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Abstract: 

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur pedagoger med hjälp av en digital 

applikation arbetar med dokumentation i förskolans verksamhet. Studien handlar 

mer specifikt om hur pedagoger använder applikationen Förskoleappen i detta 

arbete. 

 

För att besvara syftet bygger studien på en kvalitativ undersökning genom 

intervjuer med fyra verksamma pedagoger och en fenomenografisk ansats har 

använts. Den fenomenografiska ansatsen har tillämpats för att synliggöra 

pedagogernas uppfattningar av arbetet med Förskoleappen.  

 

Utifrån denna studies resultat framgår det att Förskoleappen förenklar 

dokumentationsarbetet och förbättrar föräldrasamverkan enligt pedagogerna. 

Aspekter att beakta är hur dokumentationen genomförs, vilket perspektiv man har 

som pedagog, hur barnen skyddas mot spridning och hur de barn och föräldrar 

som inte deltar i Förskoleappen involveras. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord: Förskoleappen, dokumentation, pedagogisk dokumentation, 
föräldrasamverkan 
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Förord 

Att skriva examensarbete är någonting man tror att man kan förbereda sig på, man 

tror sig veta vad som väntar. Jag skulle vilja beskriva arbetet som en berg- och 

dalbana. Det är en utvecklande process där man möter långa uppförsbackar följt 

av snabba utförsåkningar följt av en mörk tunnel för att sedan avsluta med en 

skarp högersväng och åkturen är slut. Man genomgår en personlig utveckling där 

det ibland känns som man backar tre steg för att sedan hoppa fyra steg framåt. I 

arbetet möts man av sin egen nyfikenhet och lust att komma fram till ett resultat, 

man längtar efter att få hålla sitt eget arbete i handen och säga ”jag gjorde det” 

och stoltheten är oslagbar. 

 

Det finns några personer jag vill tacka som betytt extra mycket under denna 

period, personer som hjälpt mig framåt, funnits där och utvecklat mina 

tankebanor. Pedagogerna som ställt upp på intervjuer och därmed gjort denna 

undersökning möjlig, tack för allt och för att ni delade med av er dyrbara tid! 

Min handledare Elin Eriksson som hjälpt mig till utveckling, min bästa 

barndomsvän Julia som alltid ställt upp med svar och skrivtips, mina 

klasskompisar Christina och Therese för de oändliga telefonsamtalen som 

inneburit ilska, skratt, förtvivlan och stora mängder av humor. Chattgruppen ”!”, 

ni vet vilka ni är och vad ni betyder. Till hela klassen, vi gjorde det! Tack för alla 

år tillsammans. 

 

Min familj och mina vänner, tack för förståelsen och stöttningen. 
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Inledning 

Den digitala tekniken utvecklas dagligen, vilket har öppnat upp för att information 

nu för tiden är mer lättillgänglig och snabbåtkomlig än tidigare. Vi omges av 

digital teknik och barn föds idag in i ett digitaliserat samhälle. Detta har även 

börjat visa sig inom förskolornas verksamhet där lärplattor, datorer och kameror 

dagligen används som verktyg för barns lärande och pedagogers dokumentation. I 

förskolan används i dag, i stor utsträckning, olika digitala verktyg i den 

pedagogiska verksamheten. 

 

Förskolans dokumentation av barn och verksamhet är idag ett vardagligt inslag för 

att synliggöra barns lärande och utveckling samt för att utvärdera och utveckla 

verksamheten. Detta framgår i förskolans läroplan (Skolverket, 2011, s. 14) där 

det tydligt beskrivs att dokumentationer är ett underlag för kvalitetsarbetet i 

förskolan. Dokumentationer väcker många frågor hos förskolornas personal då 

läroplanen (Skolverket, 2011, s. 14) anger att varje barns utveckling och lärande 

ska dokumenteras systematiskt och kontinuerligt. Detta ska följas upp och 

analyseras, men hur det ska genomföras är otydligt (Palmer, 2012, s. 5). Då 

dokumentationen väcker många frågor hos pedagoger i förskolorna har Skolverket 

tagit fram ett stödmaterial för att stödja pedagogers arbete i förskolans 

verksamhet. Stödmaterialet omfattar uppföljning, utvärdering och utveckling och 

ger exempel på hur pedagogisk dokumentation kan vara ett redskap för att 

synliggöra processerna i förskolan i överensstämmelse med läroplanen (Palmer, 

2012, s. 3). 

 

Den digitala teknikens utveckling har också skapat en marknad där företag 

utvecklar olika digitala verktyg som är specifikt anpassade för förskolans 

verksamhet. Ett av dessa verktyg är applikationen Förskoleappen som skapats för 

att arbeta med dokumentation i förskolans verksamhet. Föräldrar kan även logga 

in för att ta del av barnens vardag. Förskoleappen är framtagen av ett svenskt 

privat företag som heter Caperio och applikationen har funnits i ungefär tre år i 

skrivande stund (Förskoleappen: Caperio, 2015). Det finns dock inga tidigare 

studier som undersökt på vilket sätt pedagoger använder verktyg som 

Förskoleappen i den dagliga verksamheten i förskolan. I och med denna studie 
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vill jag ge ett bidrag till detta outforskade område. Denna studie handlar om 

dokumentation i förskolan och i studien problematiseras detta område i ett 

specifikt sammanhang, nämligen när förskollärare använder en specifik digital 

applikation i förskolans verksamhet, närmare bestämt Förskoleappen.  

 

Begreppsförklaring 

I detta avsnitt förklaras olika definitioner av ord som nämns i uppsatsen. 

 

Pedagog 

En pedagog kan beskrivas som undervisare, uppfostrare och lärare 

(Nationalencyklopedin, Pedagog, u.d.) 

I studien används pedagog som ett samlingsbegrepp för barnskötare och 

förskollärare. 

 

Applikation 

En applikation kallas ofta förkortat för app och är ett användningsprogram. En 

app kan även vara ett dataprogram som är avsett för en viss användning i praktiskt 

arbete med till exempel spel eller musik. Applikationer kan medfölja elektronik 

som till exempel mobiltelefoner och mediaspelare. Applikationer kan också köpas 

till som separat mjukvara och Förskoleappen är en applikation man köper. 

(Nationalencyklopedin, Applikation). 

 

Förskoleappen  

Förskoleappen är applikation som är framtagen av det svenska IT- bolaget 

Caperio (2015). På hemsidan marknadsför företaget appen såhär: 

 

Vår förstudie visade hur förskolan idag använder sig av en rad olika 

redskap för att beskriva, granska och följa upp det som sker i 

verksamheten. Nu kan förskolechefer, förskollärare och övrig personal i 

förskolan äntligen, oftast med bara ett knapptryck, följa upp, utvärdera 

och utveckla förskolans verksamhet.   

                                                                                                  

(Förskoleappen: Caperio, 2015) 
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Förskoleappen är enligt företaget en applikation vars syfte är att förenkla den 

pedagogiska dokumentationen och föräldrasamverkan i förskolans verksamhet. På 

företagets hemsida kan man läsa:  

 

Pedagogisk dokumentation syftar dels till att få en tydlig bild av barnen 

och verksamheten, dels till att utvärdera sammanhangets och miljöns 

betydelse för barnens lärande, lek och samarbete. Genom den pedagogiska 

dokumentationen blir det möjligt att göra barnens lärprocesser och 

lärstrategier synliga – för såväl barnet och föräldrarna som personalen. 

Det blir även möjligt att upptäcka de barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver särskilda stödinsatser. 

 

(Förskoleappen: Caperio, 2015) 

 

Med Förskoleappen kan pedagoger dela bilder, videor och texter med föräldrarna 

som i sin tur kan följa sitt barns vardag hemifrån eller från jobbet. Som förälder 

erbjuds man även att sjukanmäla sitt barn genom applikationen, få snabb och 

viktigt information från förskolan och vid läsårets slut få barnets digitala år 

(Förskoleappen: Caperio, 2015). Som pedagog kan man enkelt koppla läroplanens 

mål mot den aktivitet som görs, föra dialog med barnens föräldrar, se statistik 

över barnens delaktighet och dela information på den digitala anslagstavlan. 

