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Abstrakt: 

Syftet med arbetet har varit att skapa en förståelse för hur en förändringsprocess i förskolan 
avseende digitalisering av den pedagogiska dokumentationen kan ta sig uttryck och upplevas 
av förskolans arbetslag. Studien är en kvalitativ studie utifrån två fokusgruppssamtal där 
fokusgrupperna består av två arbetslag med verksamma förskollärare. Studiens teoretiska 
utgångspunkt är socialkonstruktionism där kunskap konstrueras i sociala sammanhang och 
språket utgör en central del som är med och formar vårt meningsskapande. Resultatet visar på 
utmaningar och möjligheter som arbetslagen upplever kring digital pedagogisk 
dokumentation, samt betydelsen av barns delaktighet och strategier gällande att göra barnen 
delaktiga i den pedagogiska dokumentationen.  

Nyckelord: Barns delaktighet, digitalisering, digital pedagogisk dokumentation, förskola, 
pedagogisk dokumentation  

 

  



 
 

 

Innehåll 
1 Inledning .........................................................................................................................................1 

1.1 Syfte och forskningsfrågor.........................................................................................................2 

2 Bakgrund .........................................................................................................................................3 

2.1 Dokumentation och förskolans läroplan .....................................................................................3 

2.2 Pedagogisk dokumentation - uppkomst och utveckling ..............................................................3 

2.3 Digital pedagogisk dokumentation.............................................................................................5 

2.4 Barns delaktighet i förskolan och den pedagogiska dokumentationen .........................................6 

3 Teoretisk utgångspunkt: ...................................................................................................................8 

3.1 Socialkonstruktionism ...............................................................................................................8 

4 Metod ............................................................................................................................................ 10 

4.1 Val av metod ........................................................................................................................... 10 

4.2 Fokusgrupper .......................................................................................................................... 10 

4.3 Studiens kontext och deltagare ................................................................................................ 11 

4.4 Forskningsetiska principer ....................................................................................................... 11 

4.5 Genomförande ........................................................................................................................ 11 

4.6 Bearbetning, tolkning och analys ............................................................................................. 12 

4.7 Trovärdighet och tillförlighet ................................................................................................... 13 

5 Resultat.......................................................................................................................................... 14 

5.1 Digitala pedagogiska dokumentationens möjligheter och utmaningar ....................................... 14 

5.2 Förskollärare om barns delaktighet .......................................................................................... 15 

5.3 Strategier för delaktighet ......................................................................................................... 17 

5.4 Sammanfattning av resultatet ................................................................................................... 17 

6 Diskussion ..................................................................................................................................... 19 

6.1 Metoddiskussion ..................................................................................................................... 19 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................................................... 20 

6.2.1 Nya sätt att uppleva, reflektera och lära............................................................................. 20 

6.2.2  Ett vidgat inflytande och samspel ..................................................................................... 21 

6.2.3 Inkluderingens etiska aspekter .......................................................................................... 22 

6.3 Slutsatser och implikationer: ................................................................................................... 23 

6.4 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................... 23 

Referenser: ..........................................................................................................................................  

Bilagor.................................................................................................................................................  



    

1 
 

1 Inledning 
Digitaliseringen är en pågående process, både inom förskolan och samhället i övrigt. Många 
förskolor runt om i Sverige använder någon form av digital resurs i det pedagogiska arbetet 
(Skolverket 2015). Mylesand (2007) påpekar att den digitala tekniken bidrar till att förändra 
förskollärares syn på sitt sätt att dokumentera. Hon menar att digitala verktyg exempelvis ger 
möjlighet att ta fler bilder, eller att göra inspelningar av olika slag. Dessa medieupptagningar 
kan direkt studeras för att upptäcka barnens läroprocesser, vilket bidrar till ett helt nytt sätt att 
förhålla sig till den pedagogiska dokumentationen. Skolverkets förslag till regeringen syftar 
till nationella strategier för skolans och förskolans digitalisering. Digitaliseringen avser till att 
förbättra verksamheterna och ge alla barn möjlighet att utveckla en digital kompetens. För att 
uppnå skolverkets vision krävs det insatser på flera plan (Skolverket, 2015). Skolväsendet 
spelar en viktig roll i arbetet för att uppnå regeringens strategier gällande digitalisering, där 
möjlighet till utveckling och förståelse av hur digitaliseringen kan påverka samhället såväl 
som individ ges i tidig ålder (Regeringskansliet, 2017). Vidare framgår det tydligt i förskolans 
Läroplan (Skolverket, 2016) att förskollärare ska arbeta för att alla barn ska få möjlighet att 
utveckla intresse och förmåga att utforska olika medier. Idag finns det tyvärr relativt lite 
forskat inom digitalisering i dagens skolväsende, därför är det av stor vikt att mer forskning 
och studier görs inom området (Regeringskansliet, 2017).  

Enligt Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) ska förskollärare ansvara för att barnens 
utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, analyseras och följs upp, 
detta för att det ska kunna vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillvaratar barnens 
möjligheter att lära och utvecklas i relation till läroplanens mål. ”Förskollärare ska ansvara för 
att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 
2016, s 12). Barnens inflytande skrivs tydligt fram i läroplanen och är någonting som 
pedagoger aktivt ska jobba med. Detta styrker även Palmer (2012) när hon beskriver hur 
pedagoger ska göra barnen delaktiga i dokumentationen, genom att låta barnens reflektioner 
ligga till grund för hur arbetet ska gå vidare. Genom pedagogisk dokumentation och att 
barnen ges inflytande i den processen, kan arbetslagen lyfta barnens tankar och funderingar 
kring sin omvärld och konstruera ett lärande.  

Jag har valt att fördjupa mig inom detta område på grund av att jag under min 
förskollärarutbildning funnit pedagogisk dokumentation intressant och insett att pedagogisk 
dokumentation är ett centralt arbetssätt inom förskolan. Intresset är att undersöka 
förskollärarnas synsätt och tankar om hur man involverar barnen i den digitala pedagogiska 
dokumentationen, samt hur arbetslaget upplever digitaliseringen av den pedagogiska 
dokumentationen i förskolan. Detta intresse har speciellt vuxit fram under mina 
verksamhetsförlagda utbildningar, där jag har kunnat observera bristen på att barnen 
involveras i den pedagogiska dokumentationen. Ytterligare en anledning till att jag valt att 
undersöka detta område är att jag kom i kontakt med en förskola som arbetade med detta som 
en del av sitt systematiska kvalitetsarbete och verksamhets utveckling. Detta gav mig en 
möjlighet att göra min studie i samarbete med dem.  

Med denna studie hoppas jag kunna bidra med insyn i hur man i dagens förskola kan arbeta 
med digital pedagogisk dokumentation och hur barn görs delaktiga i det arbetet.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att i skärningspunkten mellan läroplanens delaktighetssträvanden 
och den pågående digitaliseringsprocessen beskriva och diskutera hur det pedagogiska 
dokumentationsarbetet konstrueras bland arbetslag i förskolan. 

- Vilka möjligheter och utmaningar framkommer i arbetslagens tal om det 
digitaliserande pedagogiska dokumentationsarbetet?  

- Hur talar arbetslagen om barns delaktighet i arbetet med pedagogisk dokumentation? 
- Vilka strategier ger arbetslagen uttryck för ifråga om att göra barnen delaktiga i den 

digitala pedagogiska dokumentationen? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag att presentera förskolans läroplan och vad som där framgår 
angående området pedagogisk dokumentation och barns delaktighet. Här beskrivs också 
innebörden av centrala begrepp för min studie. Därefter kommer en presentation av tidigare 
forskning om pedagogisk dokumentation och dess ursprung. Kapitlet avslutas med en 
genomgång av den teoretiska utgångspunkten som ligger i grund för studien.  

2.1 Dokumentation och förskolans läroplan  
I Läroplan för förskolan Lpfö98, (Skolverket, 2016) föreskrivs det inte hur eller att 
förskollärare ska arbeta med pedagogisk dokumentation. Det som föreskrivs är att förskolan 
ska jobba för att förskolans kvalitet systematisk och kontinuerligt ska dokumenteras, följas 
upp, utvecklas och utvärderas. För att göra detta möjligt krävs det att de vuxna stödjer och 
utmanar barnen i deras utveckling och lärande. Kunskap krävs kring varje barns kunnande 
och erfarenheter dessutom måste barnen ges möjlighet att utöva delaktighet och inflytande 
utifrån intresse och de olika målområdena i läroplanen. Att förskollärare har kunskap om hur 
barnens engagemang, erfarenheter, teorier och idéer kan tas till vara i verksamheten är viktigt. 
Arbetslaget ska ansvara för att i arbetet ” kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa 
upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser 
barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner” 
(Skolverket, 2016, s 15). Barnens lärande och utveckling är någonting som förskolan ansvarar 
för och detta ska dokumenteras, följas upp och reflekteras över. Vidare ska förskolan lägga 
grunden för ett livslångt lärande, där förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik för alla i 
verksamheten. Barns intressen ska tas tillvara och deras lärande och utveckling ska 
stimuleras. Dokumentationen handlar om att analysera saker utifrån olika perspektiv som 
sedan ska leda till att förbättra verksamheten där fokus läggs på barns lärande och utveckling 
(ibid).  

2.2 Pedagogisk dokumentation - uppkomst och utveckling 
I barnomsorg-och skolkommitténs betänkande (SOU 1997:157) beskrivs pedagogisk 
dokumentation som ett arbetsverktyg för verksamheterna som genererar ett reflektionsarbete 
mellan förskollärare och barn. Dokumentationen är ett sätt att följa lärandet och ger en 
uppfattning om barnens utveckling och lärande inom olika områden. 

