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Abstract 

The main purpose of this study is to describe and increase the understanding of preschool teachers´ 

experiences regarding pedagogical documentation with digital tablets. The focus of the study was to 

reveal how the digital tablets are used for pedagogical documentation. Our hope is to give new 

meaning concerning ICT, information and communication technology, on a daily basis at preschools. 

The method that we used in this study is qualitative interviews to reach and get knowledge about 

preschool teachers´ experiences with digital tablets. In the results we have been able to conclude that 

the positive properties, such as digital tablets being a fast and simple way of creating pedagogical 

documentation, that the technique offered were bigger than the negative aspects, which resulted in a 

general positive outcome. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens övergripande syfte handlar om att beskriva och förstå hur pedagoger upplever arbetet med 

pedagogisk dokumentation med hjälp av den digitala pekplattan. Numera kan den pedagogiska 

dokumentationen i förskolan ske snabbt och enkelt genom digitala pekplattor. Det är till exempel 

enkelt att skicka iväg bilder eller information, direkt i stunden. Det kan givetvis vara mycket smidigt, 

men vår problematik som vi vill poängtera i detta examensarbete, är att teknikens snabba funktioner 

och processer kan möjligen minska eftertanken och utrymmet för egna reflektioner. Metoden som vi 

använder är kvalitativa intervjuer. Resultaten som vi kom fram till i studien var att de positiva 

egenskaper som tekniken möjliggör överväger de eventuella negativa aspekterna. Resultaten bekräftar 



 

 

att pedagoger i förskolan överlag upplever att deras dokumentationsarbete förenklas med hjälp av den 

digitala pekplattan. Problemen som vi upptäckte hänvisar alltså till teknikens snabba hantering som 

eventuellt kan minska möjligheterna för egna reflektioner.  
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1. Inledning 

Den här uppsatsen behandlar hur pedagoger upplever och resonerar kring sitt arbete gällande 

pedagogisk dokumentation med stöd av IKT. Termen IKT syftar till informations- och 

kommunikationsteknik och på engelska används en liknande term ICT vilket betecknar information 

and communication technology (Fleischer 2013, s. 1). Vanligtvis omfattar termen ett brett utbud av 

digitala medel men i detta fall syftar vi till digitala pekplattor. Termen pedagogisk dokumentation 

artikuleras även i uppsatsen vilket kan definieras som ett analysverktyg. Detta verktyg kan fungera 

som en motor gällande verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Det 

handlar om att dokumentera och fånga det som händer i verksamheten mellan barn, miljö och vuxna, 

med hjälp av penna och papper, film eller kamera med mera (Wehner-Godée 2013, s. 12; Palmer 

2012, s. 15).   

Det sker snabba och radikala samhällsförändringar, speciellt inom den digitala sfären. Den digitala 

tekniken utvecklas snabbt och därmed ställs förskolan inför nya krav om användandet av digitala 

medel. Vi har även upplevt att tack vare införandet av digitala pekplattor i förskolans verksamhet så 

har arbetet med pedagogisk dokumentation förenklats avsevärt. Detta eftersom bekymmer med bland 

annat bilder och dylikt inte nödvändigtvis längre behöver överföras till en annan dator för vidare 

bearbetning, utan nu finns allt samlat på en och samma enhet. Ämnet är i stark förändring, med 

ständigt nya rön om pedagogiska idéer och ny teknik vid införsel i bland annat förskolans praktik, 

vilket gör detta till ett intressant ämnesområde. I dagsläget är IKT ett aktuellt ämne och tidigare har 

det endast använts i skolor men numera har den digitala pekplattan även nått förskolan. Samtidigt 

konstateras att teknikutvecklingen går väldigt snabbt framåt idag, vilket innebär att den pedagogiska 

forskningen beträffande digitala pekplattor i förskolan tyvärr har svårt att uppdateras i önskad takt 

(Richter 2012). 

Blickar vi bakåt i tiden går det således att notera att mycket har hänt gällande teknikutvecklingen, från 

stationära datorer till dagens pekskärmsteknik. Ständigt praktiseras ny teknologi vilket i sin tur ger 

upphov till en mängd nya möjligheter för oss som användare. För dagens barn är digitala medier en 

helt naturlig del av vardagen, där tekniken i sig betraktas som en självklarhet (Statens medieråd 

2012/13, s.4). Dock krävs det fortfarande en hel del forskning gällande förskola och den digitala 

pekplattan för att tekniken skall erkännas ha en viktig roll i den moderna förskoleverksamheten 

(Bølgan 2012, s. 155). Den digitala pekplattan är ett praktiskt verktyg eftersom de kan slås på och 

användas var som helst och när som helst och kräver endast en enkel plug in kabel för att laddas. Vi 

har visserligen noterat att flertalet förskolor börjar anamma verktyget i sin didaktik, vilket även 

framgår i den allmänna debatten, som bekräftar att allt fler förskolor numera gör en digital satsning 

(Lein 2014). 

Med detta som bakgrund kommer uppsatsen att behandla vad denna digitala utveckling betyder för 

förskolan och arbetet gällande pedagogisk dokumentation. Ambitionen blir att bidra med nyvunna 

kunskaper och öka förståelsen vad gäller pedagogisk dokumentation och digitaliseringen i förskolan. 

Ambitionen blir också att väcka diskussioner angående IKT och få läsaren att reflektera över hur den 

snabba digitala utvecklingen både öppnar upp men också påverkar pedagogernas arbetssituationer vid 

dokumentationerna. Med hänsyn till att fler investerar i dessa verktyg runt om i Sverige så behövs det 
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forskas vidare vad gäller detta område. Vår förhoppning är därför att vi kan bidra med nya kunskaper 

och erfarenheter i lärarutbildningen och på arbetsfältet. 

1.2 Bakgrund 

Under 1980 – talet startade en explosiv datorutveckling som omvandlade hela det moderna samhället. 

Både i skolan och på arbetsplatser underlättades inköp av den dåvarande nya tekniken för att ge 

utvecklingen en snabb skjuts framåt. Trots denna datorsatsning i början av 1980-talet fanns det ändå 

oklarheter kring användandet. Fokus hamnade mer kring läran om datorer än själva användandet 

(Fleischer 2013, ss. 15-16). Men detta blev snabbt uppmärksammat då man insåg vikten av att 

integreras in det nya kunskapssamhället. Av denna anledning hamnade fokus på att ge lärarkåren den 

kompetens som krävdes. 90-talet var ytterligare en period som kännetecknar att det sakteligen började 

ske viktiga förändringar. Skolverket trädde bland annat i kraft och de skulle ha det övergripande 

ansvaret för datorpolitiken i skolan (Fleischer 2013, s. 18). Ursprungligen ingick förskolans 

verksamhet i den gemensamma läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Den gemensamma 

läroplanen fastställdes år 1994 och började sakteligen uppmärksamma den digitala tekniken. Från år 

1998 fick förskolan en egen separat läroplan (Skolverket 1998). I denna läroplan kan man konstatera 

en skillnad från tidigare läroplan som innebär att tekniken fått en viktigare och större del. I den nu 

gällande reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, ss. 6-7) har man ytterligare lyft fram 

teknikens betydelse i det dagliga arbetet, varför det går att notera hur förskolan allt mer prioriterar 

informationsteknologin. I dag har internet och media en naturlig och central roll i alla människors 

dagliga funktioner. Att ständigt vara i direktkontakt med internet håller på att bli ett normaltillstånd 

(Statens medieråd 2012/13, s. 4). Detta innebär att vi har möjlighet till ständig kommunikation inom 

den globala sfären. Datorn som teknik är ett mer studerat område varför även mer fokus måste ställas 

på den digitala pekplattans betydelse. 

Intresset kring pedagogisk dokumentation med hjälp av den digitala pekplattan har utvecklats till att 

bli ett allt större intresse för pedagoger i förskolan idag. Allt fler förskolor runt om i landet tar emot 

införandet med den digitala pekplattan i huvudsak positivt, vilket återspeglas i Kjällanders (refererad i 

Unikum 2014) forskning. Hennes forskning vill beskriva pedagogers intresse i positiva ordalag, och 

menar att deras intresse framförallt beror på att det är ett enkelt verktyg att arbeta med på förskolan. 

Fördelen med den digitala pekplattan, till skillnad från flertalet stationära datorer, är enligt Kjällander 

(refererad i Unikum 2014) att pedagogerna heller inte behöver lämna rummet för att dokumentera eller 

för att använda internet. Men då är frågan: finns det en risk att reflektionen av den pedagogiska 

dokumentation försvinner när allt går så snabbt? Av detta skäl blir denna studie intressant eftersom 

man kan se pedagogisk dokumentation med digital pekplatta ur olika perspektiv. 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med vårt examensarbete är att beskriva och förstå hur pedagoger upplever arbetet med 

pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan. Vi anser att detta är ett viktigt område att 

beforska eftersom det i dagsläget finns lite forskning om digitala pekplattor i förskolan (Kjällander & 

Moinian 2014, ss.10-11). I och med detta anser vi att det fenomenologiska perspektivet är ett lämpligt 
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perspektiv att använda i vår studie för att vidare forska kring pedagogernas upplevelser. Detta eftersom 

fenomenologin vill beskriva och förstå sociala fenomen utifrån människans egna perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 42), och för att studera detta har vi valt att använda kvalitativa intervjuer. 

Följande forskningsfrågor har vi fokuserat på: 

       ● Vad innebär det för pedagoger i förskolan att arbeta med den digitala pekplattan som 

           dokumentationsverktyg? 

        ● På vilket sätt beskriver och upplever pedagogerna processen med pedagogisk 

           dokumentation i relation till den digitala pekplattan? 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning angående IKT. Eftersom det fortfarande finns lite 

forskning kring den digitala pekplattan i förskolan vill vi även vidga forskningen och bredda 

sökningens fokus. I och med detta kommer därför även forskning om datorn i skolan att belysas, och 

därmed hur också den digitala pekplatta erövrat förskolan. 

3.1 Digitala verktyg i skolan 

Kjällander och Moinian (2014, ss. 10-11) förklarar att i dagsläget är forskningen begränsad om den 

digitala pekplattan i förskolan. Detta till skillnad från övrig datoranvändning som har en betydligt 

längre historia. Datorn gjorde entré i pedagogiska miljöer redan under 80- och tidigt 90- tal (Klerfelt 

2007, s. 49). Hurtig (2007, s. 67) är en av dem som forskat kring datorn och menar att digitala verktyg 

är ett fungerande redskap i pedagogiska sammanhang. Dessutom poängteras att pappersportfolios är 

något som funnits långt tillbaka inom förskolans sektor, men samtidigt framkommer det att 

pedagogerna i fråga verkar sträva efter att hitta nya metoder gällande den pedagogiska 

dokumentationen. Forskningen påvisar även hur skolor utvecklar sitt användande av 

informationsteknik, då man ersatt pappersportfolios till att använda digital dokumentation. Detta 

eftersom skolorna upplevde att det var svårt att arbeta med pappersbaserade portföljer (Hurtig 2007, 

ss. 29-30). Det framgår samtidigt att införandet av den nya informationstekniken inneburit 

förändringar i både krav och möjligheter vid dokumentationen (Hurtig 2007, s. 26). Forskningen visar 

bland annat att med hjälp av datorn som pedagogiskt verktyg uppnåddes en positiv påverkan 

beträffande pedagogernas kompetensutveckling inom IKT området (Hurtig 2007, s. 28).  

3.2 Betydelsen av digital kompetens  

Klerfelt (2007, s. 18) undersökte i sin avhandling hur pedagogers traditionella- och barns mediekultur 

skulle kunna mötas i en och samma pedagogisk verksamhet. Visserligen saknas ofta tillräckliga 

kunskaper om hur datorn kan införlivas tillsammans med andra verktyg i pedagogiska sammanhang. 

Svårigheten var att pedagogerna inte såg hur de skulle kunna möta barnen när de själva saknade 

nödvändiga erfarenheter och kunskaper. Hennes visioner med utvecklingsprojektet var att medvetet 

öka pedagogernas kunskaper till att använda datorn tillsammans med barnen i den pedagogiska 
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kontexten och samtidigt få igång en utveckling vad gäller IT (Klerfelt 2007, s. 15), termen IT syftar till 

informationsteknik (Forsling 2011, s. 82). Studien visar en positiv bild av datoranvändandet hos både 

barnen och pedagoger, eftersom samspelet framför datorns skärm kunde vara flerdimensionell. 

Därmed kan en länk mellan barnens mediekultur och den pedagogiska praktiken skapas eftersom 

lärandet kunde ske med hjälp av tal, gester, röster, blickar och bilder (Klerfelt 2007, s. 102). 

Datorn har visserligen haft en betydligt kortare historia i förskolan än om man jämför med datorns tid i 

skolan. Ljung-Djärf (2004, s. 20) menar att anledningen till att förskolan inte har involverats i tidigare 

IKT-satsningar är för att förskolan först år 1998 blev inkluderade i det svenska utbildningssystemet. I 

och med detta ställdes det högre krav på förskolan som verksamhet och dess kunskapsutbildning. Nu 

fanns den tekniska utrustningen men dock saknades tillräckliga kunskaper och erfarenheter inom detta 

område. Även Forsling (2011, s. 77) belyser denna situation, och förklarar att den digitala utrustningen 

började göra inträde inom förskoleområdet, men ställde sig samtidigt frågan: om dessa verktyg 

verkligen tillämpades i praktiken. När det gäller Forslings (2011, s. 76) forskning vill hon lyfta fram 

betydelsen av den digitala kompetensen hos barn och vuxna i den svenska förskolan. Forsling (2011, s. 

76) vill genom sin forskning bidra till att öppna upp för diskussioner vad gäller digital kompetens i 

förskolan, för att motverka de olika digitala klyftor som kan uppstå när den digitala kompetensen 

varierar. 

Cox, Preston och Cox (1999)  har i sin forskning genom litteratursökning, lärarenkäter samt rapporter 

och intervjuer från lärare undersökt olika faktorer som påverkar pedagogers användande och attityder 

till IKT.  Forskningsresultaten visar att pedagogers användning av den digitala tekniken framförallt har 

att göra med vilken kompetens och utbildning pedagogerna har. Dessutom framkommer det att stöd 

och tid är två viktiga faktorer som har betydelse för användandet samt även hur attityden till den 

digitala tekniken uppfattas. Cox et al. (1999) konstaterar det faktum, att får pedagoger stöd och tid till 

att förstå sig på teknikens funktioner och egenskaper är det mer troligt att pedagogerna också kommer 

att kunna hantera och utnyttja den tekniska utrustningen. Cox et al. (1999) noterar även att detta är 

faktorer som påverkar pedagogernas attityder och användande av digitala tekniker. Ytterligare ett 

begrepp som i nästa avsnitt kommer att beröras är digitala verktyg och dess betydelse.  

3.3 Digitala verktyg och dess betydelse 

Tillämpandet angående IKT i förskolan har varit en aktiv process under många års tid. Nu menar 

Bølgan (2012, s.1 64) att tiden är kommen för att även inkludera IKT i lärarutbildningen i syfte att 

främja kompetensen kring IKT. Det handlar inte enbart om intresset för de digitala verktygen, utan 

mer hur de kan stödja barnens utveckling och hur man kan skapa en samstämmighet mellan förskolans 

praxis och det digitala liv barnen ofta upplever hemma. Bølgan (2012, s. 164) menar dessutom att det 

är viktigt att fokus finns på att utveckla en IT-kompetens inom förskoleområdet, samtidigt som hon 

även poängterar att fokus måste läggas på hur tekniken påverkar pedagogiska processer. Därför måste 

den digitala kompetensen förbättras inom förskollärarutbildningen och hur dessa verktyg bäst kan 

användas i förskolan. Även om forskning inte helt och hållet entydigt kan visa att vi lär oss mer eller 

bättre med hjälp av digitala verktyg, poängterar Bølgan (2012, s. 164) att det ändå verkar som om 

tekniken kan ha en positiv påverkan och stimulera barnens lärande. När vuxna uppslukas av den 

digitala pekplattan eller olika applikationer är det faktiskt inte så konstigt att barn också gör det, säger 

Bølgan (2012, s. 164). 