Förskolechefen kan se statistik på hur många kopplingar som görs mot målen, 

följa alla avdelningars arbete, få statistik på frånvaro och skicka meddelande till 

alla eller valda avdelningar och föräldrar (Förskoleappen: Caperio, 2015). Vid 

samtal med representant från företaget Caperio framkom information om att 

Förskoleappen har funnits i ungefär 3 år, cirka 300 förskolor använder 

applikationen och kostnaden för detta är 3000 kronor per avdelning och år 

(personlig kommunikation, 5 December 2015). Företaget menar att den 

pedagogiska dokumentationen är vanligast i appen och att en reflektionsdel har 

utformats och släppts under hösten 2015 för att stödja detta. Representanten från 

företaget förklarade att pedagogisk dokumentation är den vanligaste 

dokumentationsformen men att fler dokumentationsformer används (personlig 

kommunikation, 5 December 2015).  
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Lärplatta 

Lärplatta kallas även surfplatta eller platta. En lärplatta är en liten platt bärbar 

dator med tryckkänslig skärm. En lärplatta har inga lösa delar som mus eller 

tangentbord utan användaren styr alla funktioner med sina egna fingrar på den 

tryckkänsliga skärmen, tangentbord kan dock köpas till. Lärplattor används bland 

annat till internet, spel och läsa digitala tidningar (Nationalencyklopedin, 

Surfplatta). Lärplatta är ett exempel på ett digitalt verktyg som används i flera 

förskolor idag. 

 

Syfte  

Syftet med studien är att skapa kunskap om hur pedagoger med hjälp av en digital 

applikation kan arbeta med dokumentation i förskolans verksamhet. Studien 

handlar mer specifikt om hur pedagoger använder applikationen Förskoleappen i 

detta arbete. 

  

Frågeställningar 

Frågeställningarna i studien är: 

1. Vad används Förskoleappen till i verksamheten? 

2. Hur beskriver pedagoger arbetet med dokumentation när de använder  

Förskoleappen? 

3. Vilka möjligheter/svårigheter upplever pedagoger när de använder 

Förskoleappen? 
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Bakgrund 

Förskoleappen är en applikation vars syfte är att förenkla arbetet med 

dokumentation av verksamheten (Förskoleappen: Caperio, 2015). I denna 

bakgrund presenteras vad som framkommer i styrdokument för förskolans 

verksamhet angående dokumentation av verksamheten. I avsnittet ges också en 

kort redogörelse för pedagogisk dokumentation som är det arbetssätt som 

Förskoleappen är utarbetad efter. 

 

Dokumentation 

Hösten 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 98, som beskrev vilka krav 

staten ställer på verksamheten (Nationalencyklopedin, Förskola, u.d.). I 

läroplanen formuleras förskolans värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer 

(Skolverket, 2011). Förskolans läroplan (Skolverket, 2011, s. 2) reviderades 2010, 

vilket innebar att förtydliganden och kompletteringar av vissa mål och riktlinjer 

tillkom. Det kom även ett kompletterande avsnitt om uppföljning, utvärdering och 

utveckling, vilket handlar om förskolans dokumentation som är en del i 

utvecklandet av verksamheten (Skolverket, 2011, s. 14). Avsnittet beskriver hur 

förskolans kvalitet ska dokumenteras vilket innebär att barnens utveckling och 

lärande dokumenteras (2011, s. 14). Syftet med dokumentationen blir att få 

kunskap om hur förskolans kvalitet kan utvecklas för att ge varje barn bästa 

möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. Förskollärarens ansvar är bland 

annat att se till att varje barns utveckling och lärande dokumenteras för att följa 

upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet (Skolverket, 2011, s. 14). 

Förskolläraren ska även bära ansvaret för att föräldrar får möjlighet till delaktighet 

i verksamheten samt att vårdnadshavarna blir delaktiga i utvärderingen av 

verksamheten (Skolverket, 2011, s. 13). 

 

Pedagogisk dokumentation 

Förskoleappens syfte är att underlätta arbetet med dokumentation av förskolans 

verksamhet och specifikt det arbetssätt som kallas pedagogisk dokumentation 

enligt representant från Caperio  (personlig kommunikation, 5 December 2015).  

 



 

11 
 

Pedagogisk dokumentation är också det arbetssätt som förespråkas i det 

stödmaterial som Palmer (2012) skrev i uppdrag av Skolverket, Uppföljning, 

utvärdering och utveckling i förskolan – pedagogisk dokumentation. 

Stödmaterialet förespråkar pedagogisk dokumentation som ett verktyg som kan 

användas i uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbetet i förskolans 

verksamhet. Pedagogisk dokumentation handlar om att dokumentera det som 

händer i verksamheten i relationerna mellan barn, vuxna och miljön och då med 

hjälp av penna och papper eller kamera och film. När man analyserar 

dokumentationen synliggör man det som ska utvecklas i verksamheten 

(Skolverket, 2012, s. 15).  

 

Den pedagogiska dokumentationen bygger på att pedagogerna har ett särskilt 

arbetssätt och tänkande, vilket handlar om att försöka se och förstå vad som pågår 

runt om i verksamheten utan förutfattade ramar (Palmer, 2012, s. 13). En av 

utgångspunkterna i pedagogisk dokumentation är att lyssna in det som pågår 

bland barnen för att sedan dokumentera det och synliggöra dokumentationen. Det 

görs genom att anteckna, fotografera eller filma händelserna, där man fångar 

barnens lärprocesser (2012, s. 15). En viktig aspekt i den pedagogiska 

dokumentationen är att det inte är enbart pedagoger som dokumenterar utan 

barnen är även delaktiga i arbetet genom att dokumentera och resonera kring det 

insamlade materialet. Diskussionerna och dialogerna kring dokumentationen är 

det som utgör en pedagogisk dokumentation då samtalen och reflektionerna med 

alla inblandade utgör grunden för verksamhetens utveckling (Palmer, 2012, s. 15). 

Barnens frågor och funderingar blir av betydelse för hur personalen väljer att gå 

vidare i arbetet. Det insamlade materialet, dokumentationerna, diskuteras och 

tolkas tillsammans med barnen på till exempel en samling för att synliggöra 

barnens intresse och planera det fortsatta arbetet. Dokumentationerna utgör då en 

central roll för de val pedagogerna gör tillsammans med barnen inför fortsatt 

arbete (Palmer, 2012, s. 15-17). 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som är av relevans för denna studie. 

 

Lindgren och Sparrman menar att dokumentation är en metod som fått stor 

spridning i samhället vilket innebär att vardagen dokumenteras så barn och 

pedagoger ges möjligheter att reflektera över deras ageranden och reaktioner i 

olika situationer (2003, s. 1). Lenz Taguchi lyfter fram vikten av att dokumentera 

verksamheten och menar att dokumentationer öppnar upp för samtal och 

reflektioner. Detta leder till att synliggöra de samtal och praktiker som styr vårt 

tänkande och handlande (2006, s. 136). Enligt förskolans läroplan Lpfö 98/10 ska 

förskolans kvalitet systematiskt och kontinuerligt dokumenteras, följas upp, 

utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapande av 

goda förutsättningar för barnen behöver varje barns utveckling och lärande 

dokumenteras (Skolverket, 2011, s. 14). Det är förskollärarens ansvar att varje 

barns utveckling och lärande fortlöpande och metodiskt dokumenteras 

(Skolverket, 2011, s. 14). 

 

Löfdahl refererar till kommande forskning av Löfgren som visar hur förskollärare 

använder sin dokumentation av verksamheten för att vinna föräldrars förtroende 

samt involvera föräldrarna i verksamheten och ett sådant arbetssätt är enligt 

författaren pedagogisk dokumentation. Denna dokumentationsform innebär att 

barnen synliggörs som en del i kvalitetsarbetet som sedan lagras digitalt och kan 

visas upp i olika sammanhang (2014, s. 3). Allt fler barn tillbringar mer tid på 

förskolan idag och många föräldrar kan känna att förskolans vardag är dold och 

okänd, föräldrarna ser i stort sett bara förskolan när det lämnar och hämtar sina 

barn. Dokumentationen kan då vara värdefull information som delger förskolans 

vardag för föräldrarna (Svenning, 2011, s. 62). 

 

När dokumentationen äger rum i förskolan är det enligt Svenning ett försök till att 

synliggöra det som ägt rum, men att den som dokumenterar gör valet av vilka 

delar av helheten som ska visas (2011, s. 25).  Svenning säger att pedagogisk 

dokumentation är något mer än enbart dokumentation. I den pedagogiska 

dokumentationen har dialogen mest plats, man uppmanas att låta fler röster göra 
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sig hörda och öppnar då upp för fler tolkningsmöjligheter, syftet blir att 

synliggöra olika förståelsesätt för vidare arbete med barnen (2011, s. 28). Bjervås 

beskriver hur pedagogerna uppger att dokumentationen bidrar till att 

lärandesammanhang kan skapas för barnen. Dokumentationen blir till ett 

kommunikationsstöd till de barn som ännu inte har en utvecklad talförmåga, 

dokumentationen blir då värdefull för barnens utveckling (2011, s. 210). 

 

Lenz Taguchi menar att pedagoger behöver uppmärksamma de förståelser och 

betydelser de använder sig av i verksamheten. Detta för att pedagogisk 

dokumentation ska vara ett verktyg i förändringsarbetet och menar att det är lätt 

att tro sig förstå vad barnen tänker och gör och genom detta dra egna slutsatser 

(2006, s. 166). Lindgren och Sparrman beskriver dokumentationen som en positiv 

metod för att utveckla förskolans verksamhet men att dokumentationen ofta utgår 

från ett vuxenperspektiv. Författarna argumenterar för att det är viktigt att föra in 

etiska perspektiv i dokumentationen och barn som dokumenteras i verksamheten 

bör ges samma etiska skydd som forskare erbjuder barnen de studerar (2003, s. 

10).  Författarna lyfter fram att barn dokumenteras mer idag och då av pedagoger 

därför bör de forskningsetiska principerna införas i förskolans verksamhet för att 

skydda barnen mot spridning och identitetsavslöjande (Lindgren & Sparrman, 

2003, s. 9-10). 

 

Bjervås kom fram till att lärarna anser att det är av vikt att vara medveten om sin 

dokumentationsmängd så barnen inte dränks i dokumentationer vilket uppfattas 

som en risk pedagoger bör vara medveten om (2011, s. 210-211). Lärarna 

förklarar vidare att det är de själva som står som ansvariga för att skapa hanterbara 

sammanhang i mötet mellan barn och dokumentationerna och lärarna måste 

återkoppla till barnen medvetet. Här blir lärarnas professionella överväganden om 

dokumentationen viktig så dokumentationen blir till en resurs för barnen och 

återkopplingen bör vara en del av vardagsarbetet (Bjervås, 2011, s. 210-211). 

Lärarna i studien påtalar även den risk som finns i dokumentationen och menar att 

det är ett kritiskt moment i själva dokumentationsprocessen då risken finns att 

störa barnen med sitt dokumenterande (Bjervås, 2011, s. 197). 
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Lenz Taguchi beskriver hur ”forskningsarbetet visat att det inte finns något enkelt 

sätt att förstå förändringsarbete. Det är inte någon självklarhet att ett 

förändringsarbete med nödvändighet leder till något ”bättre” nytt” (2006, s. 275). 

Vidare ställer sig författaren frågan varför förändring överhuvudtaget är viktigt 

och varför förskollärarna vill ha förändring? Författaren svarar på sina egna frågor 

och menar att förändring är oundvikligt om vi utgår från att livet är i en ständig 

process av skapande. Författaren förklarar vidare att strävan efter förändring 

antagligen är lika stark hos människan som strävan efter att allt ska vara som det 

alltid varit. (Lenz Taguchi, 2006, s. 278). 

 

I svenska och internationella studier visade det sig ofta att ett pedagogiskt 

förändringsarbete är svårt, särskilt om man eftersträvar bestående effekter. 

Att ge pedagoger en ny pedagogisk modell eller ett program kan fungera 

om pedagogerna hängivet tror på vad de gör.  

 

(Lenz Taguchi, 2006, s. 20) 

 

Forsling menar att det idag är nödvändigt att kunna hantera medier i samhället och 

i utbildningar och att användandet av digitala verktyg kan ge arbetssätten 

variation och förändring vilket i sin tur kan ge varierade förändringar i relationer 

mellan barn och pedagoger (2011, s.91). Vidare förklarar författaren hur 

utvecklande av digital kompetens gynnar pedagogerna och att de förskolor som 

arbetar med digitala verktyg äger en stor kompetens och medvetenhet. 

Pedagogerna är av stor vikt och deras digitala intresse och kunskap hjälper barnen 

att utveckla kompetens inom det digitala användandet (Forsling, 2011, s. 91). 

 

Forsling beskriver hur barn redan från start fostras in i den digitala världen och 

tidigt börjar bilda en digital kompetens. Men då det inte tydligt beskrivs i 

styrdokumenten vad digital kompetens består av är det inget att eftersträva, dock 

beskrivs det hur IT i förskolan är av stor betydelse (2011, s. 90). 

 

Löfdahl nämner en kommande studie av Pérez Prieto som i sitt projekt observerat 

hur dokumentationen i förskolan blir allt mer digitaliserad och hur veckobreven 

enbart består av bilder på barnen (2014, s. 3). Löfdahl spekulerar kring hur den 
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digitaliserade informationen till föräldrar skapar mer distans mellan pedagoger 

och föräldrar vilket innebär en förändring från de mjuka värden som tidigare varit 

karaktäriserade för förskolärarprofessionen (2014, s. 19). 

 

Dokumentationsmetodernas antal har ökat och då med hjälp av den teknologiska 

utvecklingen vilket gör att fler förskolor har fått tillgång till hjälpmedlen som till 

exempel digitala kameror, bildskärmar och andra digitala verktyg (Svenning, 

2011, s. 31). Svenning menar att det idag finns många dokumentationsmöjligheter 

och förskolans personal har olika kunskaper och erfarenheter om de digitala 

verktygen. Risken finns dock att någon i personalen väljer att ta kort med sin 

mobiltelefon under till exempel en utflykt för att skicka till barnets föräldrar samt 

visa för sina vänner och tycker detta är en självklarhet (2011, s. 32). Detta har 

öppnat upp för mängder av kurser om dokumentationsinsamling men i en redan 

krävande vardag kan det vara svårt att välja vad tiden ska gå till (Svenning, 2011, 

s. 32). Forsling menar i sin artikel att förskollärare kan behöva hjälp att balansera 

den traditionella verksamheten och den nya förståelsen för barns mediekultur och 

enkelspåriga förskolor missgynnar barnens utveckling och är inte alls utmanande, 

utvecklande eller stimulerade, ändå väljer flera förskolor bort digitala verktyg då 

det saknas intresse eller kompetens hos pedagogerna. Genom att ta bort detta 

skapas digitala kunskapsklyftor. I de förskolor där digitala verktyg inte används 

uppmuntras inte heller barnen till användande och barnens möjligheter till digital 

kompetens blir begränsade (Forsling, 2011, s. 92). 
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Metod 

I det här avsnittet kommer den fenomenografiska ansatsen att förklaras. 

Genomförandet beskrivs under avsnittet och de etiska principerna förklaras även 

här. Avsnittet avslutas med en förklaring av de urval som genomförts samt att 

studiens kvalitet beskrivs. 

 

I denna studie undersöktes pedagogernas upplevelse av Förskoleappen och 

metoden som valdes var intervjuer där specifika frågor inom ämnet ställts. Detta 

för att synliggöra pedagogernas uppfattning av Förskoleappen och genom analys 

kunde pedagogernas olika uppfattningar av samma fenomen framträda 

(Kihlström, 2010, s. 159). 

 

Studiens syfte var att skapa kunskap om hur pedagoger med hjälp av en digital 

applikation arbetar med dokumentation i förskolans verksamhet. Studien handlar 

mer specifikt om hur pedagoger använder applikationen Förskoleappen i detta 

arbete. För att besvara syftet bygger studien på en kvalitativ undersökning genom 

intervjuer då jag ville skapa kunskap om pedagogers användande av 

Förskoleappen i arbetet med dokumentation. Detta synliggjordes tydligast genom 

intervjuer där specifika frågor inom ämnet ställts till pedagogerna. Kvalitativa 

studier kan ge emotionella förståelser och nya möjligheter att utvidga förståelsen i 

de valda ämnena. Den kvalitativa studien gör det möjligt att förstå samt analysera 

fenomenet som undersöks ur ett nytt perspektiv (Lantz, 2013, s. 46). Genom att 

den kvalitativa intervjun använts i studien försökte jag förstå 

undersökningspersonens perspektiv och skapa betydelse från deras erfarenheter av 

Förskoleappen. 

 

Metodologisk ansats  

Då syftet med denna studie var att skapa kunskap om hur pedagoger med hjälp av 

en digital applikation arbetar med dokumentation i förskolans verksamhet har jag 

inspirerats av fenomenografi. Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod 

med syfte att ta reda på hur människor uppfattar olika sätt att se på saker i sin 

omgivning (Kihlström, 2010, s. 157). Genom att inspireras av fenomenografi 

synliggörs beskrivningar av hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor 
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(Alexandersson, 1994, s. 112). Vidare handlar fenomenografisk undersökning om 

att hitta variationer och systematisera människors erfarenheter, om människans 

tankar om sin omvärld och hur människan upplever eller uppfattar den 

(Kihlström, 2010, s. 157). Fenomenografins utgångspunkt är att de flesta 

händelser har olika betydelse för olika människor, man beskriver hur människor 

själva uppfattar ett bestämt fenomen (Kihlström, 2010, s. 158) vilket i denna 

undersökning blir Förskoleappen. 

 

Intervjuer 

Genom intervju fick jag information om hur pedagogerna uppfattar händelser jag 

intresserats av (Lantz, 2013, s. 13). Intervjuerna förmedlade kunskaper och 

erfarenheter och intervjupersonens tankar blir medvetna erfarenheter som når en 

större publik i studien (Jacobsen Krag, 1993, s. 10). En kvalitativ intervjus ansats 

är att försöka inbegripa både faktaplanet och meningsplanet samt söka kvalitativ 

kunskap som uttrycker sig i ett vardagligt framställningssätt. Målet var att få ta del 

av varierande beskrivningar av intervjupersonernas uppfattning vilket i denna 

undersökning handlar om erfarenheter av Förskoleappen (Kvale & Brinkman, 

2014, s. 47). 

 

Genom att använda intervju som redskap i denna studie producerade intervjuaren 

och intervjupersonen fram kunskap och erfarenheter av händelser under intervjun 

(Kvale & Brinkman, 2014, ss. 34-35). Syftet med kvalitativ intervju är att förstå 

och skapa kunskap om ämnet från den intervjuades perspektiv (Kvale & 

Brinkman, 2014, s. 41). I undersökningen användes halvstrukturerade intervjuer 

då de är flexibla men balanseras av struktur (Gillham, 2008, s. 103). Den 

halvstrukturerade intervjun kännetecknas av samma frågor till alla deltagare, 

ungefär lika lång tid avsattes till alla, intervjupersonerna leds vidare av följdfrågor 

och frågorna är öppna- svarets riktning är öppen (Gillham, 2008, s. 103) till 

exempel: ”vad tycker du om användandet av Förskoleappen?”  

 

I den fenomenografiska intervjun finns inga fasta svarsalternativ, ett rätt eller 

lämpligt svar utan undersökningspersonen får utifrån sin egen uppfattning svara 
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på frågan hur fenomenet uppfattas (Alexandersson, 1994, s. 123) i detta fall 

användandet av Förskoleappen. 

Etiska principer 

Vid genomförandet av intervjuerna samt under arbetets gång har 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning använts (Vetenskapsrådet, 2015). Pedagogerna 

blev informerade om syftet med undersökningen, samt att de när som helst kunde 

välja att avbryta sin medverkan utan förklaring. Pedagogerna blev även 

informerade om att deras uppgifter endast kommer att användas i denna studies 

syfte samt att det transkriberade materialet kommer att förstöras en tid efter att 

uppsatsen blivit färdig. Pedagogerna är även anonyma i denna uppsats genom 

tillämpandet av andra namn på pedagogerna, till exempel pedagog 1. Förskolorna 

samt undersökningsorten nämns inte i studien vilket är en etisk aspekt för att 

säkerställa deltagarnas anonymitet. Jag informerade deltagarna om deras del i 

studien vilket var att svara på frågor angående Förskoleappen, studiens syfte och 

att deltagandet var frivilligt och fick avbrytas utan vidare förklaring. Deltagaren 

bestämde således själv över sitt deltagande till exempel om en deltagare velat 

avbryta mitt under intervjun var det fritt att göra detta utan negativa följder.  

 

Urval 

För att finna deltagare togs kontakt med en förskolechef i en kommun där 

applikationen används. Förskolechefen tillfrågades om de anställda fick delta och 

genomföra intervjuer om intresse fanns. Vidare kontaktades två förskolor efter 

förskolechefens råd. Verksamma pedagogerna tillfrågades om deltagande i 

studien. Fyra pedagoger visade intresse för deltagande, tre förskollärare och en 

barnskötare från två olika förskolor i samma kommun. 

 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på förskolorna i enskilda rum och den uppskattade tiden 

för intervjuerna beräknades till 60 minuter. Pedagogerna kunde återgå till arbete 

efter avslutat möte. Innan intervjuerna startade beskrevs de fyra forskningsetiska 

principerna för deltagarna vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2015). Deltagarna 
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informerades innan intervjun startade om studiens syfte samt fick godkänna att 

intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas.  

 

Intervjun innehöll 11 frågor med tre inledande frågor vilka inte är inräknade men 

som handlade om yrkeserfarenhet, hur länge pedagogen använt Förskoleappen 

och vem som tog initiativ till att Förskoleappen infördes (se bilaga 2). Intervjun 

genomfördes som planerat utifrån de frågor som förberetts (se bilaga 2), med 

följdfrågor samt fördjupningsfrågor om något blev oklart eller otydligt. Efter 

frågorna blivit besvarade tillfrågades deltagarna om det gick bra att återkomma 

om vidare frågor uppkom vid transkribering samt att de får ta del av studien när 

den är färdigställd. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och överfördes till 

dator för att sparas och transkriberas. Genom att spela in samtalen får intervjuaren 

större frihet att koncentrera sig på ämnet och samtalen i intervjun. Inspelningarna 

kan föras över till en dator direkt där de lagras och spelas upp för analys och 

reflektion (Kvale & Brinkman, 2014, s. 218-219). 

 

Databearbetning  

Att transkribera intervjuer innebär att skriva ner det inspelade talet till skrift så 

nära originalspråket som möjligt (Nationalencyklopedin, Transkribera, u.d.) 

Vid transkriberingen användes ett gratisprogram på internet där man spelar upp 

ljudfilen och har möjlighet att sänka hastigheten på talet så det går lättare att hinna 

skriva ned allt som hörs (otranscribe, u.d.). Intervjuerna transkriberades direkt 

efter att alla intervjuer var genomförda då samtalen fortfarande fanns färskt i 

minnet. Alla ord i inspelningen transkriberades.  

 

Det insamlade materialet bearbetades med inspiration från den fenomenografiska 

analysmetoden där analys och kategorisering är huvudfokus i metoden 

(Kihlström, 2010, s. 162-163). Analysarbetet inom fenomenografi kan delas in i 

fyra faser där fas ett innebär att bekanta sig med det insamlade materialet och 

skapa ett helhetsintryck. I fas två uppmärksammas likheter och skillnader i 

intervjuerna och i fas tre kategoriseras uppfattningar i beskrivningskategorier. I 

den slutliga fas fyra studeras den underliggande strukturen i kategorisystemet, hur 

uppfattningarna förhålls mot varandra (Alexandersson, 1994, s. 125-127). 
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Analysen startades med att läsa det transkriberade materialet ett flertal gånger för 

att synliggöra vad pedagogerna sagt och hur de beskriver sin upplevelse av 

Förskoleappen. Sedan analyserades pedagogernas utsagor mot varandra, till 

exempel hur de svarat på samma frågor, vad som skiljer svaren åt och vad som var 

liknande. Under hela arbetet försökte jag få en djupare förståelse av pedagogernas 

synsätt på samma fenomen (Kihlström, 2010, s. 162), i detta fall Förskoleappen. 

När det sedan började visas mönster i pedagogernas svar utgjorde detta 

kategorierna. De olika svaren från pedagogerna grupperades till kategorier utifrån 

svaren från intervjuanalysen för att fokusera på olika uttryck och skillnader. 

Utmärkande för ett kategorisystem är att det måste ha en tydlig koppling till 

intervjuerna och det är pedagogernas uppfattningar som kategoriseras inte 

pedagogerna själva (Kihlström, 2010, s. 163).  

 

Underrubrikerna i resultatdelen är alltså kategoriserande utifrån pedagogernas 

svar kopplade mot studiens syfte och frågeställningar. Denna kategorisering är till 

för att synliggöra och fokusera på uttryck och skillnader efter den 

fenomenografiska analysmetoden jag använt. 

 

Studiens kvalitet  

Studiens syfte har handlat om pedagogers användande av Förskoleappen i arbetet 

med dokumentation. Frågeställningarna riktade sig mot vad Förskoleappen 

används till i verksamheten, hur pedagoger beskriver arbetet med dokumentation 

när de använder Förskoleappen och vilka möjligheter/svårigheter pedagogerna 

upplever när de använder Förskoleappen.  

 

Validitet handlar om studiens giltighet, att det som planerats att studeras verkligen 

genomförts. Giltigheten i denna studie ökar då jag som student fått hjälp av 

handledare med mer vetenskaplig kunskap som granskat och kommit med förslag 

på förbättringar (Kihlström, 2010, s. 231). Reliabilitet handlar om trovärdigheten 

och tillförlitligheten i studien, att läsaren kan tro på det som skrivs och att 

frågeställningarna blivit besvarade (Kvale & Brinkman, 2014, s. 259). Det är 

viktigt att författaren är tränad inför uppgiften vilket har gjorts under hela 

utbildningens gång. Reliabiliteten ökar dessutom om intervjuerna som i denna 
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studie spelats in (Kihlström, 2010, s. 232). Denna studie är kvalitativ och utgår 

från varje pedagog och dennes erfarenhet vilket för med sig att studien inte är 

generaliserande då få pedagoger deltar (Kihlström, 2010, s. 232-233). 

 

 

Resultat  

I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas utifrån de genomförda 

intervjuerna. Resultatet redovisas med hjälp av underrubriker som är synonyma 

med studiens frågeställningar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

resultatet. 

 

Vad Förskoleappen används till i verksamheten 

Pedagogerna som deltagit i studien framhåller Förskoleappens stora 

användningsområde och pedagogerna svarade liknande på samma frågor. 

Förskoleappen används till dokumentation, pedagogisk dokumentation, 

föräldrasamverkan och information. Alla pedagoger nämner att de kan ”göra det 

mesta” genom Förskoleappen och vid närmaste beskrivning menar de 

dokumentation, föräldrakontakt, läroplansarbete, ta emot sjukanmälningar och 

reflektion och beskriver att detta är hur de använder Förskoleappen. 

Utifrån de svar pedagogerna gett, har jag kategoriserat dessa till underrubrikerna: 

kommunikation och reflektion. 

 

 

Kommunikation 

Pedagogerna nämner alla att Förskoleappen används till någon slags 

kommunikation. En av pedagogerna påtalar att Förskoleappen kan användas vid 

inskolning för att snabbt visa föräldrarna att barnet som var ledsen vid lämningen 

nu är glad och leker, föräldrarna kan då snabbt få bekräftelse att det går bra och 

får då detta synliggjort genom ett foto som skickats genom  Förskoleappen.. Alla 

pedagoger framhåller att kommunikationen och samverkan med föräldrarna har 

ökat då föräldrarna fått mer insyn i verksamheten och barnen berättar gärna om 

bilder de lagt ut. Vidare förklarar tre av pedagogerna hur föräldrarna med hjälp av 

Förskoleappen kan hjälpa barnen att utveckla dialogen och samtala hemma om 
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bilderna som lagts ut i appen. En pedagog beskriver vidare att ”föräldrarna kan ha 

samtal med oss och vi kan skriva tillbaka, det är som en digital anslagstavla och 

där kan vi skriva att imorgon går vi på utflykt till exempel och då vet alla det” 

(Pedagog 2).  

 
 
 

Reflektion 

Alla pedagogerna nämner reflektionsarbetet med Förskoleappen och en pedagog 

beskriver arbetet med reflektion såhär:  

 

Vi har även börjat använda reflektionsdelen för att synliggöra att arbetet 

utvecklas. Vidare har vi tänkt att vid utvecklingssamtalen kunna använda 

oss av appen eftersom den går efter alla målen, man kan då gå in på varje 

mål för sig och se vad barnen har gjort.  

 

(Pedagog 1). 

 

En annan pedagog förklarar att ”vi använder den även till reflektion när vi hör 

eller ser någonting och då går vi in och reflekterar i appen” (Pedagog 3). Vidare 

beskriver samma pedagog hur de brukar sitta ned med barnen när de gjort 

någonting för att visa kort och pratar om vad barnen tyckte var bra och vad de 

tyckte var dåligt för att involvera barnen i reflektionen. 

 

Pedagogerna svarade ofta väldigt likt varandra och vid beskrivandet av hur de 

använder Förskoleappen i verksamheten blev svaren långa, innehållsrika och  

synonyma med varandra. Alla pedagogerna nämner att de tar mycket kort, 

reflekterar med barnen och kopplar läroplanens verksamhetsmål mot det barnen 

gör. En pedagog beskriver fotograferingen som dagligen sker såhär: 

 

Vi tar ju mycket foton och det tar vi innan vi lägger ut bilderna i appen då. 

Vi kan knäppa foton på det vi håller på med just nu, vi har ju småprojekt 

och då fotar vi det sen lägger vi ut. Då får alla vara med på vad vi gör sen 

kommer vi ju också lägga ut bilder på vad vi gör under den här tiden.  

(Pedagog 1) 
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Hur pedagogerna beskriver arbetet med dokumentation när de använder  

Förskoleappen 

Samtliga pedagoger uttrycker att Förskoleappen uppfyller sitt syfte att förenkla 

dokumentationen och föräldrasamverkan. Pedagogerna framhåller att 

dokumentationen har blivit enklare då det endast sker i en form, genom 

applikationen och att barnen är mer delaktiga i dokumentationen och 

reflektionerna. Förskoleappen gör att dokumentationen har blivit snabbare och 

enklare berättar pedagogerna. Utifrån pedagogernas svar har jag kategoriserat 

dessa till underrubrikerna: Ökad dokumentation och pedagogisk dokumentation. 

 

 

Ökad dokumentation 

Alla pedagoger framhåller att det dokumenteras mer sedan Förskoleappen 

infördes men att barnen inte är delaktiga i dokumentationen i den mån 

pedagogerna önskar. En pedagog beskrev sin uppfattning av orsaken till att 

dokumentationen ökat såhär: 

 

Plattan är smidigare att ha med sig än tidigare för då hade man vanliga 

kameror eller plattan utan Förskoleappen. Vid dokumentationen skulle 

man skicka bilderna till skrivaren för att skriva ut och du skulle sätta 

samman dokumentationen vid datorn vilket gjorde att man var tvungen att 

lämna barngruppen och den tiden finns inte till stor del. Nu gör du 

dokumentationen i barngruppen, du kan ha flera barn runt dig vilket går 

bra. Detta gör att dokumentationen har ökat för att det nu är smidigare och 

går snabbare.  

(Pedagog 3) 

 

En annan pedagog förklarade sin uppfattning av att dokumentationen ökat och 

menar att det kan bero på att det nu inte tar lika lång tid. Pedagogen menar att det 

går lättare att ta ett kort för att sedan koppla det mot verksamhetsmålen direkt i 

applikationen. 
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Pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna fick beskriva den dokumentationen de gör och om de själva skulle 

säga att det är pedagogisk dokumentation de arbetar med. Vid denna fråga blev 

pedagogerna reflekterande och självkritiska vilket de själva berättade. En pedagog 

beskriver det såhär:  

 

Jag tycker det är bra, jag tycker om att använda den, vi har det som 

utvecklingsområde att det ska bli pedagogisk dokumentation, jag ser stora 

möjligheter   

(Pedagog 3) 

 

Pedagogerna vill att det inte bara blir bilder som läggs ut utan en tanke bakom och 

de tränar på att synliggöra den röda tråden. En av pedagogerna uppger att ungefär 

60% av inläggen är vanlig dokumentation och 40 % är pedagogisk dokumentation 

idag (pedagog 3). En annan pedagog beskriver den pedagogiska dokumentationen 

såhär: 

 

En del av det vi gör är pedagogisk dokumentation. Vi försöker komma till att 

det blir ett lärande och dokumentera lärandet och det är där vi är just nu, hur 

dokumenterar vi lärandet? Vi vill ju se en process, det är det som är det 

intressanta. Vi kommer nog att använda appen både till pedagogisk 

dokumentation och som rent kommunikationsmedel för att förbättra 

samarbetet med föräldrarna  

(Pedagog 2). 

 

Pedagogerna beskriver att de använder Förskoleappen för att utveckla arbetet med 

pedagogisk dokumentation. De strävar mot att dokumentationen ska vara 

pedagogisk men att de tränar på detta just nu, det är ett av utvecklingsområdena. 
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Pedagogernas upplevelser av möjligheter och svårigheter i användandet av 

Förskoleappen 

Pedagogerna fick beskriva deras personliga upplevelser om Förskoleappens 

användande och alla pedagoger var väldigt positiva till införandet av 

applikationen. En pedagog sa: 

 

Jag tycker det är jätteroligt och intressant att använda, det är detta som är 

framtiden, vi kommer inte ifrån det digitala så det är lika bra att vara med 

på spåret direkt  

(Pedagog 1). 

 

Pedagogerna framhäver den ökade föräldrasamverkan som en stor positiv 

framgång efter införandet av Förskoleappen och tekniska problem som 

svårigheter i arbetet med applikationen. Föräldrarna är mer delaktiga upplever alla 

pedagoger efter införandet av applikationen. Utifrån pedagogernas svar har jag 

kategoriserat dessa till: Föräldrasamverkan och tekniska svårigheter. 

 

Föräldrasamverkan 

När pedagogerna beskrev det bästa med applikationen lät det såhär från en av 

pedagogerna:  

 

Det bästa, ja det är ju att det blir ett annat samtal med föräldrarna. Barnen 

blir mer delaktiga och de får prata om sitt lärande, dom blir medvetna om 

vad vi gör och att dom kan se sitt lärande på ett helt annat sätt  

(pedagog 2). 

 

Vidare framhöll alla pedagoger genom olika uttryck hur föräldrasamverkan blivit 

bättre efter införandet av applikationen. En pedagog menar att responsen från 

föräldrarna var trevlig att få till sig och en annan pedagog ansåg att det bästa med 

applikationen är att visa föräldrarna vad de gör om dagarna. Att synliggöra för 

föräldrarna att de gjort mer än lekt. Vid vidare samtal om föräldrasamverkan 

uttryckte en pedagog detta:  
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Vissa föräldrar uttrycker sig negativt och vill inte ha information där utan 

vill ha det på papper så dom kan se det på ett annat sätt så det inte glöms 

av. Vissa föräldrar vill inte ens ha med sina barn för att andra inte ska ha 

kort på just deras barn och att det inte ska ut i internetvärlden  

(Pedagog 4). 

 

Ovanstående citat visar att det finns de föräldrar som ställer sig kritiskt mot 

Förskoleappen men det var endast en pedagog som nämnde detta för mig. 

 

 

Tekniska svårigheter 

Pedagogerna fick till sist berätta vad de upplevde som sämst med Förskoleappen 

vilket skiljde svaren åt en del. Pedagogerna hade till en början svårt att se något 

negativt med applikationen och betona att de uppskattade användandet.  

 

Pedagogerna underströk att det är en digital applikation som används genom ett 

digitalt verktyg vilket gör att applikationen ibland hänger sig, information 

kommer ibland inte fram men att det är aspekter man får bära med sig när man 

handskas med internet och digitala verktyg. Det som framgick som svårigheter 

med Förskoleappen enligt en pedagog var saknaden av en reflektionsflik där 

filtreringsmöjligheter och kategoriseringsindelning finns. Detta nås lätt via en 

dator enligt pedagogen men då fler använder lärplattorna vore det önskvärt att det 

smidigt kan nås därigenom. En annan önskan från samma pedagog var ett verktyg 

för att dölja barn om det finns barn på avdelningen med skyddad identitet. 

Pedagogen förklarar att de inte har behov av detta verktyg idag men det vore bra 

om det ändå fanns. 

 

Sammanfattning av resultat 

Vid intervju med pedagogerna blev svaren ofta synonyma med varandra och 

pedagogerna framhöll en väldigt positiv ton vid samtal om Förskoleappen. 

Pedagogerna uppger att Förskoleappen används till dokumentation, reflektion, 

information, sjukanmälan, samtal med föräldrarna och förändrade tider för barnen. 

Pedagogerna beskriver hur de som pedagoger använder Förskoleappen vilket är 

mycket fotograferande, reflektion, koppla verksamhetsmål, dokumentation och 
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föräldrasamverkan. De personliga åsikterna kring användandet av Förskoleappen 

hos de fyra pedagogerna är positiva vilket även uppfattas av mig vid intervjun där 

pedagogerna ger intryckt av glädje och intresse vilket de även uttalar. De tycker 

det är roligt, intressant och fungerar bra. Förskoleappens syfte stämmer överens 

med vad pedagogerna upplever genom användandet. Dokumentationen är 

förenklad och går snabbare och föräldrasamverkan har ökat genom att föräldrarna 

får mer insikt i barnens vardag än tidigare enligt pedagogerna. Dokumentationen 

har ökat sedan Förskoleappen infördes i verksamheten och de tillfrågade 

pedagogerna strävar alla mot att det är pedagogisk dokumentation som ska 

genomsyra verksamheten vilket nu är ett utvecklingsområde. De möjligheter 

pedagogerna ser med användandet av Förskoleappen är förbättrad 

föräldrasamverkan medan svårigheterna är sådana saker som lätt händer vid 

användande av digitala verktyg till exempel att applikationen hänger sig eller 

avsaknaden av vissa funktioner. 

 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att skapa kunskap om hur pedagoger med hjälp av en 

digital applikation arbetar med dokumentation i förskolans verksamhet. Studien 

handlar mer specifikt om hur pedagoger använder applikationen Förskoleappen i 

detta arbete. Frågeställningarna i studien har varit: Vad används Förskoleappen 

till i verksamheten?, Hur beskriver pedagoger arbetet med dokumentation när de 

använder  Förskoleappen? Samt vilka möjligheter/svårigheter upplever pedagoger 

när de använder Förskoleappen? 

 

För att skapa struktur och sammanhang mellan resultatavsnittet och diskussionen 

används samma rubriker och kategorirubriker i detta avsnitt för att problematisera 

och diskutera pedagogernas svar mot den tidigare forskning som nämnts tidigare i 

uppsatsen.   
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Vad Förskoleappen används till i verksamheten 

Kommunikation  

Tre av pedagogerna förklarar hur föräldrarna med hjälp av Förskoleappen kan 

hjälpa barnen att utveckla dialogen och samtala hemma om bilderna som lagts ut i 

appen. I Bjervås avhandling uppger pedagogerna i studien att dokumentationen 

bidrar till att lärandesammanhang kan skapas för barnen och bli till ett 

kommunikationsstöd till de barn som ännu inte har en utvecklad talförmåga, 

dokumentationen blir då värdefull för barnens utveckling (Bjervås, 2011, s. 210).  

Flera av pedagogerna i denna studie uppgav att de ofta samlar barnen för att visa 

bildspel och samtala om vad det gjort, detta kan då bli ett kommunikationsstöd för 

barnen och samtalen anpassas till ålder. Pedagogerna i denna studie förklarade att 

de tar mycket kort och i Bjervås avhandling framkom det att lärarna anser att det 

är av vikt att vara medveten om sin dokumentationsmängd så barnen inte dränks i 

dokumentationer vilket uppfattas som en risk pedagoger bör vara medveten om 

(2011, s. 210-211). 

 

Svenning påtalar att allt fler barn tillbringar mer tid på förskolan idag och många 

föräldrar kan känna att förskolans vardag är dold och okänd, föräldrarna ser i stort 

sett bara förskolan när det lämnar och hämtar sina barn. Dokumentationen kan då 

vara värdefull information som delger förskolans vardag för föräldrarna (2011, s. 

62).  En pedagog beskriver att ”föräldrarna kan ha samtal med oss och vi kan 

skriva tillbaka, det är som en digital anslagstavla och där kan vi skriva att imorgon 

går vi på utflykt till exempel och då vet alla det” (Pedagog 2).  Förskolläraren ska 

även bära ansvaret för att föräldrar får möjlighet till delaktighet i verksamheten 

(Skolverket, 2011, s. 13). En pedagog nämner att ”exempelvis när man lämnar 

"Vilgot" här som är ledsen och fem minuter senare är han glad, då tar man ett kort 

och skickar från Förskoleappen till mamma så att hon ska bli trygg” (Pedagog 2). 

Genom användandet av Förskoleappen sker nästan all information genom 

applikationen och Löfdahl nämner en kommande studie av Pérez Prieto som i sitt 

projekt observerat hur dokumentationen i förskolan blir allt mer digitaliserad och 

hur veckobreven enbart består av bilder på barnen (2014, s. 3). 
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Reflektion 

Pedagogerna i studien redogör för flera användningsområden i arbetet med 

Förskoleappen. Reflektionsarbetet har blivit enklare då Caperio utvecklat en 

reflektionsdel som släppts under hösten 2015 för att stödja detta arbete (personlig 

kommunikation, 5 December 2015). Pedagogerna uppgav att de börjat använda 

reflektionsdelen i appen för att synliggöra utveckling i arbetet och även att de 

tänkt använda appen vid utvecklingssamtal då appen möjliggör att utgå från målen 

i förskolan (pedagog 1). 

 

En pedagog förklarar att ”vi använder den även till reflektion när vi hör eller ser 

någonting och då går vi in och reflekterar i appen” (Pedagog 3). I Bjervås 

avhandling nämner lärarna att det är de själva som står som ansvariga för att skapa 

hanterbara sammanhang i mötet mellan barn och dokumentationerna och lärarna 

måste återkoppla till barnen medvetet. Här blir lärarnas professionella 

överväganden om dokumentationen viktig så dokumentationen blir till en resurs 

för barnen och återkopplingen bör vara en del av vardagsarbetet (2011, s. 210-

211). Flera av pedagogerna i denna studie uppgav att de ofta samlar barnen för att 

visa bildspel och samtala om vad det gjort, detta kan då bli ett 

kommunikationsstöd för barnen och samtalen anpassas till ålder. För de minsta 

barnen kan det handla om att se och uttrycka sig kring vad de gjort medan de äldre 

barnen får chans att reflektera mer över det som visas från dokumentationen. Jag 

tänker mig att återkopplingen som nämns från Bjervås ovan hänger samman med 

reflektionsarbetet pedagogerna uppger de arbetar med. De vill använda sig av 

reflektionerna vid kommande utvecklingssamtal. Jag tänker mig att pedagogerna 

återkopplar de stunder dom samlar barnen för att reflektera tillsammans med dem.  
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Hur pedagogerna beskriver arbetet med dokumentation när de använder  

Förskoleappen 

Ökad dokumentation 

Alla pedagoger i studien menar att de dokumenterar mer sedan Förskoleappen 

infördes i verksamheten. Svenning påtalar att metoderna för att dokumentera har 

ökat och då med hjälp av den teknologiska utvecklingen vilket gör att fler 

förskolor har fått tillgång till hjälpmedel och digitala verktyg (2011, s. 31). 

Förskoleappen är ett exempel på den teknologiska utvecklingen då applikationen 

är ganska ny (i skrivande stund 3 år) och är skapad som ett hjälpmedel i 

dokumentationsarbetet samt används genom digitala verktyg. En pedagog beskrev 

sin uppfattning av orsaken till att dokumentationen har ökat och menar att 

lärplattan är smidigare att ha med sig i barngruppen. Tidigare behövde 

pedagogerna skicka bilderna från lärplattan till en skrivare och då lämna 

barngruppen för att sammanställa dokumentationen, vilket tog dyrbar tid från 

barngruppen. Vidare förklarar pedagogen att dokumentationen nu kan 

sammanställas i barngruppen med barnen runt sig vilket upplevs av pedagogen 

som smidigare och en möjlig orsak till att dokumentationen har ökat (Pedagog 3). 

 

Lindgren och Sparrman menar att dokumentation är en metod som fått stor 

spridning i samhället vilket innebär att vardagen dokumenteras så barn och 

pedagoger ges möjligheter att reflektera över deras ageranden och reaktioner i 

olika situationer (2003, s. 1). Vidare beskriver författarna dokumentationen som 

en positiv metod för att utveckla förskolans verksamhet men att dokumentationen 

ofta utgår från ett vuxenperspektiv. Författarna argumenterar därför för att det är 

viktigt att föra in etiska perspektiv i dokumentationen. Barn som dokumenteras i 

verksamheten bör ges samma etiska skydd som forskare erbjuder barnen de 

studerar (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 10). När jag frågade om barnen var 

delaktiga i dokumentationen blev svaren att det var ett utvecklingsområde då 

barnen inte deltar i den mån pedagogerna önskar. Alla pedagoger uppger att 

dokumentationsmängden har ökat men vad det innebär för barnen och deras rätt 

till integritet framkommer inte i studien. På vems bekostnad har dokumentationen 

ökat? Kan det bara handla om att visa för föräldrarna att barnen gör mer än leker 

och att pedagogerna känner att de måste synliggöra att de har ett uppdrag de 
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arbetar efter och därigenom vinna föräldrarnas förtroende? Vad blir barnens roll i 

dokumentationen? 

 

Förskollärare idag har ett dokumentationsuppdrag och enligt förskolans läroplan 

Lpfö 98/10 ska förskolans kvalitet systematiskt och kontinuerligt dokumenteras, 

följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och 

skapande av goda förutsättningar för barnen behöver varje barns utveckling och 

lärande dokumenteras (Skolverket, 2011, s. 14). Hur detta arbete ska genomföras 

framgår inte i läroplanen vilket har öppnat upp marknaden för företag att utveckla 

olika digitala verktyg som är specifikt anpassade för förskolans verksamhet. En av 

dessa är applikationen är just Förskoleappen som skapats för att förenkla 

dokumentationsarbete. En pedagog sa under intervjun att ”.. man var tvungen att 

lämna barngruppen och den tiden finns inte till stor del. Nu gör du 

dokumentationen i barngruppen, du kan ha flera barn runt dig vilket går 

bra”(Pedagog 3).  

 

 

Pedagogisk dokumentation 

Pedagogerna strävar alla efter att utveckla den pedagogiska dokumentationen och 

har detta som utvecklingsområde vilket kan underlättas då Förskoleappen 

utvecklat en reflektionsdel för pedagogerna. Barnens delaktighet i 

dokumentationen och reflektion är även det ett utvecklingsområde enligt 

pedagogerna då barnen inte är delaktiga till den grad pedagogerna önskar. 

Svenning säger att pedagogisk dokumentation är något mer än enbart 

dokumentation, i den pedagogiska dokumentationen har dialogen mest plats, man 

uppmanas att låta fler röster göra sig hörda och öppnar då upp för fler 

tolkningsmöjligheter, syftet blir att synliggöra olika förståelsesätt för vidare arbete 

med barnen (2011, s. 28). Lenz Taguchi menar att pedagoger behöver 

uppmärksamma de förståelser och betydelser de använder sig av i verksamheten 

för att pedagogisk dokumentation ska vara ett verktyg i förändringsarbetet då det 

är lätt att tro sig förstå vad barnen tänker och gör och genom detta dra egna 

slutsatser (2006, s. 166). 
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Pedagogernas upplevelser av möjligheter och svårigheter i användandet av 

Förskoleappen 

Föräldrasamverkan 

Resultatet av studien visar att pedagogerna upplevde att föräldrasamverkan 

utvecklats positivt, föräldrarna får nu mer inblick i verksamheten och barnens 

vardag enligt pedagogerna.  

 

Genom användandet av Förskoleappen sker nästan all information genom 

applikationen och Löfdahl nämner en kommande studie av Pérez Prieto som i sitt 

projekt observerat hur dokumentationen i förskolan blir allt mer digitaliserad och 

hur veckobreven enbart består av bilder på barnen (2014, s. 3). Löfdahl spekulerar 

kring hur den digitaliserade informationen till föräldrar skapar mer distans mellan 

pedagoger och föräldrar vilket innebär en förändring från de mjuka värden som 

tidigare varit karaktäriserande för förskolärarprofessionen (Löfdahl, 2014, s. 19).  

En pedagog beskriver dock en annan syn av föräldrasamverkan och påtalar att det 

finns de föräldrar som uttrycket sig negativt om Förskoleappen då de vill ha 

information på papper. Vidare berättar samma pedagog att vissa föräldrar inte vill 

att deras barn ska synliggöras för andra föräldrar då de är oroliga för spridning av 

bilder (Pedagog 4). Lindgren och Sparrman argumenterar för att det är viktigt att 

föra in etiska perspektiv i dokumentationen. Författarna menar att barn 

dokumenteras mer idag och då av pedagoger och inte av forskare vilket gör att 

författarna anser att de forskningsetiska principerna bör införas i förskolans 

verksamhet för att skydda barnen mot spridning och identitetsavslöjande (2003, s. 

9-10). 

 

Pedagogerna som använder Förskoleappen nämnde att det var en trygghet att 

delge verksamheten för föräldrarna och att man nu kan påvisa att barnen ”gör mer 

än leker hela dagarna”(Pedagog 3). Löfdahl refererar till kommande forskning av 

Löfgren som visar hur förskollärare använder sin dokumentation av verksamheten 

för att vinna föräldrars förtroende samt involvera föräldrarna i verksamheten och 

ett sådant arbetssätt är enligt författaren pedagogisk dokumentation. Denna 
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dokumentationsform innebär att barnen synliggörs som en del i kvalitetsarbetet 

som sedan lagras digitalt och kan visas upp i olika sammanhang (2014, s. 3). 

Svenning påtalar att allt fler barn tillbringar mer tid på förskolan idag och många 

föräldrar kan känna att förskolans vardag är dold och okänd, föräldrarna ser i stort 

sett bara förskolan när det lämnar och hämtar sina barn. Dokumentationen kan då 

vara värdefull information som delger förskolans vardag för föräldrarna (2011, s. 

62). Förskoleappen har enligt pedagogerna hjälpt utvecklandet av 

föräldrasamverkan då föräldrarna idag upplevs vara med involverade i 

verksamheten. Jag upplever att pedagogerna menar att de idag har någonting mer 

att visa föräldrarna som lagras och sänds digitalt till föräldrarna men att barnen i 

sin tur får synliggöras mer än tidigare och då även i lägre åldrar. 

 

 

Tekniska svårigheter 

Pedagogerna underströk att det är en digital applikation som används genom ett 

digitalt verktyg vilket gör att applikationen ibland hänger sig, information 

kommer ibland inte fram men att det är aspekter man får bära med sig när man 

handskas med internet. 

 

Lindgren och Sparrman menar att barn dokumenteras mer idag och då av 

pedagoger och inte av forskare vilket gör att författarna anser att de 

forskningsetiska principerna bör införas i förskolans verksamhet för att skydda 

barnen mot spridning och identitetsavslöjande (Lindgren & Sparrman, 2003, s. 9-

10).  Detta är en viktig aspekt att bära med sig anser jag då en av pedagogerna 

nämnde att det saknades verktyg för att dölja barn. Pedagogen menade att ett 

verktyg för att dölja barn om det finns barn på avdelningen med skyddad identitet 

är nödvändigt. De har inget behov av detta verktyg idag men det vore bra om det 

ändå fanns (Pedagog 3). Till exempel om det finns familjer som lever med 

skyddad identitet vilket idag skulle betyda att de barn som lever med skyddad 

identitet inte involveras i Förskoleappen. En annan tanke är att Förskoleappen är 

en digital applikation där bilder och information skickas till föräldrar vilket i 

teorin kan betyda att föräldrarna i sin tur kan sprida bilderna vidare och 

spridningen är ett faktum.  
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Forsling menar i sin artikel att förskollärare kan behöva hjälp att balansera den 

traditionella verksamheten och den nya förståelsen för barns mediakultur och 

enkelriktade förskolor missgynnar barnens utveckling och är inte alls utmanande, 

utvecklande eller stimulerade. Ändå väljer flera förskolor bort digitala verktyg då 

det saknas intresse eller kompetens hos pedagogerna. I de förskolor där digitala 

verktyg inte används uppmuntras inte heller barnen till användande och barnens 

möjligheter till digital kompetens blir begränsade (Forsling, 2011, s. 92). 

Pedagogerna i denna studie väljer att genomföra dokumentationen i barngruppen 

tillsammans med barnen då Förskoleappen inte kräver att man behöver lämna 

barngruppen för att sätta sig vid en dator. Pedagogerna visar sedan upp 

dokumentationen genom bildspel för barnen. 

 

 

Metoddiskussion  

Svaren på frågeställningarna i studien synliggjordes tydligast genom intervjuer 

där specifika frågor inom ämnet ställs till pedagogerna. Genom att samtala med 

pedagogerna lyftes deras åsikter och erfarenheter kring användandet av 

Förskoleappen vilket var studiens syfte. Om observation använts som metod hade 

användandet av applikationen synliggjorts men kanske inte pedagogers åsikter 

och erfarenhet kring tillämpandet av Förskoleappen på samma sätt. Denna studie 

har genomförts med fyra verksamma pedagoger vilket gör att undersökningen inte 

är generaliserbar. 

 

Genom att intervju använts som redskap i denna studie producerade intervjuaren 

och intervjupersonen fram kunskap och erfarenheter av tidigare händelser under 

intervjun (Kvale & Brinkman, 2014, s. 34-35). Syftet med kvalitativ intervju är att 

förstå och skapa kunskap om i detta fall, Förskoleappen från den intervjuades 

perspektiv (Kvale & Brinkman, 2014, s. 41). I undersökningen användes 

halvstrukturerade intervjuer då de är flexibla men balanseras av struktur (Gillham, 

2008, s. 103). Detta har upplevts som en bra metod då jag fått svar på mitt syfte 

och mina frågeställningar men intervju som redskap kräver kunskap och träning 

(Kvale & Brinkman, 2014, s. 33). Kunskapen har hämtats från olika metodböcker 
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inför detta examensarbete och intervjuträning har skett vid fåtal tillfällen under 

utbildningens gång.  

 

Då syftet med studien varit att skapa kunskap om hur pedagoger med hjälp av en 

digital applikation arbetar med dokumentation i förskolans verksamhet kändes 

fenomenografi som en bra metod. Fenomenografi intresserar sig av skillnader i 

människors uppfattningar (Alexandersson, 1994, s. 116) vilket blev en svårighet i 

denna studie då de medverkande pedagogerna svarade väldigt synonymt med 

varandra på samma frågor. Inom fenomenografin tar forskaren utgångspunkt i hur 

någon annan människa uppfattar ett fenomen (Alexandersson, 1994, s. 116) vilket 

har följts då intresset varit hur pedagogerna uppfattar arbetet med Förskoleappen. 

Fenomenografin upplevdes som en bra metod för att synliggöra pedagogernas 

uppfattningar av arbetet med Förskoleappen och har gett mig en djupare 

förståelse för det analysarbete som krävts. Även fast metoden varit tidskrävande 

med en lång analysprocess har den hjälpt mig att strukturera och utläsa 

pedagogernas svar och uppfattningar mot varandra.  

 

 

 

Slutsatser 

Förskoleappen uppfyller sitt syfte enligt pedagogerna som deltagit i studien men 

jag vill visa att det finns aspekter att fundera kring innan man påbörjar arbetet när 

det gäller användandet av Förskoleappen och liknande digitala verktyg. Då 

Förskoleappen är ett digitalt verktyg anser jag att det är av vikt att se över 

verksamma pedagogers kunskap i digitalt användande, detta tar även stor plats i 

mina slutsatser.  

 

Utifrån denna studies resultat där det framgår att Förskoleappen enligt 

pedagogerna förenklar dokumentationsarbetet och förbättrar föräldrasamverkan 

vill jag lyfta fram några aspekter i min slutsats. Då alla verktyg finns samlade i 

applikationen och pedagogerna inte längre behöver lämna barngruppen för att 

slutföra dokumentationen kan detta upplevas som en förenkling av det 

dokumentationsuppdrag verksamma pedagoger idag står inför. Forsling menar 

även hon att det idag är nödvändigt att kunna hantera medier i samhället och i 



 

36 
 

utbildningar (2011, s.91). Lenz Taguchi menar att förändringar är oundvikliga då 

livet är i en ständig process (2006, s.278). Vi lever i ett digitaliserat samhälle där 

digital teknik ständigt utvecklas och som en av pedagogerna nämner under 

intervjun att ”det är detta som är framtiden, vi kommer inte ifrån det digitala så 

det är lika bra att vara med på spåret direkt.”(Pedagog 1).  

 

Aspekter att beakta i sitt dokumentationsarbete är hur dokumentationen 

genomförs, vilket perspektiv man har som pedagog, hur barnen skyddas mot 

spridning och hur de barn och föräldrar som inte deltar i Förskoleappen 

involveras. Jag tror inte att alla vårdnadshavare har smarttelefoner eller kunskap i 

hur en applikation laddas ner och används. Hur hjälper man de föräldrar som inte 

har den utrustningen eller kunskap som krävs men vill vara delaktiga i 

Förskoleappen?   

 

Vidare ställer jag mig frågan på vems bekostnad det blir när dokumentationerna 

har ökat? Enligt pedagogerna möjliggör Förskoleappen att de kan genomföra 

dokumentationen i barngruppen vilket innebär att dokumentationen kvarstår samt 

att mängden har ökat men att det genomförs när man är med barnen. Försvinner 

fokuseringen från barnen till lärplattan genom detta arbetssätt? För vem uppfylls 

syftet med Förskoleappen? Pedagogerna kan nu visa föräldrarna vad de gör under 

dagarna samt genomföra sitt dokumentationsuppdrag i ett samlat digitalt verktyg 

och föräldrarna får mer insyn i verksamheten och vