handlande står i centrum. Både de intellektuella och de praktiska handlingarna i 

relation till de sammanhang som handlingarna sker. ”De sammanhang vi ingår i formas av oss 

lika väl som dessa sammanhang formar vårt handlande” (Alexandersson, Lindroth & Lindö, 

2001). Människans utveckling är en del av en process, både socialt och historiskt. Det är i 

samspel med kulturen och samhället vi lever i, som vårt medvetande formas. Lärandet i ett 

sociokulturellt perspektiv sker i samspel, genom kommunikation, och vi lär hela tiden. Ett 

centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är ”mediering”, och betyder samspelet 

mellan människor och artefakter för att människan ska förstå omvärlden och kunna agera i 

den (Alexandersson, Lindroth & Lindö, 2001). Enligt Alexandersson m.fl.(2001) kan IKT ses 

som medierande artefakter. Dator, ipad, kamera är exempel på IKT som människan kan 

använda för att få en förståelse av omvärlden. För att dra den tanken längre kan det 

sociokulturella perspektivet kopplas till intra-aktivt perspektiv som Lenz-Taguchi utvecklat. 

Intraaktion betyder relationen mellan vilken materia/organism som helst, det finns inga 

tydliga gränser mellan dem, de är beroende av varandra. Lenz-Taguchi (2012) menar att de 

http://lineducation.se/wp-content/uploads/2014/03/SL-140924-Pluttra-S%C3%A4kerhet.pdf
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artefakter som människan intra-agerar med även påverkar oss som användare. Men även att 

artefakterna intra-agerar med varandra.  

3. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I det här kapitlet kommer jag att presentera och motivera mitt val av metod som har använts i 

studien. Här kommer även studiens etiska ställningstaganden, urval, genomförande och 

reliabilitet/validitet att presenteras. 

3.1 Metodval 

Syftet med studien är att undersöka hur IKT används i dokumentationsarbetet och i 

verksamheten, och metoden jag har valt för att ta reda på det är kvalitativa intervjuer. Enligt 

Backman (2008) syftar kvalitativ metod till att resultaten ska vara verbala, där ordet är det 

centrala. Till skillnad mot en kvantitativ där siffror och tal är det centrala. Fördelen med 

kvalitativa intervjuer är enligt Bryman (2011) att det är en flexibel intervjumetod. Metoden 

syftar till att respondentens egna uppfattningar och synsätt framkommer genom generella 

inledande frågor. I en kvalitativ intervju vill man ha så detaljrika svar som möjligt, det är bra 

om intervjun tar olika riktningar,  intresset ligger i att få reda på respondentens perspektiv, och 

är intervjun öppen för olika riktningar ges respondenten möjlighet att framföra vad den tycker 

är viktigt och relevant att lyfta. Intervjufrågorna ställs utifrån dessa teman men är flexibla att 

ändras under intervjuns gång. Det är viktigt att använda ett språk som är begripligt för den 

som blir intervjuad, och frågorna ska ej vara ledande. För att förstå svaren man får av 

respondenten och få ett sammanhang bör man börja intervjun med bakgrundsfakta (Bryman, 

2011).  

En typ av kvalitativ intervju är semistrukturerad intervju. Bryman (2011) menar att i en 

semistrukturerad intervju utgår forskaren från en lista där specifika teman som ska beröras är 

representerade. Det kan kallas ”intervjuguide” och hjälper forskaren genom intervjun.  

Enligt Johansson & Svedner (2006) innebär kvalitativ intervju att frågeområden är bestämda 

från början, men frågorna kan variera från intervju till intervju beroende på vad respondenten 

svarat. Syftet med kvalitativ intervju är att få så detaljrika och utförliga svar som möjligt. För 

att göra det möjligt måste frågorna vara flexibla så respondenten får säga det som den anser 

vara viktigt och relevant att ta upp. Johansson & Svedner (2006) förespråkar att spela in 

intervjun då tonfall, avbrutna meningar etc. kan vara värdefulla att förstå. Det finns risker att 

en kvalitativ intervju övergår till en strukturerad intervju eller till och med till muntlig enkät 

om intervjuaren inte lyssnar och försöker förstå det respondenten svarar, om intervjuaren 

istället är inställd på att ställa nästa tänkta fråga. Bra följdfrågor är När? Var? Hur? Ge 

exempel etc. och undvik ”varför” frågan. Frågor bör ställas på så sätt att respondenten kan 

svara utifrån sina egna erfarenheter. 

I min studie använder jag mig utav semistrukturerade intervjuer för att få svar på 

frågeställningen. De centrala stora teman i min intervjuguide är IKT i verksamheten och i 
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dokumentation som jag ställer mina frågor utifrån. Jag anser att detta metodval är det bästa för 

att besvara min studies frågeställning då jag får en bild av hur pedagogerna själva uppfattar 

användandet av och arbetet kring IKT och dokumentation. Fördelen med att använda 

semistrukturerad intervju är att jag som intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

vad respondenten svarar. I studien har sju förskollärare intervjuats för att få svar på 

frågeställningen. 

3.2 Etiska ställningstaganden 

I min studie har jag intervjuat pedagoger, och då har jag några krav att förhålla mig till som 

Vetenskapsrådet (2011) utformat. De kraven kommer jag att presentera i detta kapitlet. Det 

övergripande kravet är individskyddskravet, som är uppdelat i fyra delar, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att jag måste informera alla inblandade i studien, vad studien 

handlar om och vilka metoder jag kommer använda mig av. I denna studie är förskolechef och 

förskollärare inblandade genom att jag intervjuar förskollärare. Innan jag kan påbörja 

metoden måste informationen ut till de berörda, så de vet varför jag är där.  

Det andra kravet är samtyckeskravet, som innebär att man måste ha ett samtycke från 

respondenten till att delta i studien. Detta ska gärna vara skriftligt, och innehåller lite 

information till respondenten om vad studien innebär, att intervjun kommer spelas in och att 

respondenten när som helst kan avbryta sin medverkan utan anledning (Vetenskapsrådet, 

2011).  

Tredje kravet, konfidentialitetskravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att alla uppgifter 

om deltagarna och personuppgifter ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av informationen. Behöriga i ett examensarbete är handledaren, 

examinatorn, opponent och diskutant.  

Det sista kravet är nyttjandekravet, enligt Vetenskapsrådet (2011) innebär det att allt insamlat 

material under undersökningstiden endast får användas till denna studie. Materialet får ej 

användas för kommersiellt bruk eller ej vetenskapliga syften.  

3.3 Urval 

Valet av intervjupersoner skedde genom tidigare kontakter, och studien genomfördes på två 

olika förskolor i en småstad i södra Sverige. Varje avdelning på förskolorna tillfrågades att 

delta i studien och de fick själva välja en pedagog på deras avdelning som skulle delta. Sju 

förskollärare intervjuades från sju olika avdelningar både  från yngrebarnsavdelning och 

storbarnsavdelning. Bristen av manliga förskollärare gjorde att det endast var kvinnliga 

förskollärare som deltog, men inget genusperspektiv gjordes i denna studie. 

Information/Samtyckesblanketter (se bilaga 1) lämnades till alla som skulle delta i studien, 

och alla gav sitt godkännande till att delta och att intervjun skulle spelas in. 
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3.4 Genomförande 

Först tog jag kontakt med förskolechefen för att få samtycke till att intervjua förskollärarna på 

de två förskolorna jag valt ut. Efter att jag fått samtycke från förskolechefen ringde jag till alla 

sju avdelningarna på de två utvalda förskolorna och frågade om någon ville ställa upp. Under 

samtalet informerades de om vad studien handlar om och hur lång tid intervjun skulle ta, då 

alla frågade om hur lång tid som behövdes. En förskollärare ställde upp från varje avdelning 

och det bestämdes av avdelningarna själva vem det skulle vara och jag bokade in ett möte 

med varje avdelning. På bestämd dag och tid åkte jag till förskolan och gjorde mina 

kvalitativa intervjuer. En av intervjuerna gjordes med två avdelningar samtidigt, och det blev 

mer en diskussion vilket var positivt då de kunde påminna varandra om viktiga saker att ta 

upp. Intervjuernas längd var mellan 15-45 minuter och alla utom den som var två 

respondenter samtidigt gjordes på en avskild plats där vi inte blev störda. Den intervjun då två 

respondenter var med samtidigt gjordes inne på deras avdelning när barnen sov, men intervjun 

gick bra ändå. Fördelen med att intervjun gjordes där var att förskollärarna kändes mer 

bekväma och de kunde också peka eller visa något de pratade om. 

3.5 Reliabilitet och Validitet 

Enligt Johansson & Svedner (2010) innebär reliabilitet mätnogrannhet i den metod man 

använt i sin undersökning. Validitet innebär om det är en sann bild av undersökningen och om 

resultatet av det området man har syftat att undersöka täcks upp. Bjereld, Demker & Hinnfors 

(2009) menar att reliabiliteten är svår att mäta om man använder sig av intervju som metod. 

Det beror på att i intervjuer kan svaren från respondenten kan påverkas av hur bra 

personkemin stämmer mellan respondenten och den som intervjuar. 

Intervjuerna i den här studien har genomförts på samma sätt för att stärka reliabiliteten. 

Områdena som valts i intervjuguiden besvarades men i lite olika följd eftersom 

semistrukturerade intervjuer ger möjligheten till följdfrågor. Eftersom undersökningen endast 

gjordes i en kommun kan inga allmänna slutsatser av resultatet dras. Däremot kan man se 

vissa paralleller mellan vad respondenterna svarat och tidigare forskning vilket stärker 

validiteten.  
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4. Resultat och analys 
 

I det här kapitlet kommer mitt resultat och analys av resultatet av studien att presenteras, och 

efterföljs av en sammanfattning. De personer som har intervjuats har fått fingerade namn, och 

även förskolorna som de arbetar på, vilket framgår av tabellen nedan. Alma och Ella 

intervjuades tillsammans, därför står oftast deras berättande tillsammans då de arbetar mycket 

på samma sätt och även hjälper varandra. Alla som har intervjuats är utbildade förskollärare. 

 Lina Erika Mia Hanna Kikki Alma Ella 

Ålder 56 47 58 37 42 40 - 

År i yrket 35 27 36 15 15 24 10 

Ålder barn 2.5-5 3-6 1-3 4-5 3-6 1-3 1-3 

Förskola Diamanten Diamanten Diamanten Stjärnan Stjärnan Stjärnan Stjärnan 

4.1 Dokumentationsmetod 

4.1.1 Pärmar 

Hanna, Alma och Ella har alla tre kvar barnpärmar/lärpärm som de kallar det. De berättar att 

en barnpärm/lärpärm innebär att varje barn har sin egen pärm, där dokumentation av det 

individuella barnet sätts in. Det kan vara kort på barnen, texter till korten eller citat som 

barnen sagt eller teckningar som barnen gjort. Pärmarna är inte så prioriterade längre, men de 

har kvar pärmarna för att de inte har något annat dokumentationssätt än så länge. Däremot 

uppskattar barnen pärmarna mycket, då de gärna tittar i dem och visar t.ex. mormor eller 

farfar när de hämtar.  

Lina, Erika och Mia berättar att de har slutat med portfoliepärmar. Lina berättar att de slutade 

med pärmarna på sin avdelning för att de tyckte att det tog för mycket tid och att det lätt blev 

ett fotoalbum. Portfoliepärmarna blev ett krav och ett stressmoment, och pedagogerna ställde 

sig frågan vad skulle pärmarna egentligen leda till och för vems skull de hade dem? Mia 

berättar att de slutade med pärmarna för att de har så mycket dokumentation i 

verksamhetspärmen och på avdelningen som de har satt upp på väggar och golv. Erika 

berättar att de har valt att istället för pärmarna spara all dokumentation på samma ställe och 

sen göra en mapp med dokumentationen som barnen får ta med sig efter att temat är avslutat. 

Kikki som jobbar med dokumentationsverktyget Pluttra berättar att de använde pärmar förut 

innan de började med Pluttra. Hon påpekar att de aldrig skulle gå tillbaka till pärmar igen, för 

att fördelarna med Pluttra är så många jämfört med pärmen. Kikki berättar att Pluttra känns 

som ett mer levande dokument hela tiden, och pärmarna är lite förlegat. Visst kan det vara 

trevligt att ta fram och titta i, men det blir mer som ett fotoalbum och reflektionen i stunden 

tillsammans med barnen blev aldrig av, vilket det blir på ett helt annat sätt nu med Pluttra. 
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4.1.2 Pluttra 

Kikki som arbetar med barn som är 3-6 år använder Pluttra som dokumentationsmetod. Hon 

berättar att Pluttra är ett digitalt sätt att dokumentera. Företaget Lin Education i Göteborg har 

startat Pluttra, och de jobbar mycket mot förskolan men har börjat att utvidga konceptet mot 

skolan också. Vissa kommuner hårdsatsar på Pluttra så att det blir en röd tråd i dokumentation 

från förskolan och hela vägen upp till årskurs nio, och endel även i gymnasiet. Pluttra är 

baserat på att ipads används i verksamheten, och tillsammans med barnen.  

Pluttra är uppbyggt på så sätt att varje enskilt barn har varsin mapp där dokumentation läggs 

in. I Pluttra finns även en blogg där deras dokumentation läggs upp om verksamhetens både 

planerade och spontana aktiviteter. Föräldrarna kan se sitt barns lärande hemifrån, då varje 

förälder får en personlig inloggning så de kan se sitt barns mapp och bloggen. I Pluttra finns 

alla läroplansmål, så de kan koppla ett lärande till läroplanen direkt och lägga in det i barnets 

mapp eller i deras blogg. Det finns olika kategorier, och de kan göra egna om de vill. Det 

finns även en kalender där de kan lägga in vad som händer under veckan, och då kan 

föräldrarna välja att synka den med sin egen kalender i telefonen och se vad barnet ska göra 

vilken dag, t.ex. planera kläder om de ska ha en utedag m.m. De använder även Pluttra som 

kommunikationsverktyg med föräldrarna. De printar aldrig ut några papper längre utan allt 

läggs nu på Pluttra, och om föräldrarna undrar något när de inte är på förskolan så kan de 

fråga det genom pluttra och få svar. Föräldrarna tog Pluttra väldigt positivt, ingen har varit 

emot det. Reaktionerna de har fått efter att Pluttra började användas är att det blir mycket mer 

samtal hemma mellan barnen och föräldrarna om vad de gör på förskolan. När de 

introducerade Pluttra för föräldrarna bestämde de tillsammans med föräldrarna att bilderna 

som läggs ut på Pluttra får inte läggas ut på sociala medier, och det har fungerat väldigt bra. 

När pedagogerna har lagt till något i Pluttra får föräldern ett pling i telefonen, och vem tittar 

inte i sin telefon idag. Pluttra är gratis för föräldrarna, men kostar förskolan ca, 100 kr per 

barn och termin. 

4.1.3 Dokumentationens syfte 

Hanna berättar att deras syfte med dokumentationen är att deras arbete ska utvecklas, att den 

är till för att de ska granska sig själva i hur de arbetar och hur arbetet förs framåt. Att 

verksamheten ska bli målinriktad och meningsfull för att barnen ska utvecklas och gå framåt.  

Alma och Ella berättar att deras syfte var från början att se barnens utveckling, och det är det 

nu också men att idag är det mer fokus på hur verksamheten gynnar barnens utveckling. T.ex. 

vill de att barnen ska utvecklas i matematik måste de titta på om det finns något som 

stimulerar matematiklärande i verksamheten och inne på avdelningen, annars kan inte barnen 

utvecklas inom det.  

Kikki berättar att deras syfte med dokumentationen genom Pluttra är att få ett större 

deltagande hos barnen, att få med barnen i sitt eget lärande och reflektera över det. Syftet är 

också att få bättre kommunikation med föräldrarna. 
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Mia berättar att deras syfte med dokumentationen är att barnen ska kunna lära sig mer, få 

återblick, reflektera och få berätta om. Och att synliggöra för föräldrarna vad de gör.Erika 

berättar att deras syfte med dokumentation är att snappa upp vad barnen pratar om, t.ex. 

barnen blev väldigt intresserade av humlor, och då plockade vi in humlorna i vårt tema 

kungaskogen. Så vi inte tappar vad barnen är intresserade av. Lina berättar att syftet med 

deras dokumentation är hur de ska gå vidare, förr kallade de det bakåtplanering, att det de 

planerar framåt ska utgå från det som har gjorts tidigare. Då ställs frågorna varför ska de gå 

vidare? Med vad ska de gå vidare? Vad fungerade inte? Det blir en sorts utvärdering, en 

reflektion. För att se vilka barn som var med, och att se att de får med barnen. Lina berättar att 

hon tycker det är en demokratisk process också, demokrati på förskolan är viktig, och det 

handlar inte om att barnen ska bestämma utan att de alla ska ges chansen till lärande. Men 

tiden detta kräver finns inte, det behövs inte bara mer tid utan pedagogerna behöver vara mer 

effektiva och lära sig prioritera. 

4.2 Fortbildning i pedagogisk dokumentation 

Alla intervjuade har fått fortbildning i pedagogisk dokumentation i form av föreläsningar, 

men de har i princip inte följts upp. Erika berättade att de hade pratat lite om dem på apt 

(arbetsplatsträff), men inget mer. De flesta behöver mer fortbildning i pedagogisk 

dokumentation. Däremot berättar Lina att hon inte tror att mer kunskap är lösningen då de har 

fått en del fortbildning. Hon uppfattar inte att folk förstår sin egen del i det, utan att det alltid 

ska vara något utifrån. Hon tror mer på att reflektera utifrån de förutsättningar som finns, 

kanske använda apt till det. Lina berättar också att pengarna styr och det finns det inga att 

sätta in, men hon tror inte att det blir bättre dokumentation för det. Den tiden kommer istället 

gå till planering framåt, och inte till reflektion osv. som den ska. Då är de tillbaka till när man 

kunde sitta en timme och bestämma vilket julpyssel de ska ha, helt meningslöst i lärandesyfte.  

Kikki berättar att de har fått utbildning i Pluttra, då en person från företaget Lin Education 

kom till dem och visade hur Pluttra fungerar. 

4.3 IKT-användning  

4.3.1 IKT-användning i verksamheten 

Alma och Ella berättar att IKT inte används så mycket i deras verksamhet. De använder inte 

aktivt Ipaden som ett redskap i ett lärandetillfälle. Det finns lite appar på den, och då är det 

appar som barnen inte har hemma, appar som har ett syfte och är pedagogiska. Däremot får 

ibland de barnen som vaknar tidigt efter vilan eller har uppevila använda ipaden. De tycker 

dock att ipad-användandet är lite otäckt, då de upplever att barnen glömmer tid och rum. Mia 

berättar att de använder Ipad, dator och skrivare. I ipaden har de inga appar som är spel, utan 

de har lite sångappar, och lite djurappar där de får höra hur djuren låter. Datorn är det de 

vuxna som använder. 
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Erika berättar att de har enkla pedagogiska appar på ipaden som barnen använder. De 

använder projektorn till filmvila, och projektorns ljud när de lyssnar på musik. Datorn 

används till lite spel och sånt. Hon berättar att de försöker att barnen ska leka på förskolan, 

och inte sitta så mycket vid dator och ipads då de hört att barnen gör det mycket hemma. 

Lina berättar att de använder ipaden till att söka på olika saker som barnen undrar, t.ex. de 

lekte en lek tillsammans hon och barnen, då hade de varsin gummibåt och jagade svärdfisk 

med harpun. Barnen undrade vad harpun var, Lina hämtade ipaden och sökte på harpunfiske 

så barnen fick se vad det var. ”Lite läskigt, men vi äter ju fisk”(Lina) tillägger hon. De har 

appar på Ipaden som pussel, eller appar som tränar koncentration eller där barnen får 

samarbeta med varandra. Ibland kan den användas för att något barn ska lugna ner sig lite och 

ha något att koncentrera sig på. Datorn används till teckenprogram och skapandeprogram.  

Hanna berättar att de använder främst ipaden och att de har appar, som matematiska appar, 

memory m.m. Barnen använder även ipadens tangentbord och skriver, vilket är ett lärande i 

bokstäver och siffor. De sitter alltid med barnen när de använder ipaden, så pedagogerna ser 

lite hur barnen tänker och kan utmana dem. De har ett barn som har behov av att sitta vid 

ipaden, den får honom att koppla av och då är syftet annat. Idag är ju barnen uppväxta med 

dator, och ipad och de försöker lära de största barnen hur man kan söka information, saker 

man undrar över. T.ex. ”så frågade barnen här om dagen, hur ser den här flaggan ut? Då sökte 

vi på den och tittade hur den såg ut” (Hanna). Projektorn används till att titta på film. De har 

även önskat att få en smartboard, för att kunna utnyttja tekniken ännu mer. 

Kikki berättar att de jobbar nästan bara med ipads, de har ingen dator inne på avdelningen. De 

satsar på appar som barnen inte har hemma och fyller ipaden med appar som barnen kan 

samarbeta i och som är utvecklande, t.ex. göra egen musik, Gravitarium som är musik och 

rörelse med hjälp av fingrarna i olika mönster. De försöker anpassa apparna i ipaden utifrån 

vad de arbetar med just nu. De har fjärilstema nu, och då lägger de in mer appar som handlar 

om fjärilar, som fjärilssånger eller fjärilsmemory. De vill ha en smartboard, då kan de få upp 

allt på väggen, så barnen mer kan delge varandra vad de gör och skapa mer reflektioner. 

4.3.2 IKT i dokumentationsarbetet 

Kikki berättar att de använder enbart ipads och mobiltelefoner i dokumentationsarbetet, 

kameran är förlegad. 

Erika berättar att de använder ipaden för att ta kort med. Projektorn används genom att titta på 

dokumentation så alla barn ska kunna se. Tanken var att de skulle ha reflektionstid 

tillsammans med barnen varje torsdag, de har inte alltid hunnit ta bilder men det var tanken. 

Lina, Mia och Hanna berättar att de använder ipads till att ta kort med. Lina och Mia använder 

även mycket kopiator för att skriva ut dokumentation. 

Alma berättar att hon filmar med ipaden, men inte vad hon kan göra med filmen? Hon vet att 

det går att klippa i en film, visa vissa delar, men hon har inte kunskap om hur hon ska göra. 

Då är det lättare att ta kameran, för den används mycket till att ta kort med. Ella tillägger att 
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hon tar lilla kameran och ser jätte omodern ut, för att den får plats i fickan och hon vet hur den 

fungerar, istället för ipaden som hon är osäker hur den kan användas. Alma berättar att 

kameran har en annan fördel, när de har t.ex. samling och hon ska ta kort, tas ipaden fram har 

hon alla barn vid skärmen för att de vill kolla på paddan. Tar hon istället fram kameran blir 

det inte så, ipaden skapar fokus. Det finns mycket de skulle vilja, men kunskaperna saknas 

pga. att de inte fått något fortbilning. 

4.4  Fortbildning i IKT, och teknisk utrustning 

Endast en av de intervjuade har fått någon fortbildning inom IKT, och alla påpekar att det 

behövs. Kikki berättar att hon och en kollega på hennes avdelning har fått åka på en 

nätverksträff där de sitter och diskuterar användandet av ipad i förskolan. Där delges olika 

tips, idéer, appar och tillbehör som finns osv. Eftersom tekniken hela tiden utvecklas måste 

pedagogernas kunskaper utvecklas och få fortbildning. 

Alma säger: 

Jag kan berätta om en liten incident vi hade, när vi skulle visa halvan för våra små. Då 

hade jag riggat upp projektorn och allt och kollat ljud och allting var klart. Så ropa jag 

på barnen och kollegorna och de kom och var jätteglada och satte sig för att kolla. Men 

när jag skulle starta filmen så händer ingenting, det kommer inget ljud, det kommer 

ingenting, och jag tänkte vad är det för fel? Jag ropade på flera personal på bygget, vi 

har ju några som är duktigare än andra, men ingen kunde lösa problemet. Det kom ljud, 

men ingen bild, sen kom de bild men inget ljud. Då funderar man på om det är vi som 

är dumma, eller om det är vår utrustning som är ”billig”?! Vi vet inte, eftersom det är 

inte många på bygget som har jättemycket kunskaper, alla har lite var. Men det kanske 

hade varit något jättelätt fel, hade man haft mer kunskap och vetat att så gör man så 

hade det varit fixat. Eller så är det dålig utrustning, det vet inte vi. Det brister och blir 

pannkaka av allt ihop (Alma). 

Hanna berättar att hennes kunskaper är självlärda. På hennes avdelning är det oftast hon som 

gör allt med datorn för de andra vill inte eller har inte samma intressen och kunskaper. 

Grundläggande kan hon hantera det som behövs göra i verksamheten, men hon uttrycker att 

det krävs att alla får en liten utbildning när det kommer nya tekniska prylar, så att alla kan 

våga använda det. Det brister och har hela tiden brustit i kommunen. Det är samma med 

Ipaden, även om de kan hantera den så eftersöker de att man kanske kan ha utbildning i det 

också, på ett apt eller nånting. Hur de kan använda det på ett annat sätt, tips och idéer. Hon 

tror att kommunen kan bli bättre på att ge dem utbildning för de tekniska prylarna. Hon 

påpekar att det pratas om att skolan ska ha nya datorer, men förskolan då? Det finns i deras 

uppdrag att de ska använda den typen av verktyg. Det har varit jättesvårt, ibland är en 

kopiator trasig jättelänge, och det har varit svårt att få dit resurser och hjälp när det är 

någonting. Framförallt har de inte bra kunskaper i hur man ska gå tillväga och hur det ska 

användas. Det har brustit i mycket, det känns som förskolan inte varit så prioriterad inom 

detta området. 
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Erika berättar att hennes kunskaper inom IKT är självlärda, de har inte fått någon utbildning i 

IKT, de fick en datakurs där de skulle ta datakörkort, men det är många år sedan. Förutom det 

har de inte fått något. Det kommer det även andra program eller uppdateringar som de måste 

sätta sig in i, vilket tar tid, och tiden till det finns inte. De skulle behöva mer kunskap om 

bildhantering eftersom de drar ut mycket bilder och text. Prylarna fungerar inte alltid, då 

krashar systemet och det är tråkigt. Det fungerar dåligt i denna kommunen allt tekniskt. De 

kan inte ens skriva ut från ipaden utan måste koppla in den i datorn för att skriva ut bilderna. 

Det blir så komplicerat när det inte fungerar, och då tröttnar hon. Hon vet inte vad det beror 

på, om kommunen inte kan sin sak? De ringer till de som har hand om det tekniska i 

kommunen och säger att de t.ex. vill kunna skriva ut direkt från paddan. Men de kan inte fixa 

det. Om det är okunskap eller fel man på fel plats det vet hon inte. Det skulle kanske behöva 

ha en itpedagog på förskolan, det vet hon finns på endel ställen. Den skulle kunna supporta 

oss och hjälpa oss med saker. 

Lina berättar, det behövs mer kunskaper inom IKT, de får bara saker men ingen utbildning. 

Teknisk utrustning behöver fortbildning. Det räcker inte att skicka en personal på en 

utbildning som sen är osäker och ska försöka lära de andra på avdelningen. Även på t.ex. 

datorn när det kommer ett nytt program de ska använda men vi får inga kunskaper i hur de ska 

göra. När hon började i förskolan så fanns inte datorer, och utan utbildning, eller när barnen 

vet mer än hon själv eller när hon inte förstår, det är inte roligt att känna sig korkad! Det 

krånglar, och så får vi gamla grejer eller så är något trasigt. Det är inte roligt när de har gjort 

något med barnen som de ska titta på så fungera t.ex. inte skrivaren. Förskolan får gammal 

skit och samtidigt kräver kommunen att de ska arbeta med det. Är man osäker i att använda 

olika tekniska verktyg så väljs de verktygen bort.  

4.5 Involvering av barn 

4.5.1 De minsta barnen i förskolan 1-3 år 

Alma och Ella berättar att de tycker det är svårt att få de allra minsta barnen delaktiga i 

dokumentationen eftersom de inte har det verbala språket. De kan se och tolka barnen men 

inte fråga dem och få gensvar på samma sätt som med de äldre barnen. Alma berättar ett 

exempel:  

En kille tog upp en magnetbokstav och håller upp den, och då tog jag kort på honom 

och tänker yes nu har jag dokumentation här, så tänkte jag att nu kommer han ju säga 

att han har hittat sin bokstav. YES! Dokumentation. Så jag skriver ut bilden, och hämtar 

honom, vi sätter oss och pratar och jag frågar vad som händer på bilden? Han svarar öh 

Lejon! Då hade han ett lejon på sin tröja. Sen så håller han något annat i andra handen, 

det var en familjetavla på sina föräldrar på bilden. Så han fortsätter med ”ah, pappa, 

pappa”. Den där bokstaven såg ju inte han alls. Så att det man tror och som vi hade 

tolkat hade ju jag skrivit att han hade hittat sin bokstav och var så stolt och glad, men 

det stämde ju inte med verkligheten. Men nu när han hade språk så fick jag ju veta 

sanningen, men hade inte han haft språket hade ju jag skrivit så om bilden. Det är ju det 

som är nackdelen med att de inte har språket på samma sätt. Vi kan ju sitta här och 
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diskutera att så här är det och tycka att vilken bra dokumentation vi gjorde, men att det 

inte alls stämmer med vad barnet upplevt (Alma). 

 

Alma som arbetar med de allra yngsta barnen 1-3 år gamla berättar att de har precis börjat 

prova ett nytt sätt att få deras tyckande som hjälp till dokumentationen. De har börjat med 

”smilegubbar”, det är en glad smilegubbe och en ledsen smilegubbe, och barnen får peka på 

den de tycker när hon frågar dem något. Ett exempel:  

Vi var ute och cyklade en dag och då frågade jag barnen som satt där, vad tyckte ni om 

förmiddagen idag och att vara ute och cykla? Alla barnen tryckte glad gubbe utom ett 

barn som tryckte ledsen gubbe, och jag tänkte att nej, men detta kan inte stämma då jag 

vet att han tycker om att cykla. Då sa min kollega, jo kommer du inte ihåg, han blev ju 

ledsen förut, ja just de (Alma). 

Både Alma och Ella önskar att få börja använda Pluttra som en annan avdelning gör på deras 

förskola, just för att det skulle gynna dem i dokumentationsarbetet eftersom deras barn inte 

har det verbala språket på samma sätt. Mia berättar, att barnen involveras på så sätt att vi sitter 

tillsammans och de får titta och berätta, och vi ställer lite frågor osv. Det är ju mer tolkning 

med de mindre, därför har de mer riktade frågor så de kan peka osv. Ingen av de yngre barnen 

får ta bilder själva till dokumentationen. 

4.5.2 De större barnen i förskolan 3-6 år 

Erika berättar, barnen involveras genom att de får vara med och sätta ord till bilderna, 

reflektion med barnen genom att reflektera över bilderna. Vad hände? Vad är det som har 

fastnat? Är det samma saker som pedagogerna tänkte? Ibland är det ju något helt annat som är 

intressant. Hanna berättar, att de har reflektion tillsammans med barnen, och att barnen ibland 

får vara med och sätta text till bilderna. Kikki berättar att hela idén med Pluttra är att barnen 

ska vara delaktiga i sitt eget lärande genom reflektion. När pedagogerna har gjort 

dokumentation med barnen så reflekterar de tillsammans med barnen över bilder och 

filmsekvenser. Barnen är med och väljer vad som ska in i deras mapp, de skriver texter till 

bilderna eller säger vad pedagogerna ska skriva. Inga av barnen får själva ta kort till 

dokumentationen. 

4.6 Sammanfattning av resultat 

Förskolorna i den här staden har olika sätt att dokumentera på, men alla använder någon form 

av teknisk utrustning eller IKT i dokumentationsarbetet. Alla sju avdelningarna har arbetat 

med barnpärm/lärpärm/portfoliopärm förut, men nu är det endast Hannas, Almas och Ellas 

avdelningar som har kvar det. De tre har kvar det för att de inte har funnit eller börjat med 

något annat sätt att dokumentera på än, som passar dem. Kikki, Erika, Mia och Lina vars 

avdelningar har slutat med barnpärmarna är bara positiva till det, då alla säger att det är 

mindre stressigt kring dokumentationen nu. En avdelning, Kikkis avdelning har börjat ett helt 

nytt sätt att dokumentera, och det är genom Pluttra som är digitalt och baseras på att man har 

och använder ipads i verksamheten. Alla sju avdelningarna är inne i tänket att dokumentation 
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handlar om reflektion, reflektion mellan pedagoger, och reflektion tillsammans med barnen 

för att få dem delaktiga i dokumentationen. Däremot uttrycker de flesta att de är i 

startgroparna till detta tänket. Alma, Ella och Mia som arbetar med de minsta barnen uttrycker 

att det är vissa svårigheter när det gäller reflektion med de allra minsta pga att de har inte det 

verbala språket på samma sätt som de större barnen. Där gäller det att mer tolka barnen.  

Alla sju avdelningarna har fått fortbildning inom dokumentation i form av föreläsningar. Fem 

av de intervjuade uttrycker att de behöver mer fortbildning inom dokumentation, för att 

komma in i tänket och försöka hitta ett sätt som är lätt att arbeta med dokumentation. Alla 

avdelningar tar upp tiden kring dokumentation. Mia och Kikki uttrycker att de hinner med 

dokumentationen på ett bra sätt genom att de hittat ett sätt att dokumentera på som passar 

dem. De andra fem uttrycker att tiden är ett stort problem när det gäller dokumentationsarbete, 

och att dokumentationen lätt blir längst ner på ”att-göra” listan. Hanna, Alma, Ella, Kikki och 

Lina uttrycker att dokumentationens syfte är verksamhetsutveckling, och barnens utveckling. 

Erika och Mia är mer inne på att barnens utveckling är syftet med dokumentationen. 

Alla avdelningarna använder sig av IKT i verksamheten på något sätt i form av dator, 

kopiator, projektor, högtalare, kameran och Ipaden. Det som används mest tillsammans med 

barnen är Ipaden. Alma, Ella och Mia som arbetar med de minsta barnen använder inte aktivt 

ipaden som verktyg för lärande. För Kikki och Hanna är Ipaden en del av verksamheten och 

används på många olika sätt. Erikas avdelning använder ipaden, men de lägger inget fokus på 

den som lärandeverktyg, då de värdesätter att barnen ska leka på förskolan eftersom de sitter 

mycket med ipad hemma. 

Alla avdelningarna använder sig av ipads när de dokumenterar, Alma och Ella är de enda som 

använder kameran ibland, då de uttryckt att ipaden skapar ett annat fokus hos barnen, och att 

de känner sig mer trygg med kameran. Kikkis dokumentationsmetod bygger på att de 

använder kameran. 

Alla intervjuade har uttryckt att de har självlärda kunskaper i IKT användning. De har inte fått 

någon fortbildning inom de tekniska prylar som finns på förskolan och det har bidragit till 

konsekvenser i användandet av dem. Flera av de intervjuade uttrycker också att förskolan får 

gammal teknisk utrustning, och känslan av att tekniska prylar bara ”slängs till” förskolan från 

kommunen för att de ska vara nöjda. Alla intervjuade uttrycker att allt som har med teknik att 

göra fungerar dåligt i deras kommun, hjälp när något går sönder, fixa olika funktioner de 

önskar, resurser osv. Alla är överens om att teknisk utrustning kräver fortbildning. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

För att undersöka studiens frågeställning om hur pedagoger arbetar med IKT i 

dokumentationen och i verksamheten i förskolan, valdes kvalitativ semistrukturerad intervju 

som metod. Den metoden valdes då syftet med studien var att få veta hur pedagogerna arbetar. 

Metoden baseras på öppna frågor utifrån en intervjuguide som Bryman (2012) kallar det, och 

då kan respondenten ta upp det den anser viktigt och djupare svar kan ges. Metoden ger även 

möjligheten till den som intervjuar att ställa följdfrågor utifrån respondentens svar. 

Observation fanns i tankarna i valet av metod, men från mina egna erfarenheter görs framför 

allt dokumentation olika mycket olika dagar och lite i skymundan, därför ansågs intervju vara 

mer lämplig eftersom tiden till detta examensarbete var knapp och observation skulle ta 

mycket mera tid. Hade mer tid funnits hade intervju och observationen varit bra att använda 

tillsammans, och en bredare bild av ämnet kunde framträtt. 

Hade enkäter istället valts hade resultatet blivit mer omfattande, och då hade studien kunnat 

avgränsats till att enbart undersöka fortbildning inom IKT. En undersökning om hur Sveriges 

kommuner ger förskolepersonal fortbildning i IKT, skiljer det sig åt i olika kommuner? 

Förekommer det någon form av fortbildning i IKT överhuvudtaget? Det hade varit väldigt 

intressant att undersöka. 

5.1.1 Vad kunde gjorts annorlunda? 

Hade jag chansen att göra om studien hade jag valt att göra intervjuer med två eller tre 

respondenter samtidigt, eftersom jag anser att det blev ett mycket bättre flyt i intervjun med 

Alma och Ella. De kändes mer bekväma, de kunde diskutera med varandra och påminna 

varandra om saker att ta upp som var viktiga för dem. Hade jag gjort alla intervjuer på det 

sättet hade jag sparat mer tid och kunnat göra ännu fler intervjuer, och fler röster hade gjort 

sig hörda inom området. Alla respondenter var från samma kommun i denna undersökning, 

vilket gjorde att svaren var liknande i nästan alla frågor, och likartade saker togs upp. Hade 

studien gjorts om hade respondenterna valts i fler kommuner för då hade resultatet kunnat 

jämförts kommuner emellan. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagoger använder sig av och arbetar med 

IKT och teknisk utrustning i dokumentationsarbetet och i verksamheten i förskolan. 
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5.2.1 Kunskaper om IKT 

Utifrån intervjuer med sju verksamma förskollärare i en och samma kommun visar det sig 

framförallt att kunskaper om IKT och dess användning är bristfälliga. Förskollärarna har inte 

fått någon utbildning i IKT-användning och de kunskaper de har är självlärda. Eftersom 

kunskaperna om IKT är bristfällig väljer de istället de tekniska verktyg de känner sig mer 

bekväma med t.ex. kameran i dokumentationsarbetet och i verksamheten. Aglassinger m.fl. 

(2012) studie visade att användandet av ipaden vad tidsbesparande för pedagogerna, eftersom 

de slapp skriva ut, klippa, laminera m.m. Ipaden användes istället som ett sökverktyg, och 

bilder gick att få fram direkt. Detta kan liknas med pedagogernas arbete med dokumentation i 

denna studie, de som har kvar pärmarna. De lägger väldigt mycket tid till att skriva ut, klippa 

och klistra, vilket Pluttra-användarna inte gör. Digitalt dokumentationssätt är tidsbesparande. 

Då forskning kring hur pedagogers kunskaper kring IKT inte hittats kan detta område 

fortfarande vara outforskat. Är kunskap om IKT och teknisk utrustning givet att alla kan? 

Aglassinger, mfl. (2012), Klerfelt (2007), Tembe (2007) och Alexandersson m.fl. (2001) 

betonar alla i sina texter att IKT är ett viktigt verktyg i barns sociala utveckling. Sitter de 

tillsammans framför t.ex. dator eller ipad utvecklas det sociala samspelet, problemlösning, 

kreativitet, kommunikation med andra barn, m.m. Alexandersson m.fl. (2012) tar även upp att 

samarbete vid IKT-användning påverkar barnens kognitiva utveckling. Ljung-Djärf (2002) 

lyfter möjligheterna i att använda datorn redan i förskolan på grund av att barnen ska hinna 

med ”tåget till framtiden”, att förskolan ska rusta barnen inför deras framtid. På grund av 

okunskap kring IKT visar denna studies resultat att flera förskollärare inte aktivt använder 

IKT som verktyg i lärandesyfte med barnen, och då särskilt med de yngre barnen. 

Tembe (2007) lyfter att en undersökning gjorts i Storbritannien där forskarna fick ett resultat 

som var oroväckande. Barn behöver vuxna runt omkring sig som har samma eller mer 

kunskaper i att använda IKT, för att finnas till hjälp och kunna vägleda barnen. Både 

pedagoger och föräldrar behöver fortbildning i IKT för att kunna utmana barnens lärande. 

Den här studiens resultat visar att pedagogerna känner att de har för lite kunskaper inom IKT 

för att kunna utmana barnen i det och använda det aktivt som ett lärandeverktyg. 

Ljung-Djärf (2002) lyfter att beroende på pedagogen och dennes inställning till datorn som 

lärandeverktyg påverkar om de ser möjligheter eller risker med användandet. Pedagogerna i 

hennes studie uttryckte att det finns ett värde av att barnen redan i förskolan bekantar sig med 

datorn, men att det inte tillämpas i verksamheten. Datorn ska vara värdefull men inte när som 

helst, hur som helst eller hur mycket som helst. Datorn får heller inte ersätta andra ”viktigare” 

aktiviteter. Den här studien visar att pedagogerna har delade åsikter om användandet av IKT. 

Några ser det som något värdefullt för barnen och integrerar speciellt ipaden i verksamheten 

som något helt naturligt som allt annat. Andra ser mycket risker med att barnen ska sitta 

framför skärmen, och ingen av de lyfte något positivt med användandet av ipad tillsammans 

med barnen. De menar att barnen verkar sitta mycket hemma framför skärmen, så därför 

behöver de inte arbeta så mycket med det i förskolan. Datorn verkar ha bytts ut mot ipads på 

flera avdelningar, då ingen avdelning på förskolan Stjärnan hade dator inne på avdelningen. 



 

21 

 

5.2.2 Fortbildning 

Resultatet i den här studien visar att pedagogerna har fått fortbildning inom pedagogisk 

dokumentation i form av föreläsningar, men ingen fortbildning alls inom IKT. Anses 

pedagogisk dokumentation viktigare än IKT-användning? Eller förutsätter man att IKT är 

något som alla ska kunna? Flera av de intervjuade i den här studien började arbeta i förskolan 

innan datorerna började bli en del i verksamheten. Krav på att de ska använda IKT finns både 

från styrdokument och kommun då flera vardagliga saker sköts digitalt, men ingen 

fortbildning ges. 

5.2.3 ”Traditionell” dokumentation vs Pluttra 

Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas 

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

barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras (Skolverket, 2010, s.14). 

Enligt förskolans läroplan ska pedagoger dokumentera, men det nämns inget hur de ska göra 

det, vilket de får tolka själva. Däremot betonar Skolverket (2012) att pedagogisk 

dokumentation är ett sätt att arbeta på för att synliggöra verksamheten och dess kvalitet. 

Pedagogisk dokumentation är enligt Lenz-Taguchi (2013) när dokumentationen leder till 

reflektion som leder till en förändring i verksamheten. 

Dokumentation kan göras på många olika sätt, och i den här studiens resultat ser vi tre olika 

sätt att dokumentera, pärmar, inte pärmar och Pluttra. Studien visar att pärmar är det sätt alla 

dokumenterade på förut, men att det börjar bli förlegat och det eftersöks nya metoder till att 

dokumentera. En av avdelningarna i den här studien har funnit en annan metod, Pluttra. Det 

finns likheter i Pluttra och pärmar i uppbyggnaden. Alla barn får var sin mapp i Pluttra, alla 

barn har var sin pärm i den andra dokumentationsmetoden. Skillnaden ligger i att allt är 

digitalt i Pluttra, vilket gör att pedagogerna slipper allt pappersarbete kring dokumentationen. 

Fördelar med Pluttra gentemot pärmar är:  

 Tidsbesparing då allt är digitalt. De slipper skriva ut, klippa och klistra.  

 Kommunikation med föräldrar, föräldrarna kan skriva kommentarer eller mejla direkt 

till avdelningen genom Pluttra.  

 Reflektion med barnen, tas ett kort på ett lärande i stunden kan pedagogen tillsammans 

med berörda barn reflektera och diskutera om bilden direkt.  

 Allt finns på samma ställe, veckans planering i kalender, reflektioner, dokumentation. 

Framtidens dokumentationsmetod är nog Pluttra, men då krävs kunskaper i IKT-användning. 
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6. Slutsats och vidare forskning 
Slutsatser av den här studien är att dokumentationen i förskolorna i den här staden håller på 

och förändras. De söker efter ett nytt sätt att dokumentera då pärmar känns förlegat. En 

avdelning har kommit långt i att hitta ett annat dokumentationssätt. IKT-användningen såg ut 

på ungefär samma sätt på alla avdelningarna, dock hade pedagogerna olika uppfattning kring 

IKT-användningen i verksamheten med barnen. Det är stor efterfrågan om fortbildning inom 

IKT då de inte fått någon utbildning alls. Tekniska prylar som ipad osv har bara ”slängts” in i 

på deras avdelningar för att kommunen trott att de velat ha dem. 

Det vore intressant och undersöka om det ser ut på samma sätt i andra kommuner, är det givet 

att alla ska ha kunskap om IKT i dagens samhälle? Är det brist på fortbildning inom IKT i 

förskolor i Sverige? Är det något som någon har tänkt på? Det vore också intressant och 

undersöka om det skiljer sig beroende på kön, eller ålder.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Informationsbrev till förskolechef och 
förskollärare. 

 

Hej. 

Jag heter Rebecka Löving och jag läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Jag skriver 

just nu mitt examensarbete där syftet är att undersöka användadet av IKT (teknisk utrustning) 

i dokumentationsarbetet och i verksamheten. 

 

Undersökningens frågeställning är: 

 Hur arbetar och använder förskolans pedagagoger IKT och teknisk utrustning vid 

dokumentationsarbete och i verksamheten? 

 

Jag undrar om det finns möjlighet att få göra intervjuer med några förskollärare som arbetar 

med olika åldersgrupper och på olika förskolor. Intervjun kommer att ta cirka 20 minuter och 

sker helst någonstans på förskolan.  

Deltagandet är frivilligt, och du som medverkar har rättigheten att när som helst avbryta er 

medverkan. All information som samlas intill studien kommer att behandlas anonymt, dvs att 

både medverkares och förskolas identitet är skyddad. För att underlätta transkriberingen 

kommer jag att spela in samtalet med en mobiltelefon. Den data som samlas in till studien är 

endast till för studiens ändamål och kommer förstöras och raderas när arbetet har blivit 

godkänt.  

 

Jag ger mitt samtycke till att delta i undersökningen. 

 

Namnunderskrift: 

           

 Jag godkänner att intervjun spelas in. 

 

 

Med vänliga hälsningar Rebecka Löving 
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Bilaga 2- Intervjuguide 

 

Intervjufrågor. 

1. Ålder? 

2. Kön? 

3.  Hur länge har du arbetat i förskola? 

4.  Vilken utbildning har du?  

– Var utbildade du dig? 

– Hur lång var utbildningen?  

– Fanns det någon inriktning på ämne då?  

5. Vilken ålder är de barn du arbetar med nu? 

 

1. Beskriv hur ni arbetar med dokumentation. 

 

2. Vad har ni för syfte med dokumentationen och hur används den? 

 

3. Beskriv hur ni använder IKT på er avdelning. 

 

4. På vilket sätt använder ni er av IKT dvs teknisk utrustning när ni gör 

dokumentation? 

 

5. Vilka kunskaper har du inom IKT? Vilka kunskaper saknar du? 

 

 

6. Vilken fortbildning har du fått i hur IKT kan användas? 

 

 

7. Hur involveras barnen i dokumentationsarbetet? 

 

- Användandet av IKT? 
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