Hittills har det funnits brister när det gäller statliga strategier och finansieringar för att främja 

kunskaper och användningen av digitala verktyg i förskolan och förskollärarutbildningen. 
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Förhoppningen är dock att denna situation är på väg mot en förändring. År 2010 grundades ett IKT-

center i Norge som riktade sig mot just förskolan och förskollärarutbildningen (Hardersen & Björk 

Guðmundsdóttir, 2012, s. 224). Detta IKT-center har slutfört den första nationella granskningen 

angående små barn (0-6år) och deras digitala användande. Föräldrar tillfrågades om deras barn hade 

tillgång till och om de användande sig av digitala medel. Även om lek fortfarande betraktas som barns 

viktigaste fritidsaktivitet, visade undersökningen att fem av tio barn är cirka tre år eller yngre när de 

för första gången använder en dator, samt att fyra av tio barn är till och med yngre när de för första 

gången använder en telefon eller en digital pekplatta (Hardersen & Björk Guðmundsdóttir, 2012, ss. 

223-224). Undersökningen visade också att det fortfarande finns ett stort gap i barnens tillgångar av 

digitala medel samt att vissa barn saknar tillgång till dessa verktyg i hemmen. Dessa barn ställs 

därmed inför en större utmaning när de sedan möts av de digitala medlen i skolan, till skillnad från de 

barn som redan tidigare har digitala erfarenheter. Det är ett tydligt faktum att förskolan ställs inför en 

viktig och central roll vad gäller att sträva emot att minska de digitala klyftorna som idag finns mellan 

olika barngrupper (Hardersen & Björk Guðmundsdóttir, 2012, ss. 224-225).  

3.4 Den digitala pekplattans samverkan 

I och med att den digitala utvecklingen går så snabbt framåt så är Kjällanders (2014) forskningsarbete 

av största betydelse. Kjällander (2011, s. 53) belyser i sin tidigare forskning att IKT numera utmanar 

det textbaserade lärandet, där hon menar att skärmen är det nya sättet för människor att kommunicera 

på idag. Kjällander (2011, s. 55) belyser även i sin forskning att kommunikationen inte bara handlar 

om ett verbalt språk eller ett textbaserat lärande, utan inkluderar även andra tillgängliga resurser. I sin 

forskning pekar hon på att lärandet baseras på att skapa mening, vilket görs utifrån den enskilde 

individens sociala miljö. Hon poängterar även att man använder olika tillgängliga resurser beroende på 

vilken social kontext man befinner sig i. I Kjällanders och Moinians (2014, s. 5) senaste forskning 

belyses det faktum att digital kompetens idag är något som små barn redan behärskar. De poängterar 

att barn föds in i en mediekultur där tekniken inte är något främmande fenomen. Forskningen belyser 

fördelarna med den digitala pekplattan i förskolan som innebär en mer flexibel användning för fler 

användare samtidigt. Forskningen belyser även att den digitala pekplattan är ett mobilt och flexibelt 

verktyg eftersom den inte är lika stationär som flertalet datorer (Kjällander & Moinian 2014, ss. 10-

11). I och med detta portabla hjälpmedel innebär det, enligt Kjällander och Moinian (2014, s.11) att 

fördelarna med den digitala pekplattan är många då tekniken kan användas självständigt med hänsyn 

till eget intresse. Även Henderson och Yeow (2012, s. 80) är två forskare som uppmärksammar 

fördelar med den digitala pekplattan. De poängterar att den digitala pekplattan nästintill liknar en 

barnbok vad gäller höjden och bredden. Det faktum att den också är mycket tunn och relativt oöm, gör 

att pekplattan är enkel att förflytta och hantera. Den kräver inte heller några kablar eller annan speciell 

utrustning, såsom tillhörande mus eller tangentbord. Henderson och Yeow (2012, s. 80) belyser även 

det faktum att den digitala pekplattan tillåter anslutning av Wi-Fi och/eller 3G-nät. Trots detta, 

poängterar de samtidigt att 3G-anslutning kräver en teleoperatör vilken kan vara ganska kostsamt.  

3.5 Pedagogisk dokumentation med den digitala 

pekplattan 

Parnell och Bartlett (2012, s. 51) är två forskare som lyfter fram fördelar med den digitala pekplattan i 

både förskolan och skolan. Parnell och Bartlett (2012, s. 51) förklarar i sin forskning att 
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dokumentation med den digitala pekplattan är ett bra verktyg för pedagoger, eftersom en enda enhet 

kan hantera många olika funktioner samtidigt. Detta innebär att arbetet med detta verktyg ofta upplevs 

som enkelt och smidigt. De menar även att pedagogerna i olika pedagogiska sammanhang kan 

använda den digitala pekplattan för att ta bilder, göra anteckningar och spela in video- och ljudklipp 

som de sedan enkelt kan lägga över i digitala portfolios eller bloggar. Samtidigt poängterar de att 

pedagoger även sparar tid vid dokumentationsarbetet, eftersom de är mindre tidskrävande att 

genomföra dokumentationer via den digitala tekniken. Ytterligare fördelar som nämns är att den 

digitala pekplattan erbjuder pedagoger möjligheter att reflektera och dokumentera i “nuet”. De menar 

även att det också blir enklare för föräldrar att nå dokumentationen eftersom den bland annat kan vara 

tillgänglig online (Parnell & Bartlett 2012, s. 52). På grund av att dokumentationen kan finnas mer 

tillgänglig för föräldrar kan de exempelvis fråga sina barn om hur dagen i förskolan eller skolan har 

varit. Föräldrar och barn kan tillsammans skapa en värdefull dialog mellan barnens olika aktiviteter 

eftersom man kan återkoppla till händelser via online tekniken. Forskarna poängterar att den ökade 

förekomsten av digitala pekplattor, bärbara datorer eller telefoner innebär att det är viktigt för 

pedagoger att förstå sig på tekniken för att kunna använda den i verksamheten (Parnell & Bartlett 

2012, s. 50). Även Kjällander (refererad i Skolverket 2013) belyser i sin tidigare forskning att 

pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan är mycket smidigt, det är enkelt och det kan 

ske direkt i situationen. Trots detta belyser hon vissa risker vad gäller pedagogisk dokumentation med 

den digitala pekplattan. Risker som hon tar upp är att vad som egentligen händer med reflektionen när 

det går så snabbt. I följande kapitel kommer vi att presentera fenomenologins tankehållning och även 

några centrala begrepp som är viktig för vår studie. 

4. Teoretiskt perspektiv 

Teorikapitlet kommer att beskriva ett urval av begrepp som är centrala och relevanta för studien. Vi 

har valt att utgå från fenomenologins ontologiska ställningstagande som framförallt beskrivs av 

Husserl (1995;2002) och Bengtsson (2005). Vi har även hämtat inspiration om hur teorin förklaras av 

bland annat Pivcevic (2013) och Segolsson (2011). Fenomenologin används också som metod, vilket 

vi återkommer till. Inom ramen för denna studie kommer vi att hålla oss till begrepp som fenomen, 

upplevelse, intentionalitet och livsvärld. Vi har visserligen reducerat en stor teori men att följa alla 

steg är inte möjligt för en studie på grundnivå och därför vi har avgränsat studien beträffande metod. 

Vår avsikt i detta avsnitt blir alltså att följa upp ovannämnda begrepp som analysverktyg för att vidare 

beskriva pedagogernas upplevelser vad gäller pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan. 

4.1 Den fenomenologiska ontologin 

Under tidigt 1900- tal utvecklades det fenomenologiska perspektivet i form av en reaktion mot att 

tänkandet grundade sig enbart på fakta och kunskap. Husserl (1995, s. 9) betraktas normalt som den 

mest inflytelserika och upphovsmannen till fenomenologins filosofi. Husserl (1995, s. 23) var känd för 

att göra uppror mot den verkliga vetenskapen som förankrade allt mot en objektiv sanning ”Vi måste 

nå fram till det rena fenomenet såsom det erfaras utan existenssättande, utan antagande om dess 

ursprung och orsaker. Endast så kan vi enligt Husserl komma fram till fenomenets verkliga natur eller 

väsen” (Husserl 1995, s. 23). Fenomenologin strävar därför mot att vara så öppen och förutsättningslös 
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som möjligt. Husserl (1995, ss. 42-45) var därmed starkt kritisk mot absoluta sanningar och 

vetenskapliga metoder och förespråkade att kunskap istället skulle vila på en grund av upplevd 

kunskap. Därför gjorde han motstånd mot att kunskap överhuvudtaget ens var möjligt.  

En fenomenologisk ansats vill beskriva och förstå människans subjektiva upplevelser (Pivcevic 2013, 

s.11). Den vill leta efter det som visar sig för medvetandet. Det kan förklaras som att fenomenologin 

blir läran om det som visar sig (Bengtsson 2005, ss. 11-12). Detta kan förstås som att alla människor 

riktar sig på olika sätt mot sin omvärld och har därmed olika medvetanden av vad en verklighet kan 

vara. Exempelvis kan ett objekt bli till olika fenomen beroende på vår personliga tolkning av dem. 

Verkligheten ser därmed olika ut, då medvetandet, det vill säga våra direkta sinnesintryck av vår 

omgivning, skapar omedelbara tolkningar av hur vi upplever det som vi ser (Husserl 1995, s. 20,60). 

Fenomenologin kan beskrivas som en lära som utgår från att varje enskild individ lever sina liv inom 

ramen för sina olika livsvärldar, en värld som människan är väl förtrogen med genom sina upplevelser 

av olika fenomen och som även får betydelse för hur världen framstår för våra sinnen.  

4.2 Fenomen 

Ordet fenomen kommer från grekiskan vilket betyder ”det som visar sig” och det är av denna 

betydelse som fenomenologin använder ordet (Bengtsson 2005, s. 12). Ett utgångsantagande i 

fenomenologin är att allt i vår värld är fenomen och att kunskaper finns närmast fenomenet, det vill 

säga något som vi har skådat. Fenomen i vår värld betraktas inte som fristående utan som en 

konsekvens av att det visar sin existens för människan (Husserl 1995, s. 81; Pivcevic 2013, ss. 15-17). 

Det man söker är för människan förekomna fenomen som en absolut givenhet (Husserl 1995, s. 82). 

Det är endast det som vi har skådat själva som vi kan veta något om. Därmed kan vi inte bringa 

kunskapens väsen till klarhet om något som vi ännu inte har skådat. Vi kan alltså inte beskriva de 

absoluta fenomenens objektiva giltighet, utan bara om skådandet av fenomenet. Ett fenomen som visar 

sig för oss får endast betydelse genom vår personliga tolkning av det (Pivcevic 2013, s.12).  Det kan 

förstås som att fenomenet bara är ett fenomen utan egen kraft innan subjektet riktar sig mot det och ger 

det mening. Därför kan ett och samma fenomen framträda på olika sätt, beroende på vem det visar sig 

för - det uppfattande subjektet (Husserl 1995, s. 53; Pivcevic 2013, s. 12). Fokus finns därmed på 

mänskliga företeelser. Vi riktar oss mot sakerna själva som är självklart givna för oss vid varje tillfälle, 

om än på skilda sätt, allt efter det uppfattande subjektet. Fenomenen är alltså en absolut givenhet och 

något verkligt existerande för oss. Därför är fenomen bara något som kan vara verkligt givna för 

människan (Husserl 1995, ss. 81-82). Husserl (1995, s. 81) avisar därmed uppfattningen om att 

världen existerar oberoende av människan. Det han förespråkade var att det inte kan finnas en 

existerande verklighet utan vårt medvetande, där varje människa har sin egen etablerade beskrivning 

av de rena fenomenen (Husserl 1995, s. 60). Sammantaget ser alltså verkligheten olika ut för den 

levande människan. Till denna verklighet ingår ens upplevelse och kunskapens möjlighet, där 

kunskapen står och faller till uppfattning, vilket vi nu ska ge en beskrivning av.  

4.3 Upplevelse av fenomen 

Som tidigare nämnts så vill man inom det fenomenologiska perspektivet beskriva världen med en 

samling av fenomen. Den fenomenologiska läran har även intresse vad gäller att förutsättningslöst 

beskriva upplevelsen av olika fenomen. Det handlar om att beskriva, utan att felaktigt återge, hur ett 

objekt som fenomen upplevs för en enskild individ (Bengtsson 2009, s. 13). Man vill fånga 
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upplevelsens rikedom, helheten i en persons alla sätt att beskriva och uppleva fenomenen. 

Fenomenologin vill i grund och botten beskriva en persons subjektiva upplevelse av den värld som 

han eller hon är involverade i. Det handlar om att det inte finns något som kan uppenbara sig utan att 

det finns någon som det uppenbarar sig för. Det brukar inom det fenomenologiska perspektivet talas 

om att det inte finns några kunskaper bortom det uppfattande subjektet. Det vi vet är således grundat i 

en upplevelse där det inte går att dela upp, vad som är värld och vad som är människa (Husserl 1995, 

s. 81). Därför är alla våra upplevelser om verkligheten självklart givna (Husserl 1995, s. 53). Det man 

vill beskriva är det som är intimt förankrat inom varje människa, det självklart givna, och dess mening 

i relation till ett visst fenomen, där ett och samma objekt kan bli till olika fenomen beroende på vem 

som upplever det. Verkligheten måste därför förmås att beskrivas av varje enskild individ (Pivcevic 

2013, ss. 15-16). Men för att komma åt en persons upplevelse är det således viktigt att forskaren i 

fråga lämnar sina förutfattade meningar eller sin förförståelse åt sidan. Detta handlar enligt Husserl 

(1995, s. 59) om den naturliga attityden, vilket kortfattat betyder att man bör undvika att fälla ett 

omdöme. Det handlar om att våra föreställningar ligger till grund för hur vi beskriver och upplever 

världen och andra människor. Varje enskild individ har sitt unika sätt att uppleva världen och sitt sätt 

att relatera till den i både ord och handling. Fenomenologin blir läran av objekt för oss, nämligen 

betraktelse av fenomenen så som de visar sig för medvetandet. Detta medvetande i denna teoribildning 

går under begreppet: ett riktat eller intentionalt medvetande (Husserl 1995, s. 15, 20), vilket skall 

belysas i nästa avsnitt. 

4.4 Intentionalitet 

Inom den fenomenologiska läran är intentionalitet ett centralt begrepp (Husserl 1995, s. 13, Pivcevic 

2013, s. 19) och som även gäller för denna studie. Intentionalitet handlar om att alla mentala fenomen 

anses innehålla någon form av objekt. Det kan förstås som att människans medvetande innehåller olika 

mentala handlingar som är riktade mot något (Pivcevic 2013, s. 19). Dessa mentala objekt kan bestå av 

fysiska ting, men också exempelvis av en känsla, upplevelse eller tanke. Det handlar om att det inte 

finns några medvetandefenomen utan objekt. Husserl (1995, s. 15,20) vill beskriva och förstå 

människans sätt att uppleva världen, men också hur världen uppfattas av människan. Enligt Husserl 

kan vi med hjälp av intentionalitets begreppet få tillgång till dolda hemligheter. Intentionalitet handlar 

i grund och botten om ett medvetandetillstånd som innebär att vi alltid är riktade mot något (Husserl 

1995, s. 20). Segolsson (2011, s. 98) hänvisar till Husserl och skriver att alla upplevelser är 

intentionala, och fungerar som en intentional akt vilket vill beskriva betydelsen av något – en känsla, 

ett föremål eller en upplevelse. Det kan förklaras som att vi alltid är intentionalt riktade mot världen 

där att varje intentional akt har ett objekt (Husserl 1995, s. 13,20; Pivcevic 2013, s. 19). Det handlar 

om det faktum att människan ger allt en mening och innebörd. När människan exempelvis upplever en 

situation skapar han eller hon sig en förståelse för vilken innebörd och mening som situationen är 

försedd med (Husserl 1995, s. 13). Det kan förklaras som att människan handlar inte med 

utgångspunkt av en objektiv verklighet utan snarare med utgångspunkt i sin förståelse av situationens 

mening och innebörd. Detta faktum kan förstås som att utgångspunkten av den intentionala akten är 

den intentionala upplevelsen, eftersom det inte är akten i sig som vi upplever utan det är akten som 

skapar upplevelser (Segolsson 2011, s. 98). Detta kan förstås som att intentionalitet handlar om ett 

meningssammanband mellan subjektet och objektet, eftersom relationen dem emellan betraktas som 

tätt sammanflätat. Med hänsyn till detta faktum kan man säga att, beroende på hur människan väljer att 

rikta sig mot världen återspeglats därför vad människan ser i sin livsvärld. 
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4.5 Livsvärld 

Livsvärlden är en värld som vi lever i och som vi är väl bekanta med. Denna värld är referenspunkten 

för alla våra upplevelser och erfarenheter. Livsvärlden är världen så som vi upplever den, vilket 

rymmer delar av våra minnen, vardagliga upplevelser men också våra förväntningar om framtiden 

(Husserl 2002, ss. 9-10). Det brukar inom det fenomenologiska perspektivet talas om att 

livsvärldsteorin inte helt och hållet kan fånga upp en exakt beskrivning av det verkliga livet, utan 

endast en persons perspektiv av världen. Vi känner inte till någon annan verklighet utanför vårt 

medvetande. Det kan förstås som att verkligheten träder fram från det upplevda, där människans 

upplevelser bestämmer hur världen framstår på ett givet sätt för människan (Husserl 1995, s. 57). Med 

tanke på att varje människas förståelse av världen finns inom ramen för sin individuella livsvärld, kan 

i sin tur förstås som att man aldrig kan röra sig utanför den, utan all förståelse av hur världen upplevs 

måste återfinnas i sin livsvärld. Med det sagt kan livsvärlden även ses som en historisk värld “ den 

historiska världen som på detta sätt ger sig till känna är således given utifrån vår egen levda värld 

genom tidshorisonter som leder in i det föregångna” (Bengtsson 2005, s. 19). Man talar om att det 

strängt taget inte finns några enskilda föremål i livsvärlden, utan varje objekt som människan erfarar 

eller handskas med står i relation till andra objekt, och varje objekt som vi även visar intresse för, 

vänder sig till ytterligare ett objekt utanför den aktuella omgivningen (Husserl 2002, s. 25). Bengtsson 

(2005, s. 16) hänvisar till Husserl och skriver att han arbetade fram livsvärldsbegreppet i en 

epistemologisk kontext, där livsvärlden var startpunkten för projektet att hitta en säker grund för all 

systematiserad kunskapsbildning. Inom livsvärlden kan vi aldrig förmås att inta en vetenskaplig 

skepnad. Fenomenologin menade att vetenskaperna genom sina antaganden om att det finns objektiva 

sanningar har gjort att människans liv har förlorat sin betydelse “vetenskaper som har blivit rena 

faktavetenskaper har gjort världen främmande för människan och även för vetenskapen” (Bengtsson 

2005, s. 17). Husserl (1995, s. 23) ville därför förkasta vetenskapernas antaganden om att det finns 

objektiva sanningar och istället ge en teorifri filosofi av verklighetens väsen och av det liv 

människorna faktiskt lever.  

Emellertid kan livsvärlden alltså beskrivas som en persons förgivettagna upplevelsevärld. Livsvärlden 

är subjektiv-relativ, en värld som hela tiden upplevs i förhållande till ett subjekt (Husserl 2002, s. 23). 

Så länge människan är i livet kan man aldrig ta sig ur sin livsvärld, utan den följer människan i allt den 

gör. Livsvärlden innefattar alla de zoner som människan rör sig mellan och kan beskrivas som världen 

av allt som är möjligt att göra och erfara. Livsvärlden kan emellertid växa eller krympa, beroende på 

vad man har för erfarenheter och således blir livsvärlden ramen för varje människas sätt att se på 

världen (Bengtsson 2005, s. 49). Därför kan livsvärlden ses som bunden till den som lever och agerar 

inom den.  

4.6 Sammanfattning 

Fenomenologin grundades som filosofi kring 1900 - talet av Husserl (1995, s. 9, 23) som hade 

antaganden om att finna den unika essensen och fenomenets verkliga väsen. Intresset inom 

fenomenologin handlade först och främst om människans medvetande och upplevelser. Husserl (2002, 

ss. 8-10) ville beskriva en persons livsvärld, den värld som han eller hon lever i och därmed förkasta 

vetenskapliga metoder. Ämnet för honom var att det fanns ingen strikt vetenskap som kunde förklara 

allt under en och samma sanning. Detta frigjorde han sig från och menade istället att all kunskap måste 

utgå från individens egen existens. Husserl (2002, ss. 9-10) talade om att varje enskild individ 

upplever sin livsvärld som det verkliga livet och som kännetecknas av sina upplevelser, minnen och 
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erfarenheter. Därför gjorde han anspråk på att människans värld vilar på en grund av upplevd kunskap. 

Generellt hade fenomenologin intresse av att studera andra människors perspektiv på livet och 

beskriva världen på det sätt som den upplevs av andra människor (Pivcevic 2013, s.11). Ett bra sätt att 

närma sig en annans människas sätt att se på världen var enligt Husserl (1995, s. 23), att sätta våra 

förkunskaper om fenomenet inom parentes, för att så förutsättningslöst som möjligt kunna beskriva 

fenomenets verkliga natur eller väsen. I nästkommande avsnitt skall vi belysa vårt val av metod. 

5. Metod  

I detta avsnitt kommer vi att först presentera vilken metod som ligger till grund för studien, det vill 

säga hur vi har sökt kunskapen som finns att söka i subjektet. För att studera kunskapen som finns att 

söka i subjektet har vi använt kvalitativa intervjuer. Vi har även fokuserat på tre aspekter av den 

kvalitativa forskningsintervjun ur ett fenomenologiskt perspektiv (se tabell nedan). Dessa tre aspekter 

har hjälpt oss att hålla fokus vid insamling av data. De kommer att utvecklas mer noggrant enligt 

nedan. Vi har genomfört intervjuer med olika pedagoger på två förskolor som aktivt arbetar med 

dokumentation med den digitala pekplattan. Detta återkommer vi till. Fenomenologin betecknar en 

metod och en tankehållning inom filosofin (Husserl 1995, s. 63). Denna tankehållning beskriver att 

kunskap finns att söka i subjektet, där den erhålls genom upplevelser eller erfarenheter. Metoden i sig 

handlar om att noga söka i subjektet eftersom han eller hon i sig är källan till kunskap.  

Det som har drivit uppsatsens framställning är studiens syfte och frågeställningarnas karaktär. Syftet 

med studien var att beskriva pedagogers upplevelser av pedagogisk dokumentation med den digitala 

pekplattan. Därför valdes den fenomenologiska tankehållningen eftersom den vill komma åt och 

beskriva den levda vardagsvärlden (se avsnitt 4). Då vi använder den fenomenologiska 

tankehållningen är vi fullt medvetna om att vi inte kan presentera en “sanning”, utan vi kommer 

snarare kunna presentera upplevelser av ett fenomen, det vill säga människors livsvärldar. Därför 

beslöts att använda en intervjuguide, eftersom vi ville få pedagogerna att prata fritt ur deras egna 

perspektiv med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Detta återkommer vi till. För att studien ska vara 

så trovärdig och ge läsaren en så gedigen bild av pedagogernas upplevelser av fenomenet har 

intervjuerna spelats in, bearbetats och transkriberats. Bryman (2002, s. 310) skriver att spelar man in 

och sedan transkriberar intervjuerna gör att forskarens egna värderingar eller tolkningar kan 

kontrolleras.  

För att förstå dessa tre aspekter bättre, kommer de nu att utvecklas mer. 1). Livsvärld som vill fånga 

människors upplevelser av den levda världen, där den kvalitativa forskningsintervjun har en unik 

möjlighet att komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden. 2). Det kvalitativa som handlar om 

mångsidiga sätt att se på världen, som strävar emot att erhålla nyanserade beskrivningar av olika 

kvalitativa aspekter. 3). Fokusering vilket innebär att intervjuaren fokuserar på sitt forskningsämne 

genom öppna frågor. Intervjun struktureras med hjälp av vissa teman, men inte bestämda upplevelser 

om dessa teman (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 44-46). I följande kapitel vill vi återkomma till en mer 

ingående presentation gällande val av undersökningsmetod. 

 

Livsvärld Ämne för den kvalitativa intervjun är intervjupersonens livsvärld och 
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hennes relation till den. 

Det kvalitativa Intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte 

kvantifiering som mål. 

Fokusering Intervjun fokuseras på bestämda teman, den är varken strängt 

strukturerad med standardiserade frågor eller helt “nondirektiv”. 

Tabell 1.1  (Kvale & Brinkmann 2009, ss. 43-44).  

5.1 Val av undersökningsmetod 

Vi har valt att utgå från den fenomenologiska tankehållningen och metoden (se avsnitt 4). Eftersom 

den fenomenologiska traditionen fokuserar på hur världen framträder och upplevs för människor har vi 

därför valt kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Bryman (2002, s. 300) poängterar att 

kvalitativa intervjuer tämligen är en bra metod för att få kunskaper om intervjupersoners livsvärldar. 

En kvalitativ intervju lämpar sig därför bra när det gäller denna studie eftersom vi vill klargöra 

intervjupersonernas upplevelser av pedagogisk dokumentation med digitala pekplattor. Inom ramen 

för denna studie används en halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju liknar ett vanligt 

samtal, men som har ett syfte och inkluderar en viss teknik. Det innebär att samtalet varken är öppet 

eller slutet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). Intervjupersonerna har ett visst mått av struktur, men 

även ett visst utrymme för att själva kunna berätta och utforma sina svar om deras egna upplevelser. 

En fördel blir därmed att intervjuprocessen söker intervjupersonens upplevda värld. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 43) hävdar att forskaren inom en halvstrukturerad intervjustudie inledningsvis 

presenterar sin forskning med ett förhållandevis tydligt tema, och som kan innehålla förslag vad gäller 

frågor, där tonvikten läggs på hur intervjupersonerna upplever något inom ramen för detta tema. 

Fördelen blir därmed att intervjuprocessen inte enbart baseras på förbestämda frågor som till punkt 

och pricka skall följas. Tyngden läggs på intervjupersonernas livsvärldar och upplevelser, där de har 

möjlighet att beskriva sina egna perspektiv med ord “kvalitativ datainsamlingsmetod tillåter 

undersökningspersonen att med egna ord berätta sin historia” (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013, s. 127).  Visserligen kan en negativ aspekt när det gäller intervjuer vara att det krävs 

mycket tid vid transkribering och bearbetningen av det insamlade materialet (Bryman 2002, s. 311). 

Som forskare måste man räkna med att transkribering av en timmes intervju kan ta upp till fem eller 

sex timmar, vilket gör att man endast hinner intervjua några enstaka personer. En annan nackdel med 

att spela in intervjuerna är att personernas fysiska närvaro och kroppsspråk går förlorade (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 194). Ytterligare en risk som måste beaktas är att forskarens egna upplevelser eller 

tolkningar kan påverka materialet (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 151). Därför gäller det att noggrant 

examinera alla sina förutfattade tankar som vi tror oss veta om det fenomen vi ska studera. Genom 

denna examinering gäller det att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av fenomenen 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). Med hjälp av inspelade intervjuer kan en sådan felkälla oftast 

kontrolleras (Bryman 2002, s. 310).  

5.2 Kvalitativ Forskning 

Den kvalitativa datainsamlingsmetoden som vi har använt i denna studie är intervjuer. Generellt så är 

kvalitativa studier inom fenomenologin en term som indikerar mot ett intresse av att få förståelse för 

sociala fenomen utanför deltagarnas perspektiv och beskriva deras upplevelser av världen (Kvale & 
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Brinkmann 2009, s. 42). Det viktiga blir att låta andra personer få klä sina upplevelser och tankar i ord. 

Kvalitativa intervjuer är i den meningen en forskningsstrategi, enligt Bryman (2002, s. 250) som ger 

ett privilegierat tillträde till deltagarnas upplevelser eller erfarenheter av ett fenomen. Bryman (2002, 

s. 300) belyser därmed att den kvalitativa forskningen innebär att forskaren kan bilda sig kunskaper 

om intervjupersonernas egna upplevelser och synsätt, eftersom de i sig är källan till kunskapen. Därför 

använder vi intervju som datainsamlingsmetod för att fokusera på intervjupersonernas livsvärldar och i 

möjligaste mån få världen beskriven som den upplevs. Även här hjälpte tabellens tre valda aspekter, 

livsvärld, det kvalitativa och fokusering (se avsnitt 5) oss att hela tiden hålla fokus på den centrala 

frågeställningen i studien gällande hur pedagoger upplever arbetet med pedagogisk dokumentation 

med den digitala pekplattan. I nästa avsnitt presenteras urval och avgränsningar. 

5.3 Urval och avgränsningar 

I denna studie har både urval och avgränsningar skett, beträffande studiens plats och vilka personer 

som skulle deltaga. Eftersom studien handlar om att beskriva andras upplevelser om pedagogisk 

dokumentation med den digitala pekplattan, valde vi att utgå från två förskolor som arbetade med 

dessa hjälpmedel i sina verksamheter. Vi skrev ett brev som vi mailade ut till dessa båda förskolor, 

och som även gav positiva gensvar till vår förfrågan. Efter detta bokade vi in tid och plats för 

intervjuerna. På dessa förutsättningar grundades vårt urval av intervjupersonerna för studien. Som 

tidigare nämnts har utvalda intervjupersoner goda kunskaper om arbetet med pedagogisk 

dokumentation med digitala pekplattor. Vi kan inte ge mer detaljer på grund av anonymitetskravet (se 

avsnitt 5.10). 

I denna studie har avgränsningen varit begränsad till sex intervjuade pedagoger med hänsyn till 

tidsbrist. Intervjuerna har genomförts för att karakterisera pedagogernas upplevelser av pedagogisk 

dokumentation med den digitala pekplattan. Vi valde att förhålla oss till två olika förskolor för att få 

ett bredare perspektiv på underlaget, och för att också öka trovärdigheten i resultatet. För att presentera 

personerna i denna undersökning har vi sammanfattat underlaget enligt nedan. 

5.4 Undersökningspersoner 

På förskolorna som vi har samlat in data från så finns det olika yrkesgrupper som till exempel 

barnskötare och förskollärare. Vissa av dessa pedagoger har även utbildning vad gäller IKT i 

förskolan. Vad gäller denna studie så kommer vi att kalla de olika personalkategorier för - barnskötare 

och förskollärare som har utbildning inom IKT området. De förskollärare och barnskötare som har 

deltagit i denna studie utgörs av olika åldrar och kön. I nästa avsnitt behandlar vi tekniken som 

användes vid insamlingen. 

5.5 Insamlingsteknik 

Vid insamling av data har ljudupptagning vid diktafon använts. Denna metod valdes framförallt för att 

inte behöva koncentrera sig på att föra anteckningar och istället kunna vara närvarande under 

intervjun. Men också för att kunna ha möjlighet att gå tillbaka till samtalet vid en senare tidpunkt. Vår 

insamlingsteknik bestod av kvalitativa intervjuer med en halvstrukturerad metod som möjliggjorde för 

oss som forskare att närma oss den levda världen ur intervjupersonernas egna perspektiv (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 43). Det var samtidigt önskvärt från vår sida att låta intervjupersonerna få prata 
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fritt i förhållande till vår intervjuguide som fokuserade på vissa teman och förslag på frågor. Därför 

kunde både förslag till frågor och nya oväntade fenomen också ventileras, så att inte bara fastställa 

kategorier kom att beaktas. Fördelen med detta upplägg var att intervjuprocessen liknade ett öppet 

vardagssamtal. Detta kommer vi att närmare behandla i nästkommande avsnitt. 