Dahlberg och Elfström (2014) belyser att pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i de 
kommunala förskolorna i den italienska staden Reggio Emilia. Efter andra världskriget ville 
man inom Reggio Emilia skapa förskolor som bidrog till att skapa demokratiska medborgare 
och arbetsformer. Det ansågs vara av yttersta vikt att skapa förskolor med medborgliga 
rättigheter för alla barn, en mötesplats där både pedagoger och barn har möjlighet att 
tillsammans utforska världen genom olika förhandlingar och experimenterande. Där utgick 
pedagogerna ifrån en lyssnande dokumentation och reflektion. Dokumentationsarbetet kan 
därför kopplas till förskolans demokratiska uppdrag och värden som har en möjlighet att svara 
mot den syn man har på kunskap, barn och lärande. Arbetet med dokumentationen ses som en 
grund för delaktighet mellan förskollärare och barn i verksamheten men även en möjlighet för 
föräldrar, politiker och forskare till delaktighet i verksamheten. Arbetet leder till att ge 
förskolan en historia och en identitet (ibid). Detta styrker även Dahlberg, Moss och Pence 
(2014) där de beskriver pedagogisk dokumentation som ett redskap som skapar demokratisk 
och reflekterande pedagogisk praktik, vilket bidrar till förskolans demokratiska arbete genom 
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att ge förutsättningar för arbetslaget att skapa en dialog i den pedagogiska verksamheten. 
Genom att göra det pedagogiska arbetet synligt genom en demokratisk och öppen diskussion 
kan den pedagogiska dokumentationen ge möjlighet för förskolan att erhålla en ny legitimitet 
i samhället.  

Den pedagogiska dokumentationens främsta uppgift är att synliggöra barnen som kompetenta 
och utrustade med en mängd kunskaper, vilket bidrar till att skapa ett underlag för barnens 
fortsatta utforskande och tillägnande av nya kunskaper (Svenning, 2011). Barnen betraktas 
som medforskare, men var i processen de får komma med sina synpunkter och åsikter är 
viktigt att se över. Det är ständigt aktuellt att tänka över vem som väljer vad som ska 
dokumenteras, hur det görs och vilken möjlighet barnen har att bli lyssnade på och välja om 
de vill delta i dokumentationen eller inte (ibid).  

Elfströms (2013) avhandling visar att förskollärarna idag har en aktiv roll i arbetet med 
pedagogisk dokumentation i förhållande till förskolans läroplan. Läroplanen för förskolan 
beskriver förskollärarnas ansvar att kritiskt granska de verktyg som används och de 
konsekvenser som de får för barnens potentialer till utveckling och lärande. Att förskollärarna 
innehar kunskapen och förståelsen av teoretiska och filosofiska perspektiv beskriver Elfström 
(2013) som en viktig del för att kunna analysera och reflektera det pedagogiska arbetet i 
verksamheten i relation till pedagogisk dokumentation. Denna roll blir med andra ord ett 
viktigt kompetensutvecklingsområde. Hennes studie visar även på att det är i samtalen och 
reflektionen i anknytning till den pedagogiska dokumentationen mellan barn och arbetslaget 
som det uppstår ahaupplevelser. Upplevelser som bidrar till en lust och nyfikenhet som ger 
kraft inför det fortsatta arbetet med barnen. Det visade sig att när förskollärarna stannade upp 
inför barnens funderingar och frågor i samband med reflektion kring den pedagogiska 
dokumentationen, öppnades det nya möjligheter att se oväntade ingångar till de som var 
barnens intresse och fokus (ibid).  

Lenz-Taguchi (1997) redogör för att den pedagogiska dokumentationen ska användas på ett 
sätt att den blir en integrerad del i verksamheten. Hon beskriver pedagogisk dokumentation 
som ett verktyg inom förskolan som används för att observera och dokumentera barns 
läroprocesser men även pedagogernas praktiker. Hon trycker mycket på att pedagogen och 
barnet kommunicerar med varandra genom dokumentationen, upplevelser, känslor och tankar 
blir synliga genom olika uttryck, till exempel lek. Dahlberg, Moss och Pence (2014) beskriver 
pedagogisk dokumentation som två företeelser, både som en process och ett viktigt innehåll. 
Processen omfattar användningen av materialet som hjälpmedel för att reflektera över det 
pedagogiska arbetet och detta görs på ett mycket noggrant, metodiskt och demokratiskt sätt. 
Genom att förskollärare reflekterar kring dokumentationen tillsammans med kollegor och 
barnen själva leder det till att dokumentationen blir pedagogisk (ibid). Författarna beskriver 
pedagogisk dokumentation som innehåll är material som redogör för vad barnen säger och 
gör, ett material som kan anta många olika former. Dessa former kan exempelvis röra sig om 
handskrivna anteckningar om det som sägs och görs, videoinspelningar eller barnens eget 
arbete. Detta material synliggör arbetet i den pedagogiska verksamheten och är en viktig del i 
processen inom den pedagogiska dokumentationen. Även Bjervås (2011) tydliggör att 
pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som definieras utifrån innehåll och process. 
Hon beskriver att den pedagogiska dokumentationen bidrar till att synliggöra barnens 
processer, och utgör därför ett underlag för reflekterande samtal inom den pedagogiska 
verksamheten. Vidare problematiserar hon pedagogisk dokumentation genom att framhålla att 
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pedagogen lätt kan fastna i att klassificera och kategorisera barnen. Pedagogisk 
dokumentation innehåller ett maktperspektiv i förhållande till barnen, lärare måste därför vara 
medvetna om den makt de har. Den pedagogiska dokumentationen är därför inte ett riskfritt 
verktyg i den pedagogiska verksamheten (ibid). 

Palmer (2012) framhåller att pedagogisk dokumentation bidrar till ett arbete som möjliggör att 
utgå från det som sker bland barnen, den kan hjälpa till att synliggöra det som barnen är 
intresserade av och undersöka den dagliga verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen 
bidrar även till att synliggöra vad pedagogerna har för förhållningssätt och hur det påverkar 
verksamhetens och barnens möjligheter och utveckling. Eftersom pedagogisk dokumentation 
idag är ett verktyg som används flitigt i många förskolor runt om i landet är det enligt 
Skolverket (2016) viktigt att se över hur och varför man arbetar med det, så att arbetet är 
förenligt med Lpfö98.  

Vallberg Roth (2014) diskuterar att lärare dokumenterar och bedömer alla barn med start från 
att de börjar förskolan. Intresset har alltså vuxit vad gäller bedömning av allt yngre barns 
kunnande, detta för att stärka kvalitetsarbetet för att säkerhetsställa och bidra till en mer 
likvärdig utbildning. Läroplan för förskolan Lpfö98, (Skolverket, 2016) föreskriver att 
förskollärare ska ansvara för ”att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och 
systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras 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, s 14). Det dilemma som uppstår är hur den 
pedagogiska dokumentationen av varje barns lärande ska nyttjas till kvalitetsutveckling och 
utvärdering av verksamheten i överlag, istället för att utvärdera varje enskilt barn mot 
kunskapskraven (Vallberg Roth, 2014). Förskollärare behöver kunna bedöma konsekvenser 
av olika underlag och på vilket sätt de riskerar att bedöma de enskilda barnet, samt kunna 
styrka sina val av underlag.  

2.3 Digital pedagogisk dokumentation 
Digital pedagogisk dokumentation innefattar alla digitala verktyg som kan användas i det 
pedagogiska arbetet i verksamheten, så som videoinspelning, kamera, dator, Ipads och även 
Instagram och bloggar som i allt mer större utsträckning används i förskolor (Wehner Godée, 
2010). I dagens Sverige expanderar användandet av digitala verktyg, i rapporten Småungar 
och media (Statens medieråd, 2015:8) framgår det att användandet av olika medier ständigt 
ökar inte minst bland yngre barn. År 2010 lanserades den första modellen av Ipaden, vilket 
möjliggjorde att barn fick större och lättare tillgång till digitala verktyg. Den nya 
skärmteknologin innebar att barn kunde använda ett finger istället för tangentbord och mus. 
Detta bidrog till att underlätta yngre barns kontakt med digitala medier (Bølgan, 2012:155). 

Den digitala tekniken ger förskollärarna nya möjligheter i det pedagogiska arbetet med 
barnen. Att samhället allt mer går mot en digital riktning är inget nytt utan en pågående 
process därför är det viktigt att förskolan följer med i den utvecklingen. Wehner Godée (2010) 
beskriver vikten av att kunna behärska flera olika medier i förskolans arbete. En förutsättning 
för att jobba med pedagogisk dokumentation är att kunna lyssna in vad som sker i det 
pedagogiska arbetet med barnen för att synliggöra det tillsammans med barnen och de andra 
pedagogerna. Genom olika digitala medier ges möjligheter att uppleva detta på ett mer 
konkret sätt. Till exempel med hjälp av bilder och inspelningar kan pedagoger tillsammans 
med barnen föra en dialog kring arbetet. Vidare menar Wehner Godée (2010) att detta bidrar 
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till att pedagogerna får se sina egna handlingssätt ur en annan synvinkel. Genom att reflektera 
över arbetet med barnen kan pedagogerna bli mer medvetna om både barns lust och 
nyfikenhet att lära samt det egna professionella agerandet. Wehner Godée (2010) tydliggör att 
all teknik tar tid att lära sig och att medier bidrar med olika saker vid olika tillfällen, därför är 
det viktigt att man låter sig utforska dessa olika medier både med sig själv och med barnen.  

Utbildningsdepartementet (2010) pekar på att den värld som barnen möter idag präglas av 
tecken, symboler och bilder, ofta i digital form. Förskolan har en viktig roll att ge barnen en 
möjlighet för att förstå denna kultur, genom att förskollärare uppmuntrar barnen att utforska 
olika digitala verktyg så att deras språkliga och kommunikativa utveckling utmanas. 
Förskollärarnas kompetens är en avgörande faktor i arbetet med digitala verktyg. Idag krävs 
det någon form av digital kompetens för att som förskollärare kunna stärka barns lärande 
(Skolverket, 2015). Digital kompetens ”det innebär att du kan hämta fram, bedöma, lagra, 
producera och kommunicera med och genom digitala medier” (Forsling, 2011, s 78). Forsling 
(2010) beskriver att om förskollärare ser sin kompetens och de digitala medierna som ett 
verktyg kan de bidra till att uppnå läroplanens mål. Vidare tydliggör hon att i miljöer där 
pedagoger väljer att inte jobba med digitala verktyg med anledning av bristande kompetens 
inom området, bidrar till att barnen inte får en möjlighet till utveckling och lärande genom det 
verktyg som i dagens samhälle blir allt mer dominerande. Detta leder till att meningsfulla och 
meningsskapande tillfällen går förlorade (Forsling, 2010).  

Men har alla familjer tillgång till digitala resurser så som Instagram och bloggar? Den 
svenska skolans utbildning ska vara likvärdig, där alla barn ska ges tillgång till likvärdig 
utbildning (Vetenskapsrådet, 2015). Vetenskapsrådet (2015) framhåller att detta inte stämmer 
med verkligheten, där bland annat barnets socioekonomiska bakgrund är av betydelse. Att 
kunna inkludera alla barn i olika pedagogiska aktiviteter bidrar till en mer likvärdig förskola. 
Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas utifrån tre grundläggande aspekter, lika tillgång till 
utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande 
(Skolverket, 2012)  

2.4 Barns delaktighet i förskolan och den pedagogiska dokumentationen 
Elfström Pettersson (2015) förklarar definitionen av begreppet delaktighet som att det 
framförallt handlar om ett deltagande i en aktivitet eller ett deltagande i att fatta beslut inom 
ett område. Att barns delaktighet i förskolan ibland är otillräcklig är ett faktum och därför ett 
område som pedagoger bör arbeta kring för att barnen ska kunna vara med och påverka mera. 
Johannesen och Sandvik (2009) redogör för delaktighet och inflytande som viktiga aspekter 
inom skolan. Delaktighet utmanar den vuxnes roll eftersom den vuxne måste låta sig påverkas 
av barnens tankar, idéer och hypoteser och låta barnen vara aktiva deltagare i sin egen vardag. 
Westlund (2010) beskriver att demokrati innebär att kunna få bestämma över sig själv och att 
bestämma tillsammans med andra människor. Inflytande och delaktighet är knutet till 
demokrati, vilket gör sig synligt i det pedagogiska arbetet där barnen tillåts vara en del av en 
gemenskap och tränas i att visa respekt för varandra och inkludera allas åsikter och tankar 
(Johannesen & Sandvik, 2009). Dahlberg och Elfström (2014) beskriver att pedagogisk 
dokumentation har sin grund i demokratiska värden och att delaktighet i allra högsta grad är 
sammankopplat med det.   

Westlund (2010) belyser att det i arbetet med barns delaktighet och inflytande krävs att 
pedagoger tänker på demokratins betydelse. Förskolan påverkas av hur pedagoger ser på 
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barnen och hur de bemöter dem och detta påverkar i allra högsta grad hur pedagogerna själva 
skapar demokrati (ibid). I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) läggs stor vikt vid 
förskolans demokratiska uppdrag, där framgår det att förskolan ska lägga grunden för att barn 
ska förstå vad demokrati är. Det intressen som barnen ger uttryck för ska ligga i grund för 
verksamhetens utformning. ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande 
på arbetssätt och verksamhetens innehåll” (Skolverket, 2016 s, 12). Att se barnen som 
personer med egna åsikter och tankar är viktigt, istället för tomma skal som ska formas och 
fyllas med innehåll. Samtidigt menar Westlund (2010) att det finns en gräns för hur mycket 
delaktighet och inflytande som barn kan och bör ges i förskolan. Författaren menar på att det 
inte är bra för barnen att själva bestämma för mycket, viktigt då att pedagoger avgränsar och 
sätter upp ramar för barnens delaktighet och inflytande i verksamheten. 

Några andra aspekter av barns delaktighet i den pedagogiska dokumentationen diskuteras av 
Sparrman och Lindgren (2003), som bland annat problematiserar den etiska aspekten av 
barnens delaktighet i den pedagogiska dokumentationen. Med dagens tekniska och digitala 
redskap har det blivit allt lättare att filma och ta kort på barnen i förskolans vardag. 
Förskollärarna innehar en makt i förhållande till vad som dokumenteras, förskolan blir en 
slags arena för stark styrning av barn på grund av den exponering barn utsätts för idag genom 
olika typer av pedagogiska dokumentationer. Författarna diskuterar att barnens 
förhållningssätt till att bli filmade borde uppmärksammas mera. Vad gör man om ett barn inte 
vill bli filmat? Barnen är oftast inte medvetna om att de blir filmade och när det väl blir 
medvetna om det är det oftast relativt sent i projektets gång. Här blir frågan om ålder viktig 
och en aspekt värd att diskutera, en femåring kan exempelvis förhålla sig till en förfrågan om 
samtycke än vad en ettåring kan. Barn bör få möjlighet att samtycka om det åtgärder som 
berör dem. Vidare diskuterar Sparrman och Lindgren (2003) att det dokumentationer som 
utförs på förskolan bör omfattas av etiska aspekterna gällande barns samtycke till delaktighet i 
projekten, detta leder till ökat skydd för barnen och dess identitet skyddas och risken för 
spridning av materialet minskas.  
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3 Teoretisk utgångspunkt: 
3.1 Socialkonstruktionism 
Denna studie utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att allt kan 
betraktas som konstruktioner. Barndomen är exempelvis en konstruktion av olika relationer 
som blir till i olika sociala sammanhang. Att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
ger barn och pedagoger en möjlighet att kunna skapa olika teorier och aktivt delta i 
konstruktioner av kunskap, istället för att begränsa lärandet till det vetenskapligt accepterade. 
Genom detta kan barnen sätta sina konstruktioner i relation till de vetenskapliga och 
vedertagna konstruktionerna och göra val och skapa mening, detta förstås som en läroprocess 
hos barnen men även hos pedagogerna. Detta förutsätter en förmåga att möta barnets teorier 
och hypoteser med nyfikenhet och respekt (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Vidare beskriver 
Dahlberg, Moss och Pence (2014) att inom socialkonstruktionistiskt perspektiv ses barnet som 
en medkonstruktör av sin omvärld tillsammans med andra barn och vuxna. Till skillnad från 
att se på barnet som ett tomt objekt som ska formas utifrån givna sanningar, anses barnet 
redan från början vara utrustad med en förmåga att delta aktivt i sin omvärld (ibid). Teorin 
utgår ifrån att det inte finns objektiva sanningar, utan verkligheten beskrivs snarare utifrån ens 
relation till omvärlden, alla människor konstruerar sin egen bild och verklighet. (Burr, 1995).  

Hur vår verklighet speglas är en följd av vårt eget handlingssätt eftersom, likt Berger och 
Luckmann (2008) beskriver det, vår kunskap konstrueras i samspel med omgivningen i ett 
gemensamt beroende, det vill säga världen konstrueras genom handlingar och tankar. Den 
subjektiva verkligheten kommer från människans handlingar och tankar och hålls levande 
genom dem. Berger och Luckmann (2008) menar att i samspel med andra skapar vi en 
mänsklig miljö med dess sociokulturella former. Författarna menar på att människan bildar en 
slags social ordning som bidrar till stabilitet åt vårt mänskliga beteende och därmed undviks 
ovisshet.  

Enligt teorin kan man säga att vår världsbild i stora drag bygger på att kategorisera. Enlig 
socialkonstriktionismen är dessa kategoriseringar kulturellt formade av oss människor. Här 
skapar språket en verklighet och bidrar till hur vi människor kategoriserar och tänker om 
världen för att skapa mening. Språket är alltså meningsskapande inom teorin (Allwood & 
Eriksson, 2010). Bjervås (2011) tillskriver språket en viktig roll inom 
socialkonstruktionismen, på så sätt att språket är med och formar vårt meningsskapande i 
omvärlden. Vidare tydliggör hon att språket är en social handling och detta medför att vi 
människor konstruerar välden i samspel med varandra.  

Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan alltså även dokumentation och pedagogisk 
dokumentation betraktas som konstruktioner. Dahlberg, Moss och Pence (2014) framhåller att 
den pedagogiska dokumentationen är ett medel att utöva en reflekterande och kommunikativ 
praktik, som är en social konstruktion där förskollärare utifrån det de väljer som meningsfullt 
att dokumentera även är deltagande medkonstruktörer. Meningsskapande är konstruerat och 
inte något som skapas genom att man observerar eller ser. Vidare betonar Dahlberg m.fl. 
(2014) att när en pedagog dokumenterar, konstrueras en relation mellan pedagog och de barn 
vars tal, tänkande och handlingar man dokumenterar. Därmed kan inte dokumentationen som 
metod existera skild från en pedagogs delaktighet genom processens gång. Utifrån 
socialkonstruktionistiskt perspektiv uttrycker författarna att pedagogisk dokumentation kan 
vara ett riskfyllt företag. Det vill säga att det finns risker i arbetet med dokumentationen, de 
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kategorier och klassificeringar pedagoger använder fungerar även som en form för 
inneslutning och uteslutning. ”Genom sitt inflytande över den process som gäller barnets 
identitetskonstruktion utövar pedagogen makt och kontroll” (Dahlberg m.fl, 2014, s 265). Är 
inte pedagoger uppmärksamma kan alltså dokumentationen leda till en praktik för att utöva 
och inte för att emotstå makt och kontroll (ibid).  
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4 Metod 
I detta kapitel kommer jag att presentera mitt tillvägagångssätt för att få svar på syfte och 
forskningsfrågor. Här beskrivs val av metod, datainsamling, forskningsetiska principer samt 
urval. Till sist kommer jag att avsluta med att presentera genomförande, bearbetning, tolkning 
och analys av insamlat material.  

4.1 Val av metod  
Eftersom syftet med denna studie är att i skärningspunkten mellan läroplanens 
delaktighetssträvanden och den pågående digitaliseringsprocessen beskriva och diskutera hur 
det pedagogiska dokumentationsarbetet konstrueras bland arbetslag i förskolan. Behöver 
särskilt fokus läggas på hur arbetslagen gemensamt uppfattar och talar kring detta område. Jag 
har därför valt en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder är bra när målet är att undersöka 
närmare och samla information kring ett mänskligt beteende eller ett problemområde och 
försöka förstå det (Svensson & Starrin, 1996) samt att målet inte är att få en statistisk analys 
utan snarare en insikt (Bell, 2006).  

4.2 Fokusgrupper 
Jag har valt att arbeta med samtal i fokusgrupper med verksamma förskollärare och får på 
detta sätt tillgång till material där arbetslagen uttrycker sig kring det studerande fenomenet, 
dvs. hur de genom sitt gemensamma samtal konstruerar detta. Bell (2006) förklarar att 
fokusgrupper har det syftet att fokusera på ett visst antal teman istället för enbart frågor, vilket 
bidrar till att man får igång ett livligt och öppet samtal. Såväl Arne och Svensson (2011) som 
Bell (2006) beskriver fokusgruppmetoden användbar för att undersöka hur människor talar, 
tänker och vilken uppfattning de har kring ett särskilt område. Genom fokusgrupper får man 
fram olika människors perspektiv att tänka inom samma område. Nackdelen med denna 
metod, enligt Bell (2006), är att grupperna måste sättas samman på ett mycket genomtänkt 
sätt, till exempel kan två starka personligheter påverka ledarskapet i gruppens samtal. Genom 
att vara medveten om riskerna kan dessa undvikas vid planering t.ex. genom att förbereda 
temabeskrivning, checklista, följdfrågor och ha etiska aspekter i åtanke (Bell, 2006). Som 
Ahrne och Svenson (2011) framhåller är det grundläggande att se över målgruppen i 
fokusgrupperna, att deltagarna är välbekanta med de områden som ska beröras. Vidare 
beskriver de att interaktion är betydelsefull i fokusgrupper, av den orsaken att metoden är 
avsedd att undersöka någon del av deltagarnas verklighet eller snarare, för att uttrycka det i 
enighet med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, hur deltagarna konstruerar delar av sin 
verklighet.  

Fördelarna med fokusgrupper är många, främst att det främjar spontaniteten och kreativiteten, 
genom att samtala i grupp upplevs oftast en känsla av trygghet och tillit hos deltagarna 
(Harboe, 2013). Deltagarna får möjlighet att påminna varandra om relevanta händelser och ett 
slags kollektivt minne utvecklas vid fokusgruppstillfället. Rollen som ledare under ett 
fokusgruppssamtal är viktigt för resultatet. Ledarens roll är inte att intervjua deltagarna utan 
ska istället hjälpa deltagarna till ett samspel, vilket innefattar att lyssna, leda och lära av 
deltagarna i gruppen. Ledaren behöver inte vara en expert inom området som ska diskuteras, 
men ändå vara insatt i studien för att kunna utveckla samtalen med frågor. Det är av stor vikt 
att ledaren är en god lyssnare och öppen för nytt lärande samtidigt som ledaren visar respekt 
och kan guida och vägleda deltagarna under diskussionen (Ahrne & Svensson, 2011: Bryman, 
2011).  
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4.3 Studiens kontext och deltagare 
Urvalet kring vilka som skulle vara med i denna studie var av en konsekutiv karaktär, då jag 
kom i kontakt med en förskola som ville ha hjälp med att undersöka och problematisera 
arbetet med digital pedagogisk dokumentation och barns delaktighet. Jag tyckte detta lät 
intressant och valde att samarbeta med förskolan. Konsekutivt urval innebär en bestämd grupp 
blir tillfrågad om att vara med i studien och det är upp till var och en att välja att delta eller 
inte (Harboe, 2013). Förskolan har fyra arbetslag med tre förskollärare per arbetslag, 
deltagarna i min studie består av två av dessa arbetslag med tre förskollärare per grupp. Detta 
på grund av att dessa två avdelningar är de som har jobbat mest med att digitalisera och att 
deras strategier kan bidra till att berika de andra arbetslagen. Ahrne och Svensson (2011) 
framhåller att det är viktig att göra sitt urval baserat på deltagarnas kunskaper och erfarenheter 
som är av intresse för forskningen. Att deltagarna är insatta i det ämne som ska diskuteras är 
alltså viktigt, men även att deltagarna har olika perspektiv kring området kan vara positivt, 
annars kan det bli svårt att få igång en diskussion. Deltagarna i den här studien är verksamma 
förskollärare som är insatta i det problemområde som ska diskuteras och alla har olika 
kunskaper och erfarenheter kring området. Genom att jag valt fokusgruppssamtal med två 
arbetslag får jag en inblick i hur dessa arbetslag jobbar för att sedan kunna analysera och söka 
mönster. Förskolans barngrupper består av blandade åldersgrupper.   

4.4 Forskningsetiska principer 
Forskningsetiska principer bidrar till att vägleda forskaren i planeringen av sitt projekt, syftet 
är att det ska ge underlag för forskarens ansvarstagande gällande insikter och reflektioner 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrådet (2002) redogör tydligt för informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
forskaren måste informera personer som deltar i undersökningen om deras uppgift och villkor 
gällande deras deltagande i undersökningen. Det ska tydligt framgå att deltagandet är frivilligt 
och uppgifter som lämnas är endast avsedd för forskningens syfte och ingenting annat. 
Samtyckeskravet innebär att man ska erhålla samtycke från de personer som ska delta i 
undersökningen, ett godkännande från dessa personer är alltså ett krav. Rätten att få välja om 
man vill vara med eller inte är viktig och ska respekteras. Konfidentialitetskravet handlar om 
att uppgifter om alla i undersökningen ska ges konfidentialitet och deras personuppgifter 
måste förvaras på så sätt att obehöriga inte får tillgång till dem. Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter som samlas in om deltagarna endast får användas för forskningens ändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare som medverkade i min studie fick ett samtyckesbrev 
där jag hade beskrivit studiens syfte och forskningsetiska principer sen fick deltagarna skriva 
under om de ville delta eller inte (se bilaga 1).  

4.5 Genomförande 
Första kontakten med förskolan skedde på ett möte där jag fick träffa arbetslagen och 
förskolechefen för att berätta kring mitt syfte och frågeställningar. Jag fick här ta del av deras 
spontana tankar och reflektioner kring mitt valda problemområde. På vårt andra möte 
presenterade jag mitt metodval och hur jag skulle samla ihop data. Detta godkändes och ett 
tillfälle för att genomföra fokusgruppsamtalen bestämdes. Jag valde ut fokusgruppssamtal 
med två fokusgrupper, två arbetslag med tre förskollärare i varje arbetslag. I samtalen med 
förskollärarna framgick det att två arbetslag var mer insatta i digitaliseringsarbetet än andra 
arbetslagen. Arbetslagen som var mer insatta valdes ut till studien i förhoppning att studien 
kommer berika de andra förskollärarna på förskolan. Samtalen tog en timme per fokusgrupp.  
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I fokusgruppsamtalen har följdfrågor (se bilaga 2) använts för att säkerhetsställa att mitt 
resultat är i enighet med studiens syfte och forskningsfrågor. Jag utgick ifrån tre fokus 
områden, vilka jag mailade ut till arbetslagen i förväg för att ge förskollärarna en inblick i de 
områden som vi skulle samtala kring. Dessa tre fokusområden utgjordes av digital pedagogisk 
dokumentation, möjligheter och utmaningar samt barns delaktighet. Följdfrågorna skickades 
inte ut i förväg, utan frågorna användes av mig för att kunna ge energi i samtalen.   

Innan jag startade med fokusgrupperna informerades alla att undersökningen följer de 
forskningsetiska riktlinjerna gällande deras anonymitet och rättigheter (se bilaga 1). Sedan 
fick förskollärarna skriva under om de godkände att delta eller inte. Genomförandet av 
intervjuerna fångades sedan upp med ljudupptagningar på min mobil som sedan 
transkriberades så att jag senare skulle få ett textmaterial att jobba vidare med i arbetet.  

4.6 Bearbetning, tolkning och analys 
Eftersom samtalen ljudinspelades transkriberades det som deltagarna sagt, detta gjordes 
genom att lyssna på ljudinspelningar och samtidigt via ett ordbehandlingsprogram på datorn 
överföra de talade orden till skriven text. Här har jag utgått ifrån Bryman (2011) och hans 
beskrivning av att intervjuer och fokusgrupper av kvalitativ karaktär fungerar bäst om man 
använder ljudinspelning av något slag för att sedan transkribera. Detta på grund av att det kan 
bli svårt att anteckna det deltagarna samtalar kring och veta vem som säger vad om man själv 
är mitt uppe i samtalen. Transkribera innebär att transformera det vill säga att förvandla en 
form till en annan. Detta genererar utskrifter som är översatta från ett muntligt språk till ett 
skriftligt språk (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2011) framhåller att den största 
svårigheten med en kvalitativ studie är att den ofta genererar ett stort datamaterial. Som 
forskare måste man vara uppmärksam under arbetets gång och inte fängslas av den rikhaltiga 
informationen. Istället bör man göra en sortering för att få en ordning på materialet och 
värdera de olika delarna av sitt material utifrån sitt syfte och sin teori. Sedan reduceras 
materialet utifrån det som är viktigt att få fatt i sin studie, eftersom att det kommer vara 
omöjligt att ta med allt material i analysen (Bryman, 2011).  

Under studiens gång har jag försökt vara medveten om hur min egen förförståelse påverkar 
arbetet. Peshkin (1998) poängterar vikten av att som forskare vara medveten om sin egen 
subjektivitet i processen. Under forskningens gång tolkar man det som händer utifrån tidigare 
erfarenheter och detta bidrar till att resultatet formas därefter. Författaren menar på att detta är 
oundvikligt, det subjektiva i oss har en förmåga att filtrera, misstolka eller konstruera det som 
händer. Mitt subjektiva jag, menar Peshkin (1998), påverkar alltid undersökningen. Om man 
som forskare är medveten om detta under processens gång, möjliggör det en medvetenhet om 
hur ens subjektiva jag kan forma resultatet.  

Efter att jag transkriberat mitt material och gjort en första bearbetning, tolkning och analys 
genomfördes ett möte med arbetslagen igen där jag presenterade några stycken ur 
inspelningarna som jag fann intressanta och vi samtalade kring detta. Detta sätt att undersöka, 
testa, och tillsammans analysera och tolka en del av det empiriska materialet med deltagarna 
kan ses som en slags test för att säkerställa att min initiala analys och tolkning var trovärdig 
(Van Manen, 1997, Westman, 2014). Det var också ett sätt att involvera förskollärarna i den 
utforskande processen i de frågor som de gett mig uppdrag att titta på. Därefter fortsatte mitt 
analysarbete. Jag har använt mig utav en innehållsanalys i arbetet med att bearbeta materialet. 
En innehållsanalys innefattar enligt Ahrne och Svenssons (2011) samt Harboe (2013) i 
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huvudsak de tre delarna att sortera, reducera och argumentera. Jag började med att sortera det 
material jag fick in efter transkriberingen, detta gjordes genom att jag skrev ut alla 
transkribering och klippte ut alla citat för att få en mer överskådligbild. Sedan började jag dela 
in citaten utifrån gruppernas huvudfokus under fokussamtalen. Här fann jag mönster och 
delade där efter in citaten på lapparna i olika teman som berör mitt syfte med studien. Här är 
det inte mängden data som samlas in som är det viktiga, utan innebörden i den data som 
presenteras (Ahrne & Svensson, 2011; Harboe, 2013). Det mönster jag fann delade jag in i 
olika teman som kom att bli tre huvudteman som svarar på studiens syfte och 
forskningsfrågor. 

4.7 Trovärdighet och tillförlighet 
När man gör en studie är det av stor vikt att exemplifiera innehållets trovärdighet och 
tillförlighet. Ahrne och Svensson (2011) framhåller att kvalitativa studiers trovärdighet styrks 
av att forskaren bland annat kan påvisa att flera källor stödjer varandra. För att åskådliggöra 
innehållets trovärdighet och tillförlighet kan man även använda sig utav olika begrepp, 
reliabilitet, validitet och transparens (Thurén, 2007). Validiteten undersöker om 
frågeställningarna i undersökningen blivit besvarade, reliabiliteten undersöker studiens 
tillförlighet (ibid). Transparens innebär att studien är transparent och inte döljer någonting och 
att man uttryckligt redogör för läsaren om forskningsprocessen och metodvalen (Svensson & 
Ahrne, 2011). För att göra studiens innehåll trovärdigt och tillförlit har jag under processens 
gång gått tillbaka till mina frågeställningar och syfte för att kontrollera att de har blivit 
besvarade i studien, samt ett till möte med fokusgrupperna genomfördes i mitt analysarbete. 
För att säkerhetsställa att min initiala analys var trovärdig.  
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet från det insamlade materialet från 
fokusgruppssamtalen. Resultatet presenteras under tre rubriker vilka i viss mån utgår ifrån 
forskningsfrågorna, möjligheter och utmaningar i digitaliseringsprocessen, talet om barns 
delaktighet och strategier för barns digitala delaktighet. I allt väsentligt är det dock 
huvuddragen i resultatet som lyfts fram. 

5.1 Digitala pedagogiska dokumentationens möjligheter och utmaningar 
I resultatet framträder effektivitet som en påtaglig möjlighet. Det används många olika 
digitala resurser av förskolan som av förskollärarna beskrivs öppna smidiga vägar till 
reflektion av verksamheten. Införandet av digitala resurser i arbetet med pedagogisk 
dokumentation beskrivs skapa möjligheter till nytt lärande för såväl barn som förskollärare. 
En förskollärare framhåller att digitala medier gör processen i arbetet med pedagogisk 
dokumentation mycket smidigare och snabbare:  

Förut var vi ju tvungna att koppla kameran till datorn och tömma ut bilder och göra 
dokumentationen och sen reflektera med barnen, nu är processen mycket snabbare 
och mer direkt. Sen när vi varit på utflykt och filmat är det smidigt att direkt efteråt 
titta tillsammans på filmen och reflektera tillsammans och det ökar ju deras 
delaktighet (Förskollärare, fokusgruppsamtal 2).  

En annan aspekt av möjligheter är att de digitala medierna ger upphov till upplevelser bland 
förskollärarna av att komplettera varandra och att lära av varandra. Att förskollärarna lär av 
varandra och att de tycker det är kul att jobba med det digitala verktygen framgår tydligt. 
Vilja att utvecklas anser förskollärarna vara kärnan i det hela. Det handlar inte om att vara 
duktig på att till exempel använda en Ipad eller att nyttja många olika digitala verktyg i 
arbetet, vill man utvecklas och prova nya saker samtidigt som det känns spännande blir 
arbetet med den digitala pedagogiska dokumentationen lärande och utvecklade för alla 
inblandade. En av förskollärarna uttrycker detta i följande citat: 

Jag anser att man måste vilja utvecklas för att kunna utveckla en digital kompetens, 
vill man inte utvecklas lär man sig inget. Att vi tycker detta är spännande tror jag vi 
tillsammans i arbetet med det digitala kan komma långt (Förskollärare, 
fokusgruppssamtal 1). 

En ytligare aspekt när det gäller möjligheter är direkta konsekvenser som synliggörs i arbetet 
med det digitala verktygen. Arbetslagen framhåller att det är mycket lättare att göra barnen 
delaktiga, när barnen får möjlighet att se en konsekvens av sitt handlande och lär sig under 
arbetets gång. En förskollärare beskriver erfarenheten på följande sätt: 

Barnen det de ser är att de får en konsekvens av sitt handlande på något sätt i den 
digitala världen. Jag tänker på ett av barnen som har börjat utforska själv, han har från 
början inte tänkt på att man kan använde kameran på Ipaden på olika sätt, så man har 
ju fått visa barnen när de jobbar med grejer. T.ex. vill du ta den långt ifrån eller på 
nära håll. Att man visar på olika möjligheter och att man ser konsekvenser av sitt eget 
handlande, det tror jag barnen fokuserar på. Detta barn lärde sig senare att man kan ta 
kort närmare om man vill se nära och långt bort om man vill se saken i bilden längre 
bort (Förskollärare, fokusgruppsamtal 1). 

När det gäller utmaningar hamnar förskollärarnas samsyn i arbetet med digitala resurser i 
fokus. En gemensam meningsbildning rörande digitala verktyg och urvalet av dessa framställs 
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som en utmaning. Förskollärarna uttrycker att det är viktigt att tillsammans komma överens 
om hur de ska jobba med digitala, vilket exemplifieras i citatet nedan: 

Det har varit en utmaning upplever jag, det vill säga i hur vi ska gå tillväga och 
komma igång med hur vi ska jobba och tänka med det digitala (Förskollärare, 
fokusgruppsamtal 2).  

En annan aspekt av utmaningar är etiska överväganden. I fokusgruppssamtalen framträder de 
etiska frågorna som centrala för de olika strategierna när det gäller arbetet med digital 
pedagogisk dokumentation, dvs. att förskollärarna intar ett etiskt förhållningssätt. 
Förskollärarna framhåller att utmaningen består i att välja vad som läggs ut och inte läggs ut 
på webben, eftersom förskollärarna måste förhålla sig till de etiska regler som förskolan har. 
Exempelvis får inte barnens ansikten framkomma i bilder eller filmer. Förskollärarna 
upplever att detta är en problematik som de under förändringsprocessen lär sig att hantera.  

En ytterligare utmaning är att lära sig själva tekniken, det vill säga att arbeta med digitala 
verktyg. Resultatet visar att processen att lära sig de digitala verktygen har varit en utmaning. 
Att komma igång och få in ett nytt verktyg som de ska lära sig att använda upplevs jobbigt, 
både i arbetet med barnen och för sitt eget lärande. Omställningen kan ge upphov till blandade 
känslor: 

Jag upplever det som en utmaning att just lära sig den digitala tekniken, jag har ändå 
jobbat i denna bransch i många år och fått uppleva den digitala förändringen. Så jag 
är ju inte alls van att jobba på det sättet.  Men då är jag glad att vi har varandra och 
kan be varandra om hjälp om det är nå vi funderar kring (Förskollärare, 
fokusgruppsamtal 1) 

Resultatet visar alltså på att det varit centralt att lära sig all den nya digitala tekniken och det i 
sig har varit en utmaning bland några i arbetslagen, då variationen ifråga om digitala 
färdigheter har varit stor inom lärarlagen. 