5.6 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger i förskolan upplever den digitala pekplattan som 

verktyg i relation till pedagogisk dokumentation. Som vi har varit inne på tidigare (se avsnitt 5.1) har 

vi använt kvalitativa intervjuer som bestod av halvstrukturerade intervjumetoder. Visserligen kan det 

uppstå en problematik eftersom det handlar om att göra tolkningar “ I intervjusituationen krävs att 

forskaren går en försiktig balansgång, mellan neutralitet å ena sidan, och samtidigt, å andra sidan, 

behåller en närhet till undersökningspersonen för att kunna uppfatta den information som ges” 

(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 129). Detta ställer i sin tur krav på forskaren vad gäller validitet och 

reliabilitet, det vill säga trovärdighet och giltighet vid användningen av kvalitativa intervjuer. Detta 

återkommer vi till (se avsnitt 5.11). Det viktiga för oss i vår studie var att minimera omtolkningar och 

beskriva pedagogernas upplevelser så fullständigt som möjligt. Därför registrerade vi intervjuerna 

genom inspelning. Att spela in erbjuder forskaren unika möjligheter att kunna återvända till det 

ursprungliga samtalet. Samtidigt innebär denna rikedom på information att analysen av insamlad data 

kan bli en tidskrävande process (Kvale & Brinkmann 2009, s. 195). Detta sätt att registrera 

intervjuerna har för oss fungerat bra. Vi var dock medvetna om att transkribering är en process som tar 

tid, men för att eliminera omtolkningar eller att eventuellt glömma bort de exakta formuleringarna, såg 

vi inspelning som en bra metod för att öka tillförlitligheten i undersökningen. Visserligen kan det 

också uppstå en problematik när man spelar in (Bryman 2002, ss. 310-311). Eftersom registrering av 

intervjuerna eventuellt kan göra pedagogerna obekväma eller påverka hur de exempelvis väljer att 

formulera sig. Men i och med att diktafonen som vi använde oss av var så pass liten drog den inte till 

sig uppmärksamhet på ett besvärande sätt. Därför upplevde vi inte att diktafonen distraherade det fria 

samtalet. I efterföljande avsnitt presenteras hur vi praktiskt genomförde studien. 

5.7 Genomförande 

När vi startade och tog vår första kontakt med förskolorna presenterade vi oss själva och att vi är två 

studenter från förskollärarprogrammet vid Stockholms Universitet. Vi berättade att vi går vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen och att vi skulle skriva ett examensarbete. Vi berättade 

även om vårt syfte med examensarbetet och att detta självständiga arbete är reglerat med regler vad 

gäller Vetenskapsrådets (2011;2002) skrift om God Forskningssed och avser även tystnadsplikt. Vi var 

noga med att tala om vad detta innebar, till exempel att pedagogernas och förskolans identitet hade 

fullständig anonymitet. Flera pedagoger tillfrågades om de var intresserade av att delta i våra 

intervjuer. Därefter bokades datum, tid och plats för dessa intervjutillfällen. Intervjuerna delades upp 

under en tidsperiod på två veckor och ägde rum på pedagogernas arbetsplats. Vi kom överens om att 

våra intervjuer skulle genomföras i en lugn och ostörd miljö. Innan vi påbörjade dessa intervjuer var vi 

noga med att berätta om samtycke, fullständig anonymitet och andra etiska hänsynstaganden. 

Dessutom framförde vi önskemål att om möjligt få spela in intervjuerna. Pedagogerna gav sitt 

samtycke till att bli inspelade och därmed bandades samtliga intervjuer. Varje intervju varade mellan 

30-45 minuter. Visserligen krävdes det mycket tid kring bearbetning av det insamlade materialet. Vi 

valde dock att spela in med anledning av att fokus inte skulle tas från samtalet med intervjupersonerna. 
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Därmed utgick risken att distraheras av nödvändiga anteckningar som då måste noteras vid 

intervjutillfället. Troligen hade det nog också blivit svårt att föra kompletta anteckningar och göra en 

rättvis bedömning av innehållet. Med anledning härav såg vi en potentiell risk att med endast 

anteckningar kunna återuppleva händelser och samtal för att beskriva intervjupersonernas egna 

perspektiv. Men vi upplevde också att omfattande anteckningar kunde ha stört det fria samtalsflödet. 

Därmed bidrog vårt tillvägagångssätt med inspelning till att förbättra återskapandet av intervjuerna 

och förhindra omedvetna feltolkningar av vad pedagogerna hade sagt. Nedanstående avsnitt 

förtydligar och beskriver hur arbetsinsatserna sett ut. 

5.8 Reflektion och beskrivning av författarnas 

insatser i studien 

Vad gäller arbetsfördelningen har vi varit noga med att båda alltid varit delaktiga. För att uppnå detta 

har vi efter bästa förmåga träffats för att skriva tillsammans. Men alla gånger har vi inte kunnat träffas. 

Med hänsyn till detta så har vi lagt upp planeringen för uppsatsskrivandet på så sätt att vi använder ett 

program som erbjuder båda att skriva i samma dokument. Detta sätt att arbeta har hjälpt oss att uppnå 

delaktighet och samförstånd i arbetet av denna uppsats. Vi har varit noga med att kommunicera under 

hela arbetsprocessen, eftersom det har varit viktigt för oss att göra båda delaktiga. Vi har alltså arbetat 

med detta skrivprogram som erbjuder oss att skriva i samma dokument och även kunnat notera och 

upptäcka olika ändringar eller uppdateringar som har utförts av någon av oss. Detta har underlättat 

arbetsprocessen för att båda ska vara lika delaktiga och involverad under hela skrivprocessen, 

dessutom om vi har utfört ändringar eller kompletteringar i dokumentet, har vi även alltid kontaktat 

varandra för information. På detta sätt har vi alltid varit uppdaterade och kunnat läsa genom och 

kommentera aktuella förslag. Detta för att bådas tankar ska harmoniseras och framföras i 

examensarbetet. I nästa avsnitt tas databearbetning och analysmetod upp. 

5.9 Databearbetning och analysmetod 

Först började vi med att noga lyssna igenom allt insamlat material för att få en uppfattning av 

helheten. Detta kan betraktas som en viss analys enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 195). Det 

inspelade materialet överfördes därefter direkt till datorn. Därefter översattes det muntliga samtalen till 

ett skriftspråk. Vid intervjuerna utgick vi från fem olika teman:  

 

1) Pedagogernas arbete i relation till pekplattan.  

2) På vilket sätt beskriver och upplever pedagogen processen med pedagogisk dokumentation.  

3) På vilket sätt beskriver och upplever pedagogen pekplattan.  

4) På vilket sätt beskriver och upplever pedagogen pedagogisk dokumentation i relation till pekplattan. 

5) På vilket sätt beskriver och upplever pedagogen deras reflektionsarbete i relation till pekplattan.  

Vid transkribering och bearbetning av dessa teman valde vi att skriva ned allt ordagrant på datorn för 

att nå fram till den empiriska kärnan. Kvale och Brinkmann (2009, s. 194) skriver att transkribera 

handlar om att transformera, att gå från en struktur till en annan. Vårt intresse låg i att studera vad 

intervjupersonerna sade och hur de uttryckte sig. Vi försökte noga lyssna på röstens tonfall för att 

ytterligare identifiera intervjupersonernas upplevelser och reaktioner. Därför var det av avgörande 

betydelse att få en fullständig redogörelse av det innehåll som ingick i intervjuerna när vi 

transkriberade materialet. Bryman (2002, s. 310) skriver att det är viktigt för kvalitativa forskare att 
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göra en fullständig redogörelse av det som sades i en utförlig beskrivning. Vårt mål vid analys av data 

var att förtydliga det som framträdde och beskriva pedagogernas upplevelser, det vill säga fenomenet 

sett ur deras livsvärldar. Viktigt för oss att klargöra här blir hur vi har förverkligat studiens resultat och 

analys som vi kommer att presenteras. De resultat och analys som kommer att presenteras bygger 

alltså på transkriberade intervjuer av sex pedagoger med utgångspunkt i våra fem teman. 

Transkriptionsprocessen av intervjuerna har därför skett i den ordningen av att vi först lyssnade på 

materialet upprepade gånger för att få en känsla av helheten som sedan dokumenterades skriftligt på 

papper. Vi markerade därefter specifika ord som verkade fånga den centrala kärnan. Efter detta 

granskade vi orden som ledde oss vidare till att göra dem till olika innebördskategorier. Dessa 

innebördskategorier är (1) Två verktyg som möter varandra, pedagogisk dokumentation och 

pekplattan, (2) Tiden som faktor, (3) Aktörsperspektiv, (4) Mobil värld i teknikens tjänst, (5) Digital 

kompetens - en ny utmaning och (6) smidigt verktyg som tjänstgör pedagogisk dokumentation. Dessa 

innebördskategorier baserades alltså på hur dessa ord var närstående och kopplade till varandra som 

därmed bildade nya meningsbärande enheter till kategorier. Det förekommer även vissa citat för att 

visa hur pedagogernas tankar var anslutna till dessa nya innebördskategorier. Innebördskategorierna 

fungerade därför som ett redskap gällande resultat och analys. Slutligen sågs inte allt material som 

meningsbärande enheter, utan vi sorterade även bort ointressant innehåll som inte hade någon relevans 

för studien, det vill säga som inte hade någon förbindelse till vårt syfte och våra frågeställningar. 

Viktigt att poängtera här blir också att trots utskrivet material återgick vi till det inspelade 

intervjusamtalet för att säkra en nära kontakt med den ursprungliga muntliga källan (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 215). Hela tiden var vi medvetna om att det inte var några “sanningar” som skulle 

formuleras, utan fokus låg på att förstå pedagogernas livsvärldar och deras upplevelser beträffande 

pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan.  

Vi har tagit inspiration av den hermeneutisk-fenomenologiska analysmetoden för att djupare förstå 

strukturen och den centrala kärnan. Denna kunskapssyn handlar om att vi tolkar världen olika, och om 

hur samma objekt kan bli till olika fenomen beroende på vem som det visar sig för. Fokus riktas 

därmed mot levda erfarenheter. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 151) skriver att denna analysmetod 

syftar till att förstå den djupare strukturen, den dolda meningen och det skeende som leder fram till 

förståelse. Samtidigt var vi tvungna att hela tiden vara medvetna om att i bearbetning av data så gör 

forskaren egna antaganden utifrån sitt perspektiv och som blir medskapare av det resulterade 

meningarna. Våra egna erfarenheter av pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan var 

viktigt att se som en potentiell risk i vår bearbetning av det transkriberade materialet. Eriksson Barajas 

et al. (2013, s. 151) lyfter fram att det är problematiskt att helt frigöra sig från sina egna tolkningar 

eller förståelser om det fenomen som skall studeras. Samtidigt poängterar Eriksson Barajas et al. 

(2013, s. 151) att det är i princip omöjligt att ha ett helt objektivt förhållningssätt. Det handlar om det 

faktum att alla forskare måste se sig själva som en potentiell risk till att vara medskapare av de 

resulterade meningarna (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 55). Vi har även beaktat etiska överväganden 

med hänsyn till denna studie vilka belyses enligt nedan. 

5.10 Forskningsetiska överväganden  

I genomförandet av studien har vi varit noga med forskningsetiska överväganden. Vetenskapsrådet 

(2002;2011) behandlar olika grundkrav vad gäller forskning: informerat samtycke, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Innan vi kunde sätta igång med vårt forskningsprojekt behövdes ett informerat samtycke, som innebar 

att informera intervjupersonerna om vilka uppgifter som skulle ingå i vår studie. Det var också viktigt 

att berätta om vilka villkor som gällde inom ramen för deras deltagande. När vi tog kontakt med 

förskolorna och våra intervjupersoner började vi med att informera om vår undersökning och att vi 

endast var intresserade av deras upplevelser, tankar och erfarenheter beträffande våra intervjufrågor. 

Vetenskapsrådet (2011, s. 43) talar om detta, och menar att det är viktigt som forskare att berätta för 

berörda personer att deltagandet är helt och hållet frivilligt, och att det alltid har rätt att tacka nej eller 

avbryta sin medverkan när de vill. Vi var tydliga med denna information för att intervjupersonerna inte 

skulle känna sig tvingade att delta, utan deras deltagande var frivilligt. Deras godkännande var inte ett 

krav på att fullfölja sin medverkan utan de kunde när som helst avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet avser därmed att vi som forskare behöver ha ett samtycke med våra intervjupersoner 

så att de vet att de själva bestämmer över sitt deltagande. Detta samtycke skulle vara både skriftligt 

och muntligt så att intervjupersonerna hade kontroll på vilken överenskommelse som beslutades. 

Vetenskapsrådet (2011, s. 69) talar om konfidentialitetskravet vilket innebär att personerna som deltar 

inte ska kunna identifieras av utomstående. Vi informerade våra intervjupersoner att de skulle 

garanteras konfidentialitet, det vill säga att intervjupersonerna är avidentifierade i hela vår studie. Vi 

informerade om att inga namn skulle användas och att förskolan inte skulle kunna identifieras. Detta 

poängterades även inför varje intervju för att alltid vara extra tydliga på denna punkt. Vetenskapsrådet 

(2002, s. 14) skriver om nyttjandekravet som handlar om att allt material som samlas in vad gäller vårt 

forskningsändamål inte får användas eller utlånas för eget bruk. Därför var vi även noga med att 

berätta för våra intervjupersoner om vad som skulle hända med det insamlade materialet. Vi 

bekräftade att materialet endast skulle användas för vårt interna examensarbete och att när uppsatsen 

är avslutad så makuleras allt material. 

Vi reflekterade även mycket kring det faktum att vi som forskare har makt. Trots den gemensamma 

förståelsen och det mänskliga samspelet som sker vid en intervju enligt det tolv aspekterna (se avsnitt 

5) så ska man inte beskåda en forskningsintervju som ett samtal mellan jämlika parter. Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 48) belyser detta faktum i en forskningsintervju att det råder ett maktförhållande 

mellan forskaren och undersökningspersonen. Därför måste forskaren reflektera över sin roll och om 

frågor vad gäller den kunskap som presenteras. Det kan till exempel handla om etiska frågor och hur 

man på ett kvalificerat sätt ska hantera maktförhållandena (Kvale & Brinkmann 2009, s. 50). Genom 

att vi kan skriva och publicera innebär det makt, vilket medför att våra intervjupersoner inte har 

samma makt, eftersom det endast är våra åsikter som framkommer. Detta ställer självklart stora krav 

på oss som forskare hur vi framställer personer som deltar. Vetenskapsrådet (2011, ss. 19-21) skriver 

om lagar och regler och hur forskning skall bedrivas. En forskare måste hela tiden tänka sig för och 

genomgå en etisk prövning i syfte att värna för intervjupersonerna. Därför hade vi ett ansvar att beakta 

forskningsetiken samt hur vi på ett ansvarsfullt sätt behandlade personerna i vår forskning. Vår analys 

av studiens reliabilitet och validitet är sammanfattat enligt nedan. 

5.11 Studiens kvalitet 

I detta avsnitt ska vi diskutera studiens kvalitet genom begrepp som reliabilitet och validitet. 

Vårt forskningsmaterial består av kvalitativ data som grundar sig på upplevelser ur 

undersökningspersonernas eget perspektiv. För att förstå aktörernas egna perspektiv och deras 

upplevelser har vi använt en halvstrukturerad intervjuform, som riktar fokus mot 

undersökningspersonens eget perspektiv utifrån vissa innebördskategorier. Detta sätt kan leda till en 
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ökning av reliabiliteten, det vill säga giltighetens kvalitet, eftersom den i hög grad fokuserar på 

undersökningspersonens levda livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43). Forskaren ges därför större 

chans att beskriva mer exakta återspeglingar av intervjupersonernas egna upplevelser. Vidare, genom 

att vi fördjupade oss i tre olika aspekter vad gäller tabellen: 1). Livsvärld, 2). Den kvalitativa, 3). 

Fokusering (se avsnitt 5) så har vi haft dessa aspekter i åtanke vid intervjuerna. Dessa aspekter har 

ledsagat oss om hur vi till exempel ska förhålla oss till intervjupersonerna och det som sägs. Detta har 

i hög grad bidragit till en djupare förståelse av pedagogernas egna perspektiv som vi sedan har haft 

chans att beskriva som en korrekt återspegling av deras egna upplevelser. Detta bidrar till att öka 

undersökningens kvalitet eftersom man fokuserar på det upplevda subjektet. 

Samtidigt så tenderar studier med kvalitativ metod att ha låg tillförlitlighet. Detta för att kvalitativa 

metoder blir en fråga om tolkningar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 200). En kvalitativ studie är även 

starkt bunden till vilken förståelse forskaren har till verkligheten. Därför blir det viktigt att forskaren 

lämnar sina egna förståelser för att istället se människans livsvärld framträda. Det blir därför en 

intressant problematik att lyfta och fundera över som forskare, om det ens är möjligt att helt och hållet 

låta bli att tolka och samtidigt kalla det fenomenologi, om man inte helt och hållet kan ha ett objektivt 

förhållningssätt (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 43). Men för att öka validiteten i vår studie, det vill 

säga trovärdigheten, så har alla intervjuer spelats in och noga transkriberats för att ge en grundlig 

beskrivning av intervjupersonernas uttalanden. Samtidigt bör kvaliteten på studien förstärkas med 

hänsyn till att intervjumaterialet baseras på två undersökande personer (Malin och Sofie). Data har 

även insamlats från flera olika pedagoger för att öka tillförlitligheten vad gäller resultatet i studien. 

Dessutom var det en begränsad tidsram på ca elva veckor för denna studie, vilket begränsade storleken 

på antalet deltagare till sex personer. Detta kan möjligtvis ha påverkat validiteten och reliabiliteten av 

de resultat som vi har erhållit. För att uppnå en ännu högre validitet och reliabilitet bör framtida studier 

innehålla en mer omfattande undersökning. I nästa avsnitt belyses våra resultat, analyser och teoretisk 

tolkning.  

6. Resultat, analys och teoretisk 

tolkning 

Nu går vi över till resultatkapitlet och här ska vi beskriva och redogöra resultaten från den kvalitativa 

intervjumetoden, som är intervjuer med barnskötare och förskollärare. Vi ska också analysera de 

empiriska resultaten genom existerande teori och tidigare forskning. Syftet är att få en bättre överblick 

av det empiriska resultatet och vad som sedan kommer ligga till grund för vilka tolkningar vi kommer 

att kunna göra. De resultat som presenteras här bygger på inspiration av den hermeneutisk-

fenomenologiska analysen av intervjudata och består av sex transkriberade intervjuer. Vidare bygger 

de på de tre valda aspekterna av den kvalitativa forskningsintervjun, (se avsnitt 5), livsvärld, det 

kvalitativa och fokusering. Översynen av det transkriberade materialet resulterade i konstruktionen av 

olika innebördskategorier inom våra två frågeställningar. Den första frågan: “vad innebär det för 

pedagoger i förskolan att arbeta med den digitala pekplattan som dokumentationsverktyg?” kommer 

att presenteras genom tre olika innebördskategorier. Efter detta presenteras den andra frågan: “på 

vilket sätt beskriver och upplever pedagogerna processen med pedagogisk dokumentation i relation 

till den digitala pekplattan?” som också presenteras i tre innebördskategorier. Vi kommer även att 
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använda citat från pedagogerna som vi har skrivit ut för att presentera och argumentera för de härledda 

innebördskategorierna. Genom denna metod lyfter vi fram intervjupersonernas livsvärldar. 

6.1 Presentation av resultat, analys och teoretisk 

tolkning - del ett 

På den första frågan: vad innebär det för pedagoger i förskolan att arbeta med den digitala pekplattan 

som dokumentationsverktyg har pedagogerna tagit upp flera olika aspekter. Därav upptäckte vi några 

mönster som resulterade i följande innebördskategorier: 

● Två verktyg som möter varandra, pedagogisk dokumentation och pekplattan 

● Tiden som faktor 

● Aktörsperspektiv 

6.1.1 Två verktyg som möter varandra, pedagogisk dokumentation och 

pekplattan 

Samtliga pedagoger arbetade med den digitala pekplattan som dokumentationsverktyg. På en av 

förskolorna hade det gjorts en satsning av kommunen som innebar en digital pekplatta till varje 

pedagog. Det förenklade deras dokumentationsarbete eftersom de numera inte behövde samsas om 

några få pekplattor. Dessa pedagoger beskrev den digitala pekplattan som ett mycket bra verktyg i 

förskolan. Pedagogerna på förskolan poängterade även att just denna termin så hade ytterligare en 

satsning genomförts då de hade börjat använda en applikation som benämns Förskoleappen. 

Förskoleappen kan förklaras som ett kommunikationsverktyg som kan användas av pedagoger i 

förskolan för att dokumentera olika aktiviteter i den dagliga verksamheten. Applikationen möjliggör 

även enkel delning av bilder eller videoklipp som sedan kan följas av barnets föräldrar. En pedagog 

beskrev denna applikation som mycket smidig och enkel, eftersom applikationen effektiviserade deras 

dokumentationsarbete. Denna situation innebar även att hanteringen av bilder och filmer betydligt 

förenklades, vilket även resulterade i att det nuförtiden blev mer dokumenteringar jämfört med 

tidigare. En pedagog beskrev: 

“Nu när vi har våra egna pekplattor så är den alltid med. Förut så blev det lite si och så, då hade vi 

bara två plattor, och då blev det lite svårare med dokumentationen. Vi hade heller inget riktigt schema 

som vi gick efter, så i dagsläget är det mycket bättre. Nu blir det mer digital dokumentation. Från och 

med den här terminen så har vi även börjat med en webbportal som heter Förskoleappen och det är 

vår dokumentationsportal kan man säga. Vi har upplevt att med hjälp av den digitala lärplattan så 

gick det väldigt smidigt att knäppa kort och ta in filmer. Och nu när vi även har börjat att arbeta med 

Förskoleappen så har vårt arbete med den pedagogiska dokumentationen även blivit enklare. Nu finns 

allt på en och samma enhet, och denna applikation har vi även på alla våra lärplattor så vi behöver 

inte vara bundna till en viss platta som vi tidigare var. Detta kunde bli en process av väntan, men 

dessa bekymmer har vi inte längre. ”- Förskollärare (2014-11-17) 

Baserat på ovanstående citat skulle vi kunna säga att pekplattan inom fenomenologin betraktas som ett 

fenomen. Vi tolkar detta citat som pedagogen angett, att pekplattan som fenomen innesluter ett 

ömsesidigt förhållande mellan objektet och subjektet. Tack vare fenomenets inträde så kunde 

sambandet mellan subjektet och objektet framstå som en positiv och avgörande upplevelse. Dessutom 

tolkar vi detta uttalande som att pekplattan som fenomen numera har blivit ett allt viktigare verktyg i 
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förskolans dokumentationsarbete. Eftersom pedagogen nu beskriver arbetet som förenklat tolkar vi det 

som att den tekniska utvecklingen av fenomenets funktioner höjer kvaliteten och värdet av 

upplevelserna. Det blir här tydligt hur pedagogens subjektiva upplevelse beskrivs av den värld som 

hen är involverad i, vilket är en grundläggande tankegång inom fenomenologin (Bengtsson 2005, s. 

11).  

Tidigare var antalet pekplattor begränsat och därför behövde pedagogerna ofta utföra flera 

arbetsmoment, då de samlade in material för dokumentation. Detta innebar bland annat att bilder och 

dylikt behövde överföras till en annan dator för vidare bearbetning. Detta innebar även att 

pedagogerna var beroende av en speciell pekplatta för att utföra olika moment. Numera har denna 

situation ändrats så dessa moment inte längre behöver utföras i olika steg, utan nu kan materialet 

bearbetas direkt från dokumentation till publicering. Samtliga pedagoger upplevde att situationen nu 

var mycket enklare jämfört med tidigare. En pedagog beskriver: 

“Att bearbeta materialet, att föra över det till datorn och kanske sätta in allt i en Power Point tog så 

otroligt mycket tid, och det var också denna nackdel att hela tiden hålla koll på vilken platta det var 

som vi använde oss av. Man knäppte kort med den här plattan igår och så nästa dag kanske en annan 

kollega ska jobba med den, men det går inte för jag vill gärna titta på den här dokumentationen. Men 

alla de här bekymren har vi inte längre nu när vi har Förskoleappen. Vi har även den här 

applikationen på alla de digitala verktygen, vilket gör att vi kan nå webbportalen på alla verktygen, 

samt titta på det som redan har dokumenterats.” – Förskollärare (2014-11-17) 

En annan pedagog beskriver följande: 

”Datorn använder jag knappt alls, förutom för att lagra vidare dokumentationer. Det blir inte lika 

nära och lättillgängligt med dator, och för mig är det viktigt att fånga det som händer med barnen. Nu 

slipper jag först skriva med penna och papper för att sedan skriva rent på datorn. Nu gör jag allt på 

en gång. Sen är datorn ett verktyg som inte längre används faktiskt för vi har varsin Ipad, så det 

underlättar otroligt mycket att ha det nära.”– Förskollärare (2014-12-07) 

Ytterligare en pedagog beskriver liknande faktum: 

 

“Det går fort att dokumentera, lite på gott och ont, men det överväger till det goda tycker jag. Det blir 

gjort på en gång om man säger så, själva dokumentationen. Förr så sparade man kanske mer bilder 

ihop, man gjorde dokumentationen mer i en klump så att säga. Förut blev det också så att man skrev 

mer små anteckningar eller notiser, fast det hann man heller inte med alla gånger. Men det är 

betydligt, betydligt mycket enklare nu. Mycket enklare.” – Barnskötare (2014-11-26) 

Även en annan pedagog uttrycker följande kommentar: 

”Jag arbetar i applikationen Keynote för gruppens dokumentationer och för att synliggöra det som 

händer. Jag skriver sedan vidare i en reflektionsmall med reflekterande frågor. Sedan diskuterar vi 

kring detta pedagoger emellan för att fundera över hur vi ska gå vidare.” – Förskollärare (2014-12-

07) 

Likaså tolkar vi dessa uttalanden som att pedagogerna upplever pekplattan som ett fenomen som 

underlättar arbetsprocessen med pedagogisk dokumentation, där stationära datorerna i princip bedöms 

som opraktiska och föråldrade då fenomenet knappast används längre. Vi anser att citaten som 

pedagogerna angett ovan tydligt bekräftar att pekplattan som fenomen har förenklat dokumenterandet. 

Det är viktigt att lyfta fram förståelsen om att världen sett ur ett fenomenologiskt perspektiv består 

endast av fenomen, där betydelsen ligger i en vändning mot subjektet (Bengtsson 2005, ss. 10-11). De 



20 

 

ovanstående citaten är vad vi anser tydligast beskriver hur objektet som fenomen, det vill säga 

pekplattan, får betydelse när pedagogerna riktar sig mot pekplattan och ger fenomenet mening. 

Genomgående fanns det antydningar i empirin om att pekplattan som fenomen fyllde en viktig 

funktion för de dagliga arbetet med dokumenteringen. 

Den andra förskolan som vi besökte hade endast tillgång till en digital pekplatta per avdelning, vilket 

innebar att de behövde samsas vad gäller barn och vuxna. En pedagog beskrev att begräsningen av 

endast en pekplatta kunde försvåra arbetet med dokumentationen, eftersom plattan inte alltid var 

tillgänglig. Detta innebar därför att pedagogerna ibland behövde använda sig av andra metoder, såsom 

befintliga kameror för att fotografera och dokumentera. Denna situation beskrevs som en mer 

tidskrävande process eftersom det krävdes extra moment och arbete för att överföra bilder och 

dokumentation till en stationär dator.  

 

“Vi upplever vårt arbete med pekplattan som överlag mycket bra. Det är bra av den anledningen att 

det går fortare och plattan är enkel att förstå sig på. Men ibland behöver vi ändå använda den 

digitala kameran eftersom pekplattan ibland är upptagen av mina andra kollegor. Då kan 

dokumentationsarbetet ta mer tid eftersom jag då behöver lägga in bilderna på en annan dator. Detta 

gör därför att dokumentationsarbetet ibland kan bli en process som tar längre tid om jag jämför med 

vad det tar när jag använder pekplattan.” – Barnskötare (2014-11-19) 

Detta uttalande tolkar vi som att pedagogen upplevde en viss frustration över denna begränsning av 

antalet pekplattor i deras arbete med den pedagogiska dokumentationen. Situationen försämrades även 

av att pedagogerna saknade lämpliga arbetsrutiner för pekplattans användning. Frustration handlade i 

mångt och mycket om att pedagogen själv ställde sig mycket positiv till detta verktyg och uttryckte en 

önskan om att utveckla den digitala verksamheten och även aktivt använda tekniken. Resultatet av 

ovanstående citat poängterar överlag att pekplattan som fenomen visade sig vara värdefull samt bidrog 

till både nytta och effektivare arbetssätt. Även forskningsresultat är överens gällande detta (Parnell & 

Bartlett 2012, s. 51; Kjällander, refererad i Skolverket 2013). 

6.1.2 Tiden som faktor 

De pedagoger som intervjuades upplevde att den digitala pekplattan bidrog till att den pedagogiska 

dokumentationen inte behövde bli lika tidskrävande eftersom de nu kunde dokumentera direkt i nuet. 

En pedagog beskriver att: 

“Den här lärplattan är så praktisk för att dokumentera med, för förut hade vi våra digitalkameror som 

vi använde oss av. Men med lärplattan så går allt så mycket smidigare, skärmen är även lite större än 

en kamera så då kan man också sitta med några fler barn och dokumentera här och nu.” – 

Barnskötare (2014-11-26) 

En annan pedagog beskriver: 

“Det som absolut sparar tid är att man inte längre behöver gå via datorn, det tar så himla mycket tid. 

“Men nu kan jag vara såpass flexibel att reflektera här och nu om jag vill det.” – Barnskötare (2014-

11-26) 

En tredje pedagog uttrycker: 

”Det går snabbare nu och vi får mer tid till annat, barnen!” – Förskollärare (2014-12-07) 

Ytterligare berättade en pedagog att: 
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“Pekplattan är som sagt alltid på så att säga, datorn ska du ofta sätta igång, den är oftast avstängd 

och då tar det tid.” – Barnskötare (2014-11-26) 

Vi har tolkat att pekplattan bidrog till att pedagogerna sparade både tid och arbetsmoment. I vanliga 

fall gick det mycket tid åt att starta upp datorerna, där de även behövde gå iväg till en dator för att 

utföra dokumentationsprocesser. Vad gäller pekplattan så behövde pedagogerna varken lämna rummet 

eller barngruppen för att komma åt en dator eller internet. Numera kunde dokumentering ske direkt i 

stunden då pekplattan oftast alltid är tillgänglig och påslagen. Detta faktum belyser därför att onödig 

tid inte behövde tas från barngrupp, eftersom de nu hade möjlighet att reflektera och dokumentera i 

barngruppen. Det blev här tydligt att pedagogernas intentionala tillstånd riktade sig mot 

implementeringen av pekplattan, eftersom det uppstod en positiv upplevelse därför att 

dokumentationsprocesserna inte längre var lika tidskrävande. Vi anser att pedagogernas synsätt tydligt 

bekräftar att pekplattan hade tillfört nya möjligheter för pedagogerna och verksamheten. Parnell och 

Bartletts (2012, ss. 51-52) samt Kjällander (refererad i Unikum 2014) är i likhet med pedagogerna, 

noga med att påpeka att pekplattan är ett ypperligt verktyg när man planerar och reflekterar i 

ögonblicket. Av genomgående empiri tolkar vi detta ur en fenomenologisk ansats att pedagogernas 

intentionala tillstånd handlar om tidsbesparing, eftersom det fanns positiva upplevelser av att 

dokumenterandet och reflektionerna kunde ske snabbt, enkelt och direkt i stunden. 

En delad upplevelse bland pedagogerna var att reflektionsarbetet gick så mycket snabbare nu än 

tidigare. En pedagog beskriver att arbetet med pedagogisk dokumentation var något som tidigare tog 

mycket tid och resurser i anspråk, eftersom de då behövde använda annan dator. Först behövde 

pedagogerna föra över materialet till en dator, välja aktuella bilder och därefter skriva ut dokumenten. 

Pedagogen framför även fördelar med den digitala pekplattan med hänsyn till att det finns mer 

utrymme för att bland annat spara bilder jämfört med tidigare digitalkamera. Samtidigt så finns inga 

kostnader för att fotografera eller publicera bilder och annat underlag i förskolans webbportal. Detta 

kan jämföras med tidigare då det innebar en betydlig kostnad för bland annat utskrifter och 

kopieringar. En pedagog berättar: 

“Ja det kan finnas en risk med att dokumentationen sker snabbare nu, eftersom det går så lätt att ta 

flera kort. Sen tycker jag inte att man stannar lika länge vid en bild eller vid annat material som man 

kanske hade gjort när man hade skrivit ut, för då gjorde man ett val och ville gärna jobba länge med 

materialet. Nu kostar det heller ingenting att ta kort och att dokumentera digitalt, och nu har vi även 

mycket mer material på plattan eftersom det är så enkelt att spara allt på ett och samma verktyg, och 

platta har mycket mer gigabyte om man säger så än vad kameran har.” – Förskollärare (2014-11-17) 

En annan pedagog beskriver: 

“Om du tänker dig förut, då skulle man ha en kamera, en digital kamera och då skulle man titta på 

bilderna i kameran, på den lilla skärmen och sedan ladda in bilderna på en annan dator och det blev 

mycket svårare. Det tog så lång tid.” – Barnskötare (2014-11-26) 

Vi tolkar dessa uttalanden som att dokumentationsarbetet inte längre behöver onödig tidsåtgång för 

överföringar av bland annat bilder till en annan dator. Nu kunde dessa moment ske snabbt och smidigt 

med ett enkelt knapptryck. Utifrån pedagogernas beskrivningar av tidsfaktorn kan man jämföra med 

fenomenologins intentionala tillstånd, med hänsyn till hur pedagogerna beskriver upplevelserna av 

utvecklingen från datortekniken till pekplattan. Deras intentionala tillstånd kan därmed förklaras med 

ett meningssammanhang som skapas mellan subjekt och objekt. Eftersom pedagogernas tidigare 

erfarenheter även säger något om pekplattan som fenomen, antar vi att deras kunskaper hade betydelse 

för att pekplattan framträdde på ett positiv sätt. Här framträder alltså pekplattan som positiv, och deras 
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uppmärksamhet är då riktad mot pekplattans positiva funktioner inte bara pekplattan i sig själv. Det 

blir här tydligt hur ett intentionalt objekt står i relation till något mer än bara objekt, det inkluderar 

också betydelsen i det som erfaras (Segolsson 2011, s. 99; Husserl 1995, s. 13). Därför ses relationen 

mellan subjektet och objektet, ur ett fenomenologiskt perspektiv som tätt sammanflätade. 

Pedagogernas intentionala tillstånd visar på det faktum att det positiva tillståndet riktade sig mot 

pekplattan, med anledningen av att reflektionsarbetet och dokumenteringen inte var något som 

begränsades till ett par timmar i veckan. Numera kunde pedagogerna utföra detta arbete direkt för 

stunden och som en naturlig del av verksamhetens pågående aktiviteter.  

6.1.3 Aktörsperspektiv 

De pedagoger som intervjuades ansåg att den digitala pekplattan bidrog till att flera aktörer kunde vara 

delaktiga vad gäller den pedagogiska dokumentationen, som till exempel kollegor och föräldrar. 

Pedagogerna menade att dialogen mellan hem och förskola blev enklare. Med hänsyn till 

Förskoleappen så kunde flera aktörer lättare bli delaktiga eftersom man enkelt kunde ta bilder, spela in 

video eller ljudklipp som sedan kunde integreras i deras webbportal. Detta innebar bland annat att 

föräldrar på ett enkelt sätt kunde följa deras barns vardag. Det som här diskuteras kan utifrån 

fenomenologin anses beröra begreppet livsvärld, där referenspunkten inom livsvärlden inkluderar våra 

upplevelser och erfarenheter av ett fenomen. Enligt Bengtsson (2005, s. 18) som hänvisar till Husserl, 

lyfter fram att livsvärlden även är en värld som vi lever i tillsammans med andra människor och i det 

här exemplet kan pekplattan beskrivas som ett skapande av möten mellan människors livsvärldar. En 

pedagog beskriver: 

“Nu kan jag som pedagog nå flera personer med den här dokumentationen, jag kan se mina kollegors 

inlägg, mina kollegor kan se mina inlägg direkt på en gång och det är inte så att man måste leta sig 

fram på datorn eller i barns Power Point. Nu kan också föräldrarna direkt delta, de kan se vad vi har 

gjort under dagen eller under den här veckan.” – Förskollärare (2014-11-17) 

En pedagog beskrev även hur denna funktion har upplevts som positiv från föräldrarnas sida. Detta för 

att barn och föräldrar kan reflektera tillsammans hemma genom att de har tillgång till 

dokumentationen över nätet. En pedagog berättar att: 

“Föräldrar kan med sina barn reflektera i hemmen och vi försöker lägga upp bilderna i 

Förskoleappen ganska fort så att föräldrar får se vad vi har gjort under dagen. Och sen upplever jag 

att det också är ganska trevligt att få synpunkter från föräldrarna och sen gör detta även att 

föräldrarna kan bli mer delaktiga av det vi gör i förskolan.” – Barnskötare (2014-11-26) 

En pedagog belyste hur viktigt det även är att ha förståelse för att vissa föräldrar kanske vill ha 

dokumentation i fysisk form, av olika orsaker. Pedagogen beskrev även att de har förekommit ett fåtal 

fall där föräldrarna gjort motstånd mot att det mesta numera sker digitalt. Pedagogen beskriver: 

”Eftersom det här har blivit ett nytt tänk i vår förskola med användandet av digital dokumentation så 

upplever vi att det generellt har varit en positiv attityd från flesta föräldrarna. Men samtidigt så har vi 

även stött på föräldrar som har tyckt att detta sätt inte är lika bra. Vi tycker att det är viktigt att ta till 

sig föräldrarnas åsikter även fast det bara är ett fåtal som tycker att den digitala dokumentationen är 

mindre bra.”– Barnskötare (2014-11-19) 

Det som pedagogerna nämner ovan anser vi berör det faktum att IKT numera är en stor del i alla våra 

livsvärldar. Begreppet livsvärld anser vi är relevant i detta sammanhang, eftersom vi inte kan veta mer 

än det som existerar i våra egna givna livsvärldar. Med hjälp av pekplattan som fenomen tillåter den 
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möjlighet för föräldrar att ta del av barnens livsvärldar på förskolan (Bengtsson 2005, ss. 39-40). 

Genom att föräldrar fick ett fönster in i verksamheten kunde de även öka sin förståelse för barns 

upplevelser av dagliga händelser. Här skulle man kunna se det som att föräldrarna också skapar 

sammanhang utanför sina livsvärldar, där föräldrar delar barnens livsvärldar (Bengtsson 2005, s. 30). 

Pekplattan som fenomen skapade alltså förutsättningar för föräldrar att vara delaktiga på ett mer aktivt 

sätt, eftersom verktyget förmedlade attraktiv information. Enligt pedagogerna kunde föräldrarna ofta 

med ett enkelt knapptryck ta del av barnens livsvärldar på förskolan. I detta fall blir även föräldrarnas 

delaktighet meningsfullt för barnen, eftersom föräldrar kan fråga om deras vardag, exempelvis ställa 

specifika frågor där barnen har möjlighet att delge sina upplevelser om verkligheten och därför skapa 

en meningsfull dialog. Det blir här tydligt hur barn får möjlighet till att dela med sig av sitt unika sätt 

att uppleva världen. I likhet med det intervjupersonerna beskriver så lyfter även Parnell och Bartlett 

(2012, ss.51-52) fördelarna med digitala dokumentation. De tar upp att den digitala dokumentationen 

underlättar kommunikationen och ger familjerna ett fönster in barnens vardag.  

Vi tror att användningen av Förskoleapplikationen även öppnar upp för att kollegor sinsemellan kan ta 

del av varandras livsvärldar då dokumentationerna är tillgängliga i en och samma applikation. Man 

talar inom fenomenologin om att vi inte känner till någon annan verklighet utanför vårt medvetande, 

och med stöd av applikationen kunde pedagogerna skapa sig ett sammanhang utanför sina egna 

livsvärldar.  

6.2 Presentation av resultat, analys och teoretisk 

tolkning - del två 

I följande avsnitt ska vi lyfta fram den andra frågan: på vilket sätt beskriver och upplever personalen 

processen med pedagogisk dokumentation i relation till den digitala pekplattan, där pedagogerna även 

refererar till flera olika aspekter. Därmed upptäcktes också några mönster som vi delade in i följande 

innebördskategorier: 

● Mobil värld i teknikens tjänst 

● Digital kompetens - en ny utmaning 

● Smidigt verktyg som tjänstgör pedagogisk dokumentation 

6.2.1 Mobil värld i teknikens tjänst 

Trots att samtliga pedagoger var överens om att den digitala pekplattan i viss mån underlättade deras 

arbete vad gäller pedagogisk dokumentation, så menade de att det fanns vissa tekniska svårigheter. En 

pedagog beskriver att det fanns vissa begränsningar vad gäller olika pekplattor, eftersom alla inte var 

utrustade med ett 3G-nätverk. Detta upplevde pedagogen som ett hinder när de var utanför byggnaden, 

till exempel på gården eller i skogen. Detta innebar att pedagogerna behövde avvakta med att 

dokumentera om deras utevistelser. En pedagog beskriver: 

“Om vi tar bilder i skogen så måste vi vänta med att dokumentera tills vi kommer tillbaka till 

förskolan eftersom vi inte har Wi-Fi i skogen. Eftersom vi inte i dagsläget har möjlighet att utrusta 

alla våra plattor med 3G – nät eftersom det kostar.” – Förskollärare (2014-11-17) 

Ytterligare en pedagog upplevde att det ibland kunde vara en nackdel att endast ha tillgång till en 

platta med ett 3G-nät, eftersom barnen ibland ville ta med den digitala pekplattan ut på gården och 
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lyssna på exempelvis en saga utanför Wi-Fi-nätets räckvidd. Detta var något som pedagogen ibland 

upplevde som en teknisk begränsning men att detta faktum givetvis också var en kostnadsfråga. 

Pedagogen beskriver att: 

“Vi har en 3G platta, de andra är vanligt Wi-Fi, så det är den med 3G som oftast får följa med ut. 

Emellan åt, skulle det ändå vara bra att ha flera plattor utrustade med 3G eftersom vårat Wi-Fi inte 

alltid räcker ut på exempelvis gården. Det räcker inte så långt. Så ibland när man är ute på gården 

och barnen har velat lyssna på olika sagor så räcker inte Wi-Fi och en sådan gång skulle man vilja ha 

fler med 3G. Men vi har väl klarat oss ganska bra än så länge och sen är det även en kostnadsfråga.” 

– Barnskötare (2014-11-26) 

Den digitala pekplattan uppfattades även ha en fysisk begränsning, med tanke på skärmens storlek. 

Pedagogen beskriver att man därför lätt blir beroende av en projektor för att vidga ”skärmens storlek” 

och för att fler barn skulle kunna få ta del av den pedagogiska dokumentationen. Vidare beskrev 

pedagogen att detta inte alltid fungerade eftersom det fanns ett begränsat antal projektorer. En pedagog 

beskriver: 

“Och sen den fysiska begränsningen som plattan har leder också till hur många barn som samtidigt 

kan titta på skärmen. Jag känner att, är det upp till fyra - fem barn så kommer det fram till sin gräns, 

då blir det lite trångt kring den här plattan. Och då använder jag mig gärna av en projektor istället 

för att få fler delaktiga barn samtidigt.”– Barnskötare (2014-11-19) 

Pedagogerna upplevde ytterligare en teknisk nackdel beträffande pedagogisk dokumentation med den 

digitala pekplattan. Detta med anledningen av att applikationen som de använde hade vissa 

begränsningar. Detta innebar att pedagogerna saknade möjligheten att kunna kommentera varandras 

bilder i applikationen eftersom denna funktion inte ingick. Samma sak gällde även för reflektionerna 

med barnen, där möjligheten att lägga till kommentarer i efterhand till olika bilder inte var möjligt att 

utföra. En pedagog berättar: 

”Appen har också några begränsningar, till exempel, jag kan inte kommentera mina kollegors 

dokumentationer och det saknar jag lite. Men sen också om man reflekterar med barnen dagen efter, 

då skulle jag gärna vilja skriva det barnen har sagt just till det här inlägget och det saknar jag 

faktiskt.” – Förskollärare (2014-11-17) 

En annan pedagog beskriver liknande faktum: 

“Man önskar nästan att det skulle kunna vara lite mer öppet så att säga, iallafall för de barn som är 

taggade i dokumentationen, så att de åtminstone skulle kunna kommentera och samtala med varandra 

om händelsen.” – Barnskötare (2014-11-26) 

Dessa uttalanden som pedagogerna angett tolkar vi som att de kan kopplas samman med 

fenomenologins tankar om intentionalitet. Pedagogernas intentionala tillstånd kan här beskrivas som 

att det handlade om tekniska svårigheter i arbetet med pekplattan. Dessa svårigheter riktades mot 

bland annat uppkopplingen, ekonomiska faktorer och att reflektionerna kunde bli bristfälliga med 

hänsyn till teknikens snabba hantering. Det blev här tydligt att samtligas intentionala tillstånd var 

riktade mot pekplattan, som i sin tur påverkade vilken inställning de fick gentemot fenomenet. En 

mycket intressant tanke blir således att, eftersom man inom fenomenologin talar om att varje enskild 

individ har sitt unika sätt att uppleva världen (Bengtsson 2005, s. 12) kan vi trots detta se att samtliga 

pedagoger hade liknande uppfattningar om pekplattan. Med hänsyn till att den digitala tekniken är en 

sådan naturlig del i våra livsvärldar tolkar vi det som att detta faktum även påverkar hur vi kan relatera 

till liknande upplevelser. Utifrån citaten enligt ovan kan vi se att det fanns en delad upplevelse kring 
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teknikens svårigheter och pedagogernas uttalanden. Vår tolkning med ett par fenomenologiska 

glasögon blir att varje enskild individ således har sina egna upplevelser av hur världen är beskaffad, 

samtidigt som vi även erhåller erfarenheter kollektivt och lär oss saker tillsammans så att andra till 

exempel inte begår våra ”misstag”(Bengtsson 2005, ss. 39-41). Med detta faktum kan man säga att 

varje upplevelse som pedagogerna hade var sett ur deras livsvärldar men som också blev allas 

erfarenheter, eftersom de befann sig inom samma paradigm. Men längre går inte att komma, eftersom 

vi inom fenomenologin inte kan få tag i någon annans erfarenheter fullt ut, som då betyder att vi i 

sådant fall måste vara den andre (Bengtsson 2005, s. 41). Det handlar snarare om att förstå den andres 

erfarenheter utifrån den strukturer som finns. Det går därför att notera att pedagogerna befann sig i en 

närvaro av varandras upplevelser och kunde därför på ett liknande sätt relatera till ett och samma 

fenomen. 

6.2.2 Digital kompetens - en ny utmaning 

Samtliga pedagoger beskriver att det är viktigt att det finns kunskaper om man ska tillämpa pekplattan 

i praktiken. En pedagog beskriver: 

“Jag tycker att det är ett fantastiskt bra verktyg eftersom det kan användas till så många olika sätt 

men det innebär också att man behöver ha kunskaper om vilka applikationer man ska använda. Det 

ska inte bara vara en sysselsättning för barn att nu får ni leka med lärplattan, och under tiden kan jag 

diska, så vill jag inte ha det.” – Förskollärare (2014-11-17) 

”Vi i personalen har varsin Ipad och vi i personalen kan själva bestämma vilka applikationer som ska 

finnas på den. Jag erbjuder mycket kreativa applikationer och inte ofta spelapplikationer. Jag tycker 

att det ska inbjuda till skapande och kreativitet. Kollegor tycker mer om att erbjuda spelapplikationer, 

men vi har pratat ihop oss om att det som erbjuds ska vara förenligt med vad läroplanen säger. 

Därför är det viktigt med kunskaper.” – Förskollärare (2014-12-07) 

Vidare beskrev pedagogerna att de tillsammans tar på sig ansvaret för att nödvändiga kunskaper finns i 

arbetslaget hur den digitala pekplattan fungerar och ska användas. Men givetvis också för att 

kontinuerligt bli bättre och utvecklas. En pedagog beskrev att de ibland hade workshops för 

pedagogerna, så att alla skulle få prova och lära känna verktyget samt för utbyte av kunskaper. En 

pedagog berättar att: 

“I samband med Förskoleappen hade vi en kvälls workshop, där man fick testa sig fram. Vi bjöd även 

in föräldrarna där de också fick testa sig fram. Detta sätt gjorde att vi kunde lära av varandra så detta 

har vi sagt att vi ska fortsätta med.” – Förskollärare (2014-11-17) 

“Det är viktigt att vi pedagoger har kunskaper hur plattan kan användas på bästa sätt i verksamheten. 

För vi vill inte att plattan bara ska bli en dammig pryl eller något som används utan en tanke bakom. 

För det är inte plattan i sig som når upp till förskolans strävande mål, utan det handlar faktiskt om att 

vi har kunskaper så att detta verktyg blir ett hjälpmedel i vårt arbete. ” – Barnskötare (2014-11-19) 

Ovanstående citat som pedagogerna har angett pekar på att kunskaperna som de hade fick betydelse 

för vilken upplevelse fenomenet gav. I det här fallet kan man säga att arbetet med pekplattan fick ny 

dimension för samtliga aktörer. Med hänsyn till att samtliga pedagoger citerar att kunskap var en 

viktig faktor i arbetet med den digitala pekplattan så mynnade deras upplevelser av fenomenet ut på ett 

liknande sätt. Vi tolkar det som att pekplattan lika gärna hade kunnat skapa frustration om kunskaper 

exempelvis hade saknats vad gäller hantering eller förståelser av fenomenet. Trots visa nackdelar som 

fenomenet visade sig ha så antyder citaten att kunskapen beträffande fenomenet skapade mer 
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tillfredsställelse än irritation hos användarna. Cox et al. (1999) är noga med att påpeka, att beroende på 

vilka attityder och inställningar användaren har till IKT beror på vilken kompetens man besitter.  

6.2.3 Smidigt verktyg som tjänstgör pedagogisk dokumentation 

Alla pedagogerna beskrev den digitala pekplattan som smidig och funktionell. Samtidigt upplevde de 

att de flesta av datorns funktioner numera finns på den digitala pekplattan, och att det var en 

bidragande orsak till varför de först och främst valde att använda den digitala pekplattan framför 

datorn. De upplevde även att den digitala pekplattan är smidigare att arbeta med tillsammans, i alla fall 

vad gäller de yngre barnen, eftersom det endast krävs fingerhantering. En pedagog beskriver: 

“Jag har arbetat i förskolan när det inte fanns den här Ipaden, och då upplevde jag att det fanns en 

dator tillgänglig till barnen, men det var väldigt jobbigt för dem att hantera det här med mus och 

tangentbord. Men nu när lärplattan är så smidig, är det bara att trycka med pekfingret mot det 

innehåll som man vill jobba med.  Så det är egentligen ett komplement till datorn, men kanske det är 

så att vissa saker som man förut gjorde på datorn har gått över till lärplattan eftersom funktionerna 

nästan är densamma.” – Förskollärare (2014-11-17) 

”Jag tycker att det går mycket snabbare med Ipaden än datorn, eftersom Ipaden underlättar mitt 

arbete så otroligt mycket. Det går nu snabbare och enklare att arbeta med dokumentationen. För nu 

upplever jag att det är enklare att fånga flera olika uttryckssätt som inte var möjligt förut. Det går 

snabbare nu också av den anledningen för att jag inte behöver använda mig utav papper eller penna, 

utan nu gör jag allt direkt med ett verktyg.” – Förskollärare (2014-12-07) 

 En annan pedagog beskrev den digitala pekplattan som lätt och bekväm i jämförelse med en dator. 

Numera kunde pedagogen ha den digitala pekplattan i en väska runt kroppen. Pedagogen berättar: 

“Den är bekväm att ha med sig, den är inte för stor. Jag ska även fixa en väska som passar plattan så 

att jag kan ha den hängandes runt mig. Det är faktiskt väldigt sällan som vi använder datorerna det är 

bara när vi ska skriva ut.” – Barnskötare (2014-11-26) 

 

“Jo plattan är mycket smidigare eftersom den tillåter att allt sker på ett och samma verktyg. Jag 

upplever detta starkt och ofta eftersom vi bara har en platta på avdelningen, och då är man ibland 

tvungen att använda en kamera att fotografera med. Och sedan ska även bilderna föras över till en 

annan dator och denna process tar för det första mer tid och för det andra är det heller inte lika 

smidigt eftersom jag måste lämna rummet för att gå till datorn. I och med att jag arbetar med båda 

sätten parallellt så måste jag ändå säga att plattan är betydligt smidigare. Och helst av allt så hoppas 

jag att vi inom snar framtid kan köpa in flera plattor just för att det effektiviserar arbetet med den 

pedagogiska dokumentationen, eftersom allt kan ske i stunden och i barngruppen.” – Barnskötare 

(2014-11-19) 

Utifrån pedagogernas uttalanden enligt ovan så tolkar vi det som att pekplattan och pedagogisk 

dokumentation kan ses som två kompletterande verktyg i god samverkan. Utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv som vill beskriva hur ett fenomen upplevs utifrån den enskilda individen (Bengtsson 2005, 

s.12), så tolkar vi att det tydligt framgår i pedagogernas beskrivningar hur de förklarar fenomenets 

fördelar i relation till förskolans vardag. Det blir även här tydligt hur pedagogernas intentionala 

tillstånd handlar om pekplattans smidighet. Detta eftersom pedagogernas erfarenheter även låg till 

grund för hur de riktade uppmärksamhet mot pekplattan. Det kan förklaras som att meningen i hur 

pekplattan framträdde berodde på deras tidigare erfarenheter och förståelser gällande fenomenet 
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(Segolsson 2011, s. 99; Husserl 1995, s. 13). Med hänsyn till att arbetet med dokumentationerna i 

nuläget kunde utföras direkt i stunden, så krävdes ingen anslutning till andra verktyg, utan de kunde 

fota, spela in filmer och anteckna på ett gemensamt verktyg. När det gäller dokumenteringen har 

pedagogerna inte längre blivit lika beroende av tidsfaktorn, då de nu kan dokumentera snabbt och 

omgående i de dagliga sammanhangen. Sett ur ett fenomenologiskt perspektiv så kan man emellertid 

konstatera att pedagogernas intentionala tillstånd handlade om pekplattan som ett smidigt verktyg i 

den pedagogiska dokumentationens tjänst. 

6.2.4 Sammanfattning 

Det som diskuteras ovan kan relateras till olika infallsvinklar av det fenomenologiska sättet att uppleva 

världen, där aspekter som fenomen, intentionalitet, livsvärld och upplevelse omfattar ett ömsesidigt 

beroende mellan objekt och subjekt, det vill säga subjektet som använder sig av objektet (Bengtsson 

2005, ss. 11-12). Vi har dock bedömt att den digitala pekplattan betraktas som ett relativt nytt fenomen 

och som generellt blir positivt mottagen av pedagoger i förskolan, eftersom arbetet med pedagogisk 

dokumentation blir effektivare och troligen roligare. Detta kan även återspeglas i Kjällanders och 

Moinians (2014, ss. 10-11) forskning där de anger att pekplattan är ett mobilt och flexibelt verktyg 

jämfört med flertalet stationära datorer. I resultaten har vi även noterat ett flertal fördelar med den 

digitala pekplattan. Vi har framför allt konstaterat att pekplattan är innehållsrik då den kan användas 

på ett mångsidigt sätt. Verktyget kan med fördel användas som en kamera, ett anteckningsblock men 

också som en videokamera och därmed anpassas efter önskat behov. Den tillåter även uppkoppling 

mot ett Wi-Fi nät, där man inte behöver lämna rummet för internet. Tack vare sin nätta storlek är den 

även enkel att ta med sig, vilket underlättar att dokumenteringen kan utföras direkt i stunden. 

Pekplattan har även en attraktiv design och en ganska tålig konstruktion. Samtidigt har vi även kunnat 

notera vissa nackdelar vad gäller den digitala pekplattan. En nackdel är den fysiska begränsningen 

med relativt liten skärmstorlek som påverkar antalet användare framför skärmen. Dessutom belyses 

också att reflektionsarbetet kunde bli lidande på bekostnad av den snabba hanteringen. Även tekniskt 

krångel och kostnader beträffande anslutning till 3G-nät var nackdelar som blev uppmärksammade. 

Våra diskussioner beträffande de erhållna resultaten är sammanfattade enligt nedan. 

7. Diskussion  

I detta avsnitt ska vi diskutera de empiriska resultaten utifrån syftet med studien. Detta görs genom att 

betrakta resultaten enligt ovan (se avsnitt 6). Syftet med studien var att beskriva och förstå hur 

pedagoger upplever pedagogisk dokumentation med hjälp av digitala pekplattor. Vi anser att vi har 

nått vårt syfte och att vi har fått svar på våra frågeställningar. Detta eftersom studien gav oss en tydlig 

bild över hur de sex pedagogerna upplever pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan. 

Dessutom anser vi att det tydligt framkom en översiktlig bild av innebörden hur de sex pedagogernas 

arbete med den pedagogiska dokumentationen fungerar i relation till den digitala pekplattan. Det 

faktum att samtliga pedagoger hade en positiv inställning till den digitala tekniken innebär att ett 

konstaterande vi med säkerhet kan göra utifrån resultaten är att, alla pedagoger som tagit del av 

studien upplever pedagogisk dokumentation på ett positivt sätt i relation till den digitala pekplattan. 

Detta bekräftas när samtliga pedagoger beskriver att det är ett förträffligt verktyg. Enligt pedagogerna 
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använder de den digitala pekplattan på ett mångsidigt sätt, där de poängterade att det fanns olika 

funktioner. Användningsområdena beskrevs som oändliga. Ena stunden kunde den digitala pekplattan 

fungera som kamera, vid andra tillfällen som en sagobok eller som ett sätt att kommunicera med 

föräldrarna. För pedagogerna innebär införandet av detta verktyg ett förenklat arbetssätt. Detta är 

också i enlighet med Kjällanders (2011, s. 53) argument att skärmen är det nya sättet att kommunicera 

på idag. Att integrera den digitala pekplattan med den pedagogiska dokumentationen kan alltså ses 

som ett lyckat koncept från pedagogernas och föräldrarnas sida. Samtidigt kan man konstatera att det 

är av stor vikt att förskolor följer den digitala utvecklingen för att tillgodogöra sig dessa nya arbetssätt, 

men också för att uppnå en naturlig samverkan mellan hemmet och förskolan (Hardersen & Björk 

Guðmundsdóttir, 2012, ss. 224-225). 

Nuvarande arbetssätt vad gäller pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan har alltså i 

mångt och mycket skapat nya förutsättningar bland annat med hjälp av Förskoleappen. Införandet av 

Förskoleappen har effektiviserat dokumentationsarbetet genom att funktionerna är samordnade under 

samma program. Detta gäller till exempel vid dokumentering av bilder och olika aktiviteter direkt i 

stunden. Detta kan normalt uppfattas som en fördel, men vi har även begrundat det faktum att med den 

snabba funktionen påverkas givetvis omdömena bakom dokumentationen. Det visade sig att 

pedagogerna i vår studie också ställs inför vissa nya utmaningar beträffande reflektionsarbetet. 

Utmaningarna som några pedagoger upplevde var att Förskoleappen ännu inte var tillräckligt 

utvecklad till att inkludera kommentarsfält. Denna problematik resulterade i att pedagogiken kring 

dokumentationen kunde uppfattas som bristfällig. Trots de positiva upplevelserna som de digitala 

pekplattorna gav pedagogerna och hela verksamheten var just denna upplevelse beträffande 

reflektionerna en negativ del som försvårade reflektionsarbetet. Även en annan pedagog antydde 

liknande resonemang vad gäller reflektionerna med hänsyn till den snabba dokumentationsprocessen. 

Det framkom därmed att dessa funktioner kunde uppfattas på både gott och ont, dock konstaterades att 

fördelarna övervägde. Nu blev hanteringen normalt snabbare då den tidigare pappersexercisen bland 

annat kunde minska. Med bakgrund till detta blir resultaten viktiga att lyfta fram eftersom det får 

konsekvenser om det bara blir dokumentation och att reflekterandet, som är det pedagogiska, inte 

alltid finns med. Därför bör man beakta eventuella nackdelar med den snabbhet som pekplattan tillåter 

med hänsyn till bristen på eftertanke och nödvändig reflektion. Dessa omständigheter lyfts fram på ett 

nästintill liknande sätt av Kjällander (refererad i Skolverket 2013). Enligt henne kan den pedagogiska 

dokumentationen ske snabbt och enkelt i stunden med hjälp av de digitala pekplattorna. Detta kan 

oftast upplevas som mycket smidigt men samtidigt uttrycker hon en del farhågor vad gäller de snabba 

processerna. Det farhågor som framkommer är att reflektionerna kring den pedagogiska 

dokumentationen kan bli åsidosatt och hamna i skuggan på bekostnad av teknikens snabba hantering 

(Kjällander, refererad i Skolverket 2013).  

Med anledning av den ökade teknikanvändningen blir därför detta högst aktuellt. Tekniken är normalt 

en integrerad del av vardagslivet, och nu även inom förskolans paradigm (Kjällander, refererad i 

Unikum 2014; Statens medieråd 2012/13, s. 4). Eftersom detta faktum numera är ett “normaltillstånd” 

är denna verklighet något som vi normalt inte reflekterar över. Detta medför att vi eventuellt utnyttjar 

teknikens fördelar och på så vis lär oss att anpassas till de nackdelar som finns. På grund av detta bör 

rutiner införas för att motverka bristande reflektioner. Detta faktum är därför nödvändigt att diskutera 

för att erhålla mer gemensamma attityder och överenskommelser i denna fråga. Detta är viktigt med 

hänsyn till att stora investeringar genomförs på detta område då fler aktörer succesivt involveras (Lein 

2014), och för en fungerande implementering av detta verktyg så behövs det med all säkerhet skapas 
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en struktur som underlättar förståelsen av reflektionerna. Vi anser därför att detta i sin tur kräver 

kontinuerliga reflektioner för att överföra vårt teknikanvändande till en medvetenhet. 

Eftersom det fortfarande finns lite forskning som går mot strömmen och har en negativ uppfattning 

vad gäller den tekniska utvecklingen så anser vi att det är viktigt att kritiskt granska även detta, och 

beakta de didaktiska konsekvenserna med hänsyn till professionen. Konsekvenserna innebär bland 

annat andra arbetsmetoder och rutiner, samt att kompetensen därmed måste ökas. Bara för att vår 

studie visade att en klar majoritet var mycket positiva är det samtidigt viktigt att beakta det faktum att 

det troligen även finns medarbetare som känner sig obekväma inför nyheter och förändringar. En 

ytterligare konsekvens kan vara den ekonomiska aspekten då alla kommuner och förskolor inte har 

samma möjligheter till investering och utbyggnad av detta system (Henderson & Yeow 2012, s. 80). 

Vår studie bekräftar dock att IKT är ett aktuellt område och som även blir allt viktigare för oss alla. 

Det finns heller inga tecken som tyder på att den digitala utvecklingen kommer att minska, utan 

motsatsen kan man med all säkerhet förutse (Statens medieråd 2012/13 s. 4). Därför blir dessa IKT-

kunskaper även fortsättningsvis mycket viktiga. Därför är vi övertygade om att detta verktyg har 

kommit för att stanna till förmån för både användare och omgivning. I nästkommande avsnitt har vi 

redogjort för eventuella orsaker till våra resultat. 

7.1 Resultatdiskussion  

I detta avsnitt ska vi diskutera eventuella orsaker som bidrog till de resultat som vi fick. Detta ska vi 

göra genom att försöka identifiera samband och mönster mellan resultaten, tidigare forskning och 

teori. Det är svårt att fastställa exakta orsaker till varför resultaten blev som de blev, utan vi kan bara 

spekulera i detta. Genom att tolka våra resultat och tidigare forskningsresultat kan vi identifiera 

korrelationer. Det finns en viss överensstämmelse mellan pedagogernas upplevelser och vad 

forskningsresultat visar. Först av allt, visar forskningsresultat (Parnell & Bartlett, 2012, s. 51; 

Kjällander & Moinian 2014, ss. 10-11; Henderson & Yeow 2012, s. 80) att den digitala pekplattan 

underlättar arbetet med pedagogisk dokumentation. Dessutom framkommer det att pekplattan tillåter 

en enkel hantering där dokumentationen kan ske enkelt och snabbt i stunden. Forskningen belyser 

även att dokumentationsarbetet numera är mindre tidskrävande, bilder och information kan enkelt 

skickas snabbt från den digitala pekplattan till exempelvis föräldrar. Detta innebär att forskningen 

bekräftar att kommunikationen mellan hemmet och förskolan förenklas avsevärt (Parnell & Bartlett, 

2012, ss. 51-52). Pedagogerna är i likhet med tidigare forskning överens om att de digitala 

pekplattorna i många avseenden har mycket att tillföra förskolan. Det faktum att den digitala 

pekplattan är enkel att förstå sig på och är en mobilenhet som inte kräver någon kringutrustning, som 

exempelvis ett tangentbord eller en mus, gör att den passar bra in i förskoleverksamheten, något som 

Henderson och Yeow (2012, s. 80) i likhet med pedagogerna är noga med att belysa.  

Resultaten av vår studie visade att den digitala pekplattan var till stor nytta för pedagogernas 

dokumentationsarbete. Detta eftersom de beskrev den pedagogiska dokumentationsprocessen som 

förenklad, då alla aktiviteter kunde ske på en och samma enhet. Pedagogernas beskrivningar kan även 

återspeglas i Kjällanders och Moinians (2014, ss. 10-11) forskning som beskriver att fördelarna med 

de digitala pekplattorna är många. Detta innebär bland annat att de digitala pekplattorna har en mer 

flexibel användning till skillnad från flertalet stationära datorer. Dessutom har vi även noterat att den 

nya teknologin ofta innebär en hel del utmaningar. Några pedagoger upplevde att vissa utmaningar 

orsakades av att den tekniska funktionen inte alltid fungerade smärtfritt vad gäller uppkoppling till 

trådlöst nätverk. Vi tror att detta kan ha att göra med att utmaningarna uppstår då det finns så 
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varierande arbetsuppgifter inom förskolan. Eftersom de varierande arbetssätten ställer olika krav på 

tekniken kan vi notera att både de tekniska och till exempel ekonomiska resurserna sätter vissa 

begränsningar för användandet. I det här fallet kan detta hänvisas till att pedagogernas arbetsuppgifter 

även utfördes utanför förskolans område och som då begränsades med hänsyn till att alla digitala 

pekplattor inte var utrustade för uppkoppling mot nätverk (se avsnitt 6.4). Detta faktum sammanfaller 

nästintill med vad som Hendersson och Yeow (2012, s. 80) hävdar i sina forskningsresultat, att en 

uppkoppling kan vara ganska kostsamt. Det faktum att teknologin numera är vedertagen gör att man 

kan notera att det är viktigt att samhället stöttar denna satsning med både utbildning och ekonomiska 

resurser. Sammantaget kan man konstatera att resultaten är relaterade till pedagogernas positiva 

bemötande av nymodigheterna, samtidigt som tekniska begränsningar även visade sig ha en viss 

påverkan av slutresultaten. Detta resonemang kan även jämföras med det som framgår av Kjällanders 

(refererad i Skolverket 2013) forskning nämligen att pedagogisk dokumentation med den digitala 

pekplattan sker på gott och ont. 

Hurtig (2007, s. 26, 28) belyser datorn som ett viktigt verktyg i relation till dokumentationsarbete och 

hur införandet av teknisk utrustning har inneburit positiva effekter för bland annat hantering av 

dokumenteringen och IKT-kunskaper. Detta kan jämföras med vår studie av pedagogernas 

beskrivningar som visar att den digitala dokumentationen gav pedagogerna och verksamheten nya 

möjligheter. Forskning belyser även att det är viktigt med digital kompetens i förskolor, eftersom det 

anses nödvändigt med kunskaper om teknikens funktioner och hur den ska användas (Klerfelt 2007, 

ss. 76-77; Bølgan 2012, s. 164). Detta är ett återkommande faktum inom forskningen, att det finns en 

vision om behovet att öka de digitala kunskaperna i förskolan (Ljung-Djärf 2004, s. 20; Forsling 2011, 

s. 76). Vad gäller pedagogernas positiva attityder om teknikanvändandet kan man notera att 

pedagogerna troligen hade erforderliga kunskaper inom teknikområdet. Därför går det nu i efterhand 

att få bekräftat att pedagogernas attityder återspeglas av våra resultat. Här kan man således med all 

säkerhet konstatera att pedagogernas kunskaper och fortbildningar hade betydelse för deras attityder 

och åsikter. Detta faktum kan även återspeglas i det som Cox et al. (1999) är noga med att påpeka, att 

positiva attityder till IKT handlar i grund och botten om att användaren innehar kunskaper. Detta 

faktum bekräftar därför att pekplattan förenklar arbetssätten beroende på hur man behärskar den 

digitala tekniken. Viktigt att understryka blir också att fastän vår studie belyser motsvarande resultat 

som andra forskare redan bekräftat anser vi att vår forskning blir av största betydelse. Eftersom 

förskolans verksamhet ska grundas på beprövad erfarenhet (Richter 2012) så är det viktigt med både 

mer empiri och kunskaper, vilket vår studie bidrar med, och även som Bølgan (2012, s. 155) nämner 

så eftersöker man fortfarande mer forskning beträffande digitala pekplattor i förskolan. 

Vad gäller fenomenologin så har den hjälpt oss att fånga den naturliga upplevelsen av fenomenet hos 

pedagogerna och som vi sedan har kunnat reflektera över. Med andra ord har inget värderats som sant 

eller falskt, utan vi har genom fenomenologins tankehållning studerat pedagogernas livsvärldar (Kvale 

& Brinkmann 2009, s. 44). Genom detta var vi även öppna för nyanserna i det som pedagogerna 

berättade och var därför inte för snabba att dra olika tolkningar. På detta sätt kunde vi därmed 

kartlägga hur pedagogernas livsvärldar var uppbyggda eller vad som i stort sett var möjligt för 

pedagogerna att varsebli. Kompetensen blev i sin tur avgörande för hur pedagogerna kunde varsebli ett 

fenomen. Man kan därmed notera att pedagogernas digitala kunskaper öppnade upp för en vidgad 

livsvärld, som möjliggjorde för pedagogerna att varsebli teknikens funktion och egenskaper. Här låg 

pedagogernas erfarenheter till grund för hur pekplattan som fenomen framträdde. I linje med den 

fenomenologiska ansatsen kan pedagogernas kunskaper således betraktas som ett intentionalt tillstånd, 

nämligen hur deras medvetetande riktade sig mot världen (Husserl 1995, s. 20). Detta kan förstås som 
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att pedagogerna inte kunde känna till någon annan verklighet utanför deras medvetande. I vår studie 

kunde pedagogernas intentionala tillstånd, deras medvetande, anses som avgörande för hur de 

upplevde och gav fenomenet mening, och hur deras livsvärldar var uppbyggda. Det kan förklaras som 

att livsvärldens storlek kan förändras, beroende på vad för slags kunskaper och erfarenheter som finns 

inom den (Bengtsson 2005, s. 49). Eller mer precist: all kunskap och erfarenheter pedagogerna hade 

påverkade i vilken utsträckning världen kunde framträda. Återigen kan pedagogernas livsvärldar i sin 

tur ses som avgörande för hur resultaten i studien uppnåddes. Vi har enligt nedan sammanfattat våra 

tolkningar av studiens resultat. 

7.2 Tolkning 

Inom den fenomenologiska traditionen talar man inte om slutsats, utan det handlar snarare om 

tolkningar (se avsnitt 5.9). Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger upplever 

pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan. För att svara på forskningsfrågan så har vi 

behandlat två underfrågor: 

 Hur arbetar pedagoger i förskolan med den digitala pekplattan som dokumentationsverktyg? 

 På vilket sätt beskriver pedagogerna processen med pedagogisk dokumentation i relation till 

den digitala pekplattan. 

Forskningsfrågorna har besvarats och syftet har uppnåtts. Utifrån vår studie anser vi att en tolkning vi 

med säkerhet kan göra av resultaten är att de positiva egenskaper som tekniken möjliggör överväger de 

eventuella negativa aspekterna. Vår studie visade att pedagoger i förskolan upplever digitala pekplattor 

som ett förträffligt verktyg till dokumentationsarbete eftersom det går snabbt och är enkelt. Det är 

dock viktigt att lägga märke till att studien gav viktiga insikter om att pedagogernas positiva attityder 

berodde på att de behärskade de tekniska funktionerna. Ett viktigt konstaterande blir därmed att den 

digitala utrustningen underlättade deras dokumentationsarbete eftersom pedagogerna hade kunskaper 

beträffande hanteringen. Ett viktigt resultat är också att samtliga pedagoger, i likhet med vad tidigare 

forskning hävdat (Klerfelt 2007, s. 15; Forsling 2011, s. 76; Bølgan, 2012, s. 164) konstaterar 

nödvändigheten av tillräckliga kunskaper för att effektivt kunna hantera och utnyttja den tekniska 

utrustningen. 

Det faktum att den digitala pekplattan har ett brett spektrum av användningsmöjligheter, även 

inkluderande trådlöst nätverk, gör att den digitala tekniken snabbt vinner terräng och som allt mer blir 

ett naturligt inslag i den moderna kunskapsutvecklingen. Studien tyder på att den digitala utvecklingen 

med all säkerhet bara kommer att öka i en snabb takt. Därför blir det viktigt att alla användare förstår 

och inhämtar kunskaper om de digitala möjligheterna, eftersom den här teknikens framfart formar och 

sätter sin prägel på hela samhället när det gäller både arbets- och vardagsliv. Dock krävs det stöd från 

omgivningen för att utvecklingen skall bli möjlig att förverkliga, något som även hävdas av tidigare 

forskningsresultat (Hardersen & Björk Guðmundsdóttir 2012, s. 224). Det faktum att den digitala 

teknologin böjar bli en sådan naturlig och självklar del i vårt dagliga liv, så är det viktigt att förstå och 

behärska tekniken samt betydelsen av den stora fördelen som detta hjälpmedel innebär. Samtidigt är 

det viktigt att kritiskt granska olika aspekter för att erhålla en helhetssyn med både för och nackdelar. 

Detta för att denna studie även har illustrerat empiriska exempel på att reflektionerna kring den 

pedagogiska dokumentationen kan riskera att bli åsidosatt på bekostnad av teknikens snabba 

hantering. Som avslutning presenterar vi förslag hur vidare forskning lämpligen kan genomföras. 
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7.3 Vidare forskning 

I dagsläget finns det fortfarande ett begränsat utbud vad gäller forskning om den digitala 

pekplattan(Kjällander & Moinian 2014, ss. 10-11). Detta begränsade utbud kan vara orsakad av att det 

fortfarande är ett relativt nytt och outforskat hjälpmedel. Under studiens gång har vi undersökt 

pedagogernas upplevelser beträffande pedagogisk dokumentation med digitala pekplattor och detta har 

således bidragit till att nya tankar och funderingar har väckts. Med hänsyn till att denna studie var 

under en sådan begränsad tidsram så hade det även konsekvenser för intervjuernas deltagandestorlek, 

nämligen sex halv strukturerade intervjuer. Av den anledningen skulle därför förslag på vidare 

forskning vara att fortsätta forska inom detta område men med flera deltagare. Det hade alltså varit 

intressant att ta reda på om resultaten i studien hade fått ett annat utseende med fler deltagare från flera 

olika förskolor. Eftersom det vore intressant att undersöka hur flera förskolor arbetar och utnyttjar den 

digitala pekplattan tillsammans med pedagogisk dokumentation. Med hänsyn av att pedagogerna i 

denna studie betonade att kompetens är en av nyckelfaktorerna i arbetet med den digitala pekplattan så 

skulle det även vara av intresse att undersöka hur förskolechefer ställer sig till IKT-området och 

användandet av digitala pekplattor i verksamheten. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1. Samtyckesbrev 
 

Hej pedagoger på XXX förskola! 

 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om hur pedagoger resonerar 

och upplever sitt arbeta gällande pedagogisk dokumentation med den digitala pekplattan. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua några pedagoger i verksamheten. Vid dessa tillfällen 

vill vi samla in intervjudata med hjälp av ljudupptagningar och anteckningar.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed 

att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade 

materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ditt medverkande i studien. All medverkan är frivillig och kan 

när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie.  
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Tema 1 för intervjuguiden 

Pedagogernas arbete i relation till den digitala pekplattan 

1. Skulle du kunna berätta för oss om hur ni arbetar med den digitala pekplattan i verksamheten? Ge 

exempel? 

2. Ser användandet olika ut beroende på olika situationer? Ute? Inne? 

3. Brukar ni ta med den digitala pekplattan på olika utflykter?  

4. Hur används den digitala pekplattan då? 

5. Skulle du kunna berätta om ert syfte med arbetet av den digitala pekplattan?  

Tema 2 för intervjuguiden 
På vilket sätt beskriver personalen processen med pedagogisk dokumentation 

1. Skulle du kunna berätta hur du arbetar med pedagogisk dokumentation? 

2. Skulle du kunna berätta hur det kan se ut? Använder ni den digitala pekplattan? Ge exempel? 

3. Ser dokumentationen olika ut beroende på om ni är inne eller ute? Ge exempel! 

4. Hur ser dokumentationen ut? Dokumenterar ni direkt i stunden eller i efterhand? Varför blir det de ena 

eller det andra?  

 

 

Tema 3 för intervjuguiden 

På vilket sätt beskriver personalen den digitala pekplattan 

 

1. Skulle du kunna berätta för oss hur du upplever att arbeta med den digitala pekplattan? Varför upplever 

du det på detta sätt? Ge exempel? 

2. Hur upplever du den digitala pekplattan i relation till datorn då den digitala pekplattan fortfarande är ett 

relativt nytt verktyg? Varför? 

3. I hur stor bred använder ni den digitala pekplattan, finns datorn fortfarande med i bilden? Varför ser det 

ut som det gör?  

 

Tema 4 för intervjuguiden 

På vilket sätt beskriver personalen pedagogisk dokumentation i relation till den digitala pekplattan 

 

1. Hur tycker ni att pedagogisk dokumentation fungerar ihop med den digitala pekplattan? Varför? 

2. Ge exempel på hur ert arbete skulle kunna se ut gällande pedagogisk dokumentation med den digitala 

pekplattan? 

 

Tema 5 för intervjuguiden 
På vilket sätt beskriver personalen deras reflektionsarbete i relation till den digitala pekplattan 

 

1. Skulle du kunna berätta om hur du upplever reflektionsarbetet med den digitala pekplattan? Varför 

upplevs det så? Ge exempel? 

2. Hur upplever ni reflektionsarbetet tidsmässigt genom att arbeta med den digitala pekplattan som 

verktyg? 

3. Ge exempel på hur det kan se ut? 

4. Hur kan ett arbete kring ert reflektionsarbete se ut?  
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