5.2 Förskollärare om barns delaktighet 
En viktig aspekt rörande barns delaktighet handlar om barnens röster. Barnens talförmåga 
möjliggör för barnen att ge uttryck för sina tankar, om de tillåts ta plats. Resultatet pekar på 
att förskollärarna anser att barns röster är centrala i arbetet med den digitala pedagogiska 
dokumentationen. Förskollärarna betonar att barns röster är en viktig aspekt för att göra 
barnen delaktiga. Barnens intressen styr projekten i verksamheten och därmed blir barnens 
röster centrala. Betydelsen av barnens delaktighet i den digitala pedagogiska dokumentationen 
anses av förskollärarna vara stor och utgör själva kärnan i den pedagogiska dokumentationen. 
Det är barnens lärande och utveckling som förskollärarna vill följa i dokumentationerna och 
därmed göra det synligt via digitala verktyg. Även om det dokumenteras för förskollärarnas 
eget lärande och för att kunna utveckla verksamheten, är det ändå barnen som är det centrala i 
den pedagogiska dokumentationen. En förskollärare visar på glädjen och tillfredsställelsen i 
att arbeta med en digitaliserad pedagogisk dokumentation: 

Vi dokumenterar ju inte för vår skull, men även till viss del kring hur vi jobbar, ja 
men utan barnen skulle det inte bli någonting, sen är det kul att följa med på tåget på 
deras utveckling. Sen är det ju många som tittar på Instagram och sina bloggar 
tillsammans med föräldrar hemma och det gör ju också att de vill göra mer och 
berätta ännu mer (Förskollärare, fokusgruppsamtal 1).  
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Alla förskollärarna upplever att det är viktigt att göra barnens röster hörda och är någonting 
som är centralt i deras arbete med digital pedagogisk dokumentation. Där barnen till exempel 
får vara med och välja vad om ska dokumenteras. Detta framhålls av en förskollärare i 
följande citat: 

Det blir ju mer direkt att vi reflekterar tillsammans med barnen för om vi har filmat 
eller knäppt kort på något kan vi tillsammans direkt titta på det och reflektera. Och 
det ökar ju också deras inflytande och att de kan vara med och välja vad som ska vara 
med och visa på vad de tycker är viktigt att ta med (Förskollärare, fokusgruppsamtal 
2).  

En i min mening intressant aspekt är att användningen av sociala medier i förskolan skapar 
delaktighet bland vårdnadshavare. Resultatet visar att det på så sätt skapas nya 
kommunikationsvägar genom införandet av digitala resurser som ytterligare stärker barnens 
delaktighet. Instagram och bloggar innebär en möjlighet att ge vårdnadshavarna större insyn 
kring vad som sker under dagarna i verksamheten. Dessa digitala resurser blir en form av 
dokumentation av vad barnen gör under dagarna och föräldrarna blir tillsammans med barnen 
delaktiga genom de digitala verktygen, vilket framgår av fokusgruppsamtalen: 

Vi har även instagram och enskilda bloggar, där även föräldrarna blir delaktiga och 
kan reflektera med sina barn. Och då får föräldrarna möjligheten att få hem en bild i 
sin telefon och titta tillsammans med barnen. Många föräldrar har sagt att Instagram 
är bra för att de ser vad barnen gör under dagen. Blir en närmare kontakt, med både 
barn och föräldrar (Förskollärare, fokusgruppsamtal 1).  

Vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet kan på så vis stärka barnens delaktighet genom 
att de vet mer om vad som hänt på förskolan och kan kommunicera med sina barn om det 
efter dagens slut.  

En ytterligare aspekt av förskollärarnas tal om barns delaktighet är skapande och kreativitet. 
Barnen får, genom tillgång till Ipaden och apparna, verktyg att kunna skapa egna filmer, 
böcker eller teater tillsammans med andra barn eller förskollärare. Det digitala verktyg som är 
centrala på denna förskola är Ipads och appar där iMovie, Bookcreator, och Puppetpals är 
dominerade. Detta utforskande av appar uttrycker förskollärarna leder till att barnen 
tillsammans med andra tränar samspel och utvecklar sin sociala kompetens. Förskollärarna 
förtydligar att digitala verktyg och olika appar är ett hjälpmedel i arbetet med deras 
dokumentation. För barnen blir det ett skapande lärande i utforskandet av verktygen men de 
digitala verktygen bidrar också till en utvecklad reflektion kring andra dimensioner av 
barnens lärande. Detta utforskande lärande beskrivs av en av förskollärarna i följande citat: 

Vi utforskar och träna på olika apparna, på olika sätt där Imovie och bookcreator är 
centrala. Vi har nu börjat mera med att utforska, man måste få prova sig fram, det är 
ju så nytt än. Jag har försökt låta barnen att välja själva att det är de som ska få skapa 
sin egen bok i bookcreator det är barnen som ska få ta bilder till den. Men de små 
klara inte detta än, men man kan fråga om de vill ta kort på det här, och ge 
möjligheten till lärande och inflytande. Det barnen visar på är spännande kan man då 
ta kort på. Jag kan se en förbättring i förlängningen nu när man blivit lite mer van vid 
det. Vi har en bok som är barnens bok och en bok som jag ändå vill ha lite mer 
täckande för utvecklings samtal (Förskollärare, fokusgruppsamtal 2).   
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Barnen får genom tillgången till Ipad och apparna, verktyg att kunna skapa egna filmer, 
böcker eller en teater som ger möjlighet att vara kreativa och samtidigt tränar samspel och 
utvecklar sin sociala kompetens. 

5.3 Strategier för delaktighet 
En viktig aspekt gällande strategier för delaktighet är att förskollärarna har en kollegial 
samsyn. I arbetet med digitala resurser har det för de berörda arbetslagen varit centralt att 
gemensamt bestämma hur de ska arbeta, det vill säga vilket tillvägagångssätt och vilka appar 
som ska användas: 

Att bestämma hur vi ska göra, vilka appar ska vi använda, vilket tillvägagångssättet 
ska vi förhålla oss till, så vi begränsar oss på nått sätt. (Förskollärare, 
fokusgruppsamtal 2).  

En andraaspekt av strategier är kollegial inkludering, Oberoende av vilken nivå var och en 
förskollärare ligger på kunskapsmässigt är det avgörande att alla inkluderas i arbetet med de 
digitala verktygen. Det finns en stark strävan efter att möjliggöra barns inkludering, vilket 
bland annat sker genom att ge barnen ett medbestämmande: 

En strategi för att göra barnen delaktiga är just att vi låter barnen vara med och 
bestämma över vad som ska dokumenteras om dem. Till exempel kan barnen själva 
komma och be en av oss ta ett kort på en situation eller liknande, och barnen är bra på 
att säga vad de vill att vi ska lägga ut på deras enskilda bloggar, för de vill visa sina 
föräldrar hemma o.s.v. (Förskollärare, fokusgruppsamtal 2).  

En ytterligare viktig aspekt när det gäller strategier för delaktighet visar resultatet är lärarnas 
beslutsamhet att bejaka den kollegiala glädjen och lär möjligheterna. Enligt förskollärarna 
handlar strategier också om inställning till det digitala verktygen, att inte vara en motståndare 
till nya arbetssätt. En förskollärare berättar att om alla tycker detta är roligt och lärorikt för 
alla inblandade blir arbetet med digital pedagogisk dokumentation meningsskapande: 

Jag anser att om vi alla som jobbar med denna digitaliseringsprocess tycker det är 
roligt och lärorikt för såväl barn som pedagog, bidrar det till utveckling och lärande 
för alla inblandade. Med rätt inställning kan vi tillsammans bara utvecklas och bli 
bättre, och att vi inte är motståndare är viktigt. (Förskollärare, fokusgruppsamtal 1).  

Resultatet visar tydligt att förskollärarna framhåller att med en positiv inställning i arbetet 
med digital pedagogisk dokumentation och barns delaktighet i den, leder till konstruktioner av 
meningsskapande för alla inblandade.  

5.4 Sammanfattning av resultatet 
Analysen visar på att förskollärarna uttrycker olika aspekter gällande barns delaktighet, där 
barns röster anses vara centrala i arbetet med digital pedagogisk dokumentation. Sociala 
medier så som Instagram och bloggar beskrivs skapa nya kommunikationsvägar som styrker 
såväl barnen och vårdnadshavarnas delaktighet. Applikationer och olika digitala verktyg 
bidrar till att väcka den kreativa lusten bland barnen.  Studiens resultat visar på såväl 
möjligheter som utmaningar i arbetet med digital pedagogisk dokumentation. Möjligheterna 
upplevs vara effektivitet, komplement till varandra och direkta konsekvenser i arbetet med 
digital pedagogisk dokumentation. Utmaningar som förskollärarna uttrycker i deras 
digitaliseringsprocess visar analysen är samsynen, att alla har en gemensam syn och 
tillvägagångsätt. Även de etiska överväganden gällande vad som får läggas ut och inte 
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beskrivs som en utmaning. En ytterligare utmaning handlar om att lära sig den nya tekniken. 
Bland de framgångsrika strategier och förhållningssätt, som främst bör omnämnas är kollegial 
samsyn kring arbetssätt, kollegial inkludering i digitaliseringsprocessen samt fokus på arbetets 
glädjeämnen. Avslutningsvis tydliggörs det att förskollärarna måste inta en positiv inställning 
i arbetet med digitala resurser för att utveckla barnens, verksamhetens och även deras eget 
lärande.   
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat av studien, där jag kopplar resultatet till 
tidigare forskning och teori som presenterades i bakgrunden. I den inledande 
metoddiskussionen redogör jag för och diskuterar studiens metodval. Kapitlet avslutas med en 
resultatdiskussion, där diskuteras intressanta aspekter utifrån studiens syfte och 
frågeställningar.   

6.1 Metoddiskussion  
Valet att göra en kvalitativ studie där jag utgick ifrån samtal i fokusgrupper har varit väl 
lämpat för min studie. Detta eftersom studiens syfte inte har varit att skapa en bild 
avverkligheten utan snarare förstå mänskligt beteende vad gäller en specifik företeelse 
(Svensson & Starrin, 1996). Inte minst genom studiens teoretiska hemmahörande i 
socialkonstruktionismen utgör fokusgrupper ett lämpligt val, eftersom denna teori intresserar 
sig för de konstruktioner som uppkommer i det sociala samspelet och processen.  

Urvalet av förskola finner jag lämpligt ur trovärdighetssynpunkt. Eftersom att denna förskola 
upplevde en problematik inom digitaliseringen och barns delaktighet, önskade dem hjälp 
genom att någon kom in och undersökte och problematiserar deras arbete med digital 
pedagogisks dokumentation och barns delaktighet. Om jag valt en annan förskola utan dessa 
utmaningar hade sannolikt ett annat, och möjligen mer teknikoptimistiskt, resultat erhållits. 
När samtyckesbrevet tilldelades deltagarna att undertecknas angående studiens syfte och 
forskningsetiska principer, uppstod inga frågetecken och alla deltagare var väl införstådda i 
deras uppgift i studien och vad detta innebar, alla skrev under.  

Ljudupptagning visade sig vara ett förtjänstfullt val för studien, i samband med att kvalitativa 
studier upplevs vara svårare att följa med i samtal med bara anteckningar (Bryman, 2011). 
Det blir enligt Bryman svårt att skriva ner allt som sägs och därmed veta vem som säger vad. 
Genom att använda mig utav ljudupptagning fick jag själv möjlighet att följa med i samtalen 
och kunde ställa följdfrågor för att tydliggöra det jag ville undersöka djupare. Hade jag inte 
använt mig av detta hade min uppmärksamhet lagts på att anteckna det som sägs och en 
djupare förståelse av fokusgruppernas samtal hade gått förlorat. Att transkribera var 
tidskrävande och tog mig längre tid än jag hade räknat med. Bjørndal (2005) tydliggör att 
tidsfaktorn är viktig när en transkribering utförs, är tiden knapp kan man välja att transkribera 
kortare avsnitt av det som är mest intressant för det som undersöks. Bjørndal (2005) menar att 
innan man transkriberar sitt material, bestämmer hur detaljerad informationen ska vara när det 
skrivs ner. Att man utgår ifrån det man är ute efter. Om jag nu tittar tillbaka och tänker kring 
vad jag hade kunnat göra annorlunda så är det transkriberingen. Det jag gjorde var att 
transkribera ner allt som sades oavsett om det var relevant för studien eller inte och detta var 
tidskrävande och tog mig lång tid att färdigställa. Hade jag gjort om transkriberingen hade jag 
följt Bjorndals (2005) rekommendationer, och hade därigenom kunnat lägga ytterligare tid på 
det egentliga analysarbetet. 

Innehållsanalysen (Ahrne & Svenson, 2011) bidrog till en möjlighet att dela in det insamlade 
materialet i mindre beståndsdelar, vilket gav mig en klarare helhetsbild för att sen finna 
mönster/teman i resultatet. Processen kring att låta deltagarna vara med i att bearbeta en del 
av analysen upplever jag som positiv. Möjligheten att tillsammans diskutera och reflektera 
kring olika synsätt och tankar resulterade i att jag kunde säkerhetsställa att mina 
forskningsfrågor blev trovärdigt besvarade i studien. För att förstärka studiens tillförlitlighet 
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har resultatet redovisats på ett sådant sätt att läsaren ges en god uppfattning av deltagarnas 
egna utsagor, samt min egen tolkning av dessa för att det tydligt ska framgå att jag inte på ett 
otillbörligt sätt har styrt resultatet (Bryman, 2011). Som jag tidigare diskuterat är det dock 
trots allt oundvikligt att min egen förförståelse och tolkning har påverkat resultatet i likhet 
med vad Peshkin (1998) framhåller. Hade någon annan gjort denna studie, hade förmodligen 
resultatet sett annorlunda ut på grund av det.  

6.2 Resultatdiskussion  
I detta kapitel kommer jag att diskutera studiens resultat i relation till tidigare forskning och 
den teori som utgör ramen för detta arbete. Resultatetdiskussionen är uppbyggt i tre rubriker 
som utgår ifrån studiens forskningsfrågor 

6.2.1 Nya sätt att uppleva, reflektera och lära 
Studiens resultat framhåller att förskollärarna upplever utmaningar i att bestämma hur de ska 
gå tillväga i arbetet med det digitala verktygen, det kan ibland bli för mycket och då måste de 
i arbetslagen begränsa sig. Att utveckla en digital kompetens och bemästra de digitala 
verktygen var en problematik som uttrycktes av en del förskollärarna. I likhet med Wehner 
Godée (2010) visar resultatet på vikten av att kunna bemästra flera olika medier inom 
förskolan. . Det är en förutsättning för den digitala pedagogiska dokumentationen, där man på 
ett nytt sätt kan reflektera och synliggöra vad som sker i det pedagogiska arbetet med barnen. 
Att all ny teknik är tidskrävande och tar tid att lära sig är ett faktum. Men att själv och 
tillsammans med kollegor utforska och lära sig bemästra verktygen innan man introducerar 
verktygen till barnen är ett bra tillvägagångssätt, för att på så vis kunna konstruera kunskap 
tillsammans med barnen. Arbetet med digitalisering förutsätter att förskollärare besitter digital 
kompetens, vilket Skolverket (2015) också har påtalat. Förskollärare ska kunna förstå, 
samtala, möta och utveckla barns kunskaper genom sin digitala kompetens. Digital kompetens 
hos förskollärare beskrivs viktig eftersom vi idag går mot ett allt mer digitalt samhälle och 
vårt uppdrag är att berika barnen för ett livslångt lärande.  

Betydelsen av förskollärares kompetenser uppmärksammas i Skolverket (2015), där det 
framförs att den digitala kompetensen som förskollärare idag behöver måste ingå i dagens 
lärarutbildningar eller att det ges fortutbildning till verksamma förskollärare, så att alla 
förskollärare har ett förhållningssätt och de verktyg som krävs i arbetet med digitalisering. 
Detta innebär att lärarutbildningarna måste förhålla sig till de stora behoven på området 
digital kompetens som finns bland förskollärare idag. Vidare måste dessa insatser ges på olika 
kompetensnivåer för att kunna möta den stora variationen av digital kompetens som finns. 
Fokus bör dock ligga på att kunna ge all personal en möjlighet att utveckla en digital 
kompetens i arbetet med digitalisering inom skolväsendet (ibid).   

Resultatet framhåller att införandet av digitala verktyg i arbetet med den pedagogiska 
dokumentationen ger möjligheter att skapa nytt lärande för såväl barn som förskollärare. 
Dessa digitala verktyg genererar många möjligheter och är ett hjälpmedel i arbetet med den 
pedagogisk dokumentation, där förskollärare och barn på ett mer direkt sätt kan reflektera 
över olika saker som sker på förskolan genom att omedelbart i en händelse kunna ta kort eller 
filma för att sen titta på detta tillsammans. Wehner Godée (2010) tydliggör att genom olika 
digitala resurserna ges en möjlighet att uppleva saker på ett mer konkret sätt genom bilder och 
filmer, förskollärarna får en möjlighet att reflektera över sitt handlingssätt och tillsammans 
med barnen kan lärandet synliggöras.  
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6.2.2  Ett vidgat inflytande och samspel 
Som framgick av resultatet främjar digital pedagogisk dokumentation inte bara barnens utan 
även vårdnadshavarnas delaktighet. Denna delaktighet gav i sin tur möjlighet för en rikare 
kommunikation mellan barnen och vårdnadshavarna där de tillsammans kan reflektera genom 
förskolans Instagram och blogg. Detta skulle kunna sägas utgör en viktig faktor för en 
likvärdig förskola. Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) framskrider att förskolan ska 
genomsyra en demokratisk grund, där verksamheten ska gestaltas i demokratiska värderingar. 
Detta är i samband med vad Dahlberg, Moss och Pence (2014) hävdar, nämligen att den 
pedagogiska dokumentationen i stora drag bidrar och skapar en demokratisk praktik. En fråga 
som uppstår då är vilka föräldrar som har möjlighet att bli delaktiga via digitala resurser? Det 
kan handla om barnet och vårdnadshavarens socioekonomiska bakgrund (Vetenskapsrådet, 
2015). Har familjen inte tillgång till internet och digitala resurser hemma kan det bli en 
exkludering för familjerna att tillsammans från hemmen, bli delaktiga i den digitala 
pedagogiska dokumentationen. Vetenskapsrådet (2015) framhåller att föräldrars delaktighet är 
ett område som har ett samband med barnets utveckling och lärande inom förskolan. Det 
ställer krav på förskollärare att fokusera arbetet med inkludering och göra barnens och även 
vårdnadshavarnas röster hörda. En likvärdig förskola förutsätter att alla barn inkluderas i det 
pedagogiska arbetet och är en förmåga förskollärare bör äga. Följaktligen ställs förskollärare 
alltså inför en utmaning att inkludera alla (jmf Vetenskapsrådet, 2015).  

I resultatet lyfter förskollärarna även barnens röster som en viktig aspekt av delaktighet i 
arbetet med den digitala pedagogiska dokumentationen. I varje projekt som görs i 
verksamheten är barnen delaktiga i och det är barnens röster och intressen som styr projekten. 
Här finns en överensstämmelse med det Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) resonerar, 
det vill säga att barns delaktighet har i allt större utsträckning satts i fokus för förskolans 
verksamhet. Där barns röster och deltagande utvecklats allt mer till ett betydelsefullt tema, 
barns sätt att uttrycka sig på och förstå olika saker ger en reell betydelse genom att barnen ges 
inflytande och delaktighet. I likhet med det påtalar Johannesson och Sandvik (2009) att när 
förskollärare ger mer utrymme till delaktighet och lyssnar på det barnen säger, så bidrar det 
till en viktig information om barnens olika sätt att uppfatta sitt eget meningsskapande. Utifrån 
studiens teori, där fokus ligger på att kunskap och lärande sker i samspel med varandra är 
delaktighet ett viktigt ämne, genom att barns inflytande i verksamhetens arbete genererar ett 
samspel mellan barnen men även mellan förskollärare. Detta skulle man kunna säga utvecklar 
ett samspel som konstruerar mening för alla inblandade och förutsätter att barnen ges 
inflytande (Allwood & Eriksson, 2010).   

Utifrån socialkonstruktionism är det i sociala sammanhang som lärande konstrueras och där 
har språket en central roll. Detta förutsätter att man som förskollärare har förmågan att möta 
barnens olika teorier och hypoteser med nyfikenhet (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). I 
arbetslagens samtal blev det tydligt att förskollärarna jobbar intensivt med att göra barnen 
delaktiga i den pedagogiska dokumentationen, göra barnens röster hörda och i samspel med 
varandra reflektera över och synliggöra lärandet. 
Skolverket (2016) tydliggör att det är förskollärares ansvarar att alla barn ges inflytande över 
verksamheten innehåll, vilket förskollärare behöver förhålla sig till. Resultatet visar på att 
förskollärarna reflekterar över att barnen faktiskt har en egen talförmåga att kunna uttrycka 
sig, dessa reflektioner behöver tillvaratas genom att låta barnen bli mer delaktiga i att fatta 
olika beslut. Johanneson och Sandvik (2009), visar tydligt på att barns delaktighet och 
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inflytande utgör en viktig aspekt inom förskolan som utmanar förskollärares roll att låta 
barnens idéer, tankar och hypoteser komma till uttryck. I relation till förskolans ökade fokus 
på barns delaktighet i den digitala pedagogiska dokumentationen, kan resultatet tolkas som att 
förskollärare har en form av maktposition i förskolans vardag. Olika slags pedagogiska 
dokumentationer genererar en slags styrning av förskollärarna. Till exempel kan barnens 
delaktighet i vad som ska dokumenteras, medan förskollärarna färdigställer dokumentationen, 
ses som en form av maktposition. Detta är i linje av vad Sparrman och Lindgren (2003) 
diskuterar kring förskollärares maktposition i förskolan. Författarna belyser hur olika typer av 
pedagogiska dokumentationer skapar en styrning från förskollärarna, rörande vad som 
dokumenteras och inte. Barn bör här få möjligheten av påverka och vara delaktiga i större 
delen av processen av den pedagogiska dokumentationen eftersom att den faktiskt berör dem.  

6.2.3 Inkluderingens etiska aspekter 
Resultatet lyfter kollegial glädje som en strategi för delaktighet, men att utvecklas i relation 
till digitala resurser och verktyg framträder som en genomgående viktig aspekt av de 
strategier som lyfts fram. Att utvecklas och prova nya saker samtidigt som detta upplevs som 
spännande och roligt gör arbetet med digitala pedagogiska dokumentationen meningsfullt för 
alla inblandade. I anslutning till detta kan nämnas att Utbildningsdepartementet (2010) 
betonar att förskollärare ska uppmuntra barnen att utforska olika digitala verktyg för att 
utmanas och utvecklas. Genom att förskollärare är uppmuntrande och visar en positiv 
inställning till digitala verktyg och inkluderar såväl barn som varandra i den, kan det leda till 
oanade lär möjligheter.  

Att inkludera barnen i den digitala pedagogiska dokumentationen bidrar till barns 
meningsskapande. I förskollärarnas samtal framkommer kollegial inkludering som en aspekt 
av strategier för delaktighet. Detta är i linje med vad Lenz-Taguchi (1997) framför, 
Pedagogisk dokumentation är ett viktigt verktyg för att just se barnens läroprocesser och även 
förskollärares arbetssätt. Det blir alltså viktigt att jobba med barns delaktighet i den 
pedagogiska dokumentationen, eftersom förskollärare och barn kommunicerar genom 
dokumentationen på ett sådant sätt att upplevelser, känslor och tankar kommer till uttryck. I 
takt med att dagens samhälle expanderar användandet av digitala verktyg (Statens medieråd, 
2015:8), består alltså utmaningen i att inkludera barnen i den digitala tekniken av 
dokumentationen.  

Att barnen ska inkluderas i den digitala tekniken av dokumentationen kan man utifrån 
förskollärarnas samtal tolka den etiska aspekten som en problematik. Resultatet visar att 
förskollärarna upplever att de måste inta etiskt förhållningsätt i arbetet med digitala verktyg. 
Där utmaningen ligger i att välja vad som läggs ut och inte på internet. Denna aspekter har 
också uppmärksammats av Sparrman och Lindgren (2003): vad gör vi om ett barn inte vill bli 
fotograferad eller filmad? Författarna argumenterar för att förskollärare behöver förhålla sig 
till den etiska aspekten gällande barns samtycke till delaktighet i verksamhetens olika projekt. 
Skolverket (2016) framhåller att vuxnas förhållningsätt i allra högsta grad påverkar barns 
respekt för de skyldigheter och rättigheter som finns i ett samhälle. Ett arbete där 
förskollärarna uppmärksammar de etiska aspekterna men även barnens förhållningsätt 
gällande detta, skulle enligt Sparrman och Lindgren (2003), förebygga denna etiska 
problematik.  
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6.3 Slutsatser och implikationer: 
Mina slutsatser av denna studie är att arbetslagen ser på den digitala pedagogiska 
dokumentationen som en möjlighet för att på ett mer konkret och direkt sätt kunna konstruera 
kunskap och lärande tillsammans i ett socialt samspel. Kunskap och eget intresse för de 
digitala verktygen har en avgörande roll för arbetet med pedagogisk dokumentation och 
barnens röster är centrala i arbetet med pedagogisk dokumentation. Barnens lärande och 
utveckling följs och synliggörs genom dokumentationen. För att göra arbetet med 
digitaliseringen framgångsrikt behövs en digital kompetens hos alla verksamma förskollärare. 
Kollegial glädje lyft som en viktig strategi för att bringa delaktighet i arbetet med digitala 
verktyg. Allt detta förutsätter att utbildning ges för att på så vis konstruera ett gemensamt 
förhållningssätt och de verktyg som krävs i arbetet med digitalisering.  

Efter att ha genomfört denna studie har jag fått en större inblick och förståelse för arbetet med 
digital pedagogisk dokumentation och barns delaktighet i den. Intresset för det digitala 
verktygen och pedagogisk dokumentation har vuxit och mina nya kunskaper kommer vara 
betydelsefulla i mitt yrke som förskollärare. Har även fått större lärdom i att kunna ta stöd i 
teorier som jag tidigare ansett varit svårtillämpbara. Jag har även fått en inblick i att 
förskollärare idag måste kunna behärska digitala verktyg och viljan måste finnas där.  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning är att gå in i verksamheten och observera hur arbetslagen jobbar 
med digital pedagogisk dokumentation och kring barns delaktighet i den. För att på så vis få 
en större inblick och se om pedagogerna arbetar på det sätt som framkommer i deras samtal. 
På grund av det begränsade tidsutrymmet var jag tyvärr tvungen att utesluta observationer i 
verksamheten, men jag tror att resultatet hade blivit starkare och mer intressant om 
observationer också hade genomförts.  
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Författare och kontaktuppgifter: 
Sara. Rodensjö 
Tel: 070-XXX XX XX  
 
Utbildning: 
Förskollärarprogrammet, Luleå tekniska universitet. 

Hej jag heter Sara Rodensjö och jag går sista året på förskollärarprogrammet, där jag nu 
skriver mitt examensarbete. Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur en 
förändringsprocess i förskolan avseende digitalisering av den pedagogiska dokumentationen 
kan ta sig i uttryck och upplevas av förskolans arbetslag. Jag är väldigt tacksam om ni väljer 
att delta i denna studie i fokusgrupps intervjuer med ert arbetslag. Deltagandet är frivilligt och 
respondenten kan avbryta sitt deltagande när som helst och jag tillämpar ett etiskt 
förhållningssätt. Alla deltagare i undersökningen är anonyma och det är sekretesskyddat. Jag 
kommer samla in data genom intervjuer/samtal i fokusgrupper och sedan analysera dessa 
intervjuer/samtal för att få svar på mina frågeställningar. Alla deltagare är anonyma och inga 
namn kommer att utges i det slutgiltiga arbetet. Efter att arbetet är färdigt och godkänt 
kommer materialet att publiceras på nätet och finnas tillgänglig för alla att se.  

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Fyll i nedan 
om du väljer att delta eller inte. 
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Student: Sara Rodensjö Handledare: Susanne Westman & Moa Nilsson  

 Bilaga 2 

Teman: 

1. Digital pedagogisk dokumentation 

2. Möjligheter och utmaningar 

3. Barnsdelaktighet 

Följdfrågor: 

1.  

- Hur kom det sig att ni valde att gå över till en mer digital pedagogisk 
dokumentation? 

- Hur jobbar ni och vad använder ni för verktyg i den digitala pedagogiska 
dokumentationen? 

- Hur skiljer det sig i arbetet från hur ni jobbade förut? 

- Vad har varit centralt för er i denna förändringsprocess?  

- Hur ser ni på digital dokumentation och digital pedagogisk dokumentation? 

 

2.  

- Utveckla hur ni upplever dessa utmaningar och möjligheter gällande er 
förändringsprocess. 

- Hur ser ni på den digitala pedagogiska dokumentationen gällande 
utmaningar/möjligheter? 

- Gällande barns delaktighet? 

 

3.  

- Vad har ni för strategier gällande barns delaktighet? 

- Vad tänker ni kring betydelsen av barns delaktighet i den digitala pedagogiska 
dokumentationen? 

- Vad ser ni för utmaningar och möjligheter kring detta? 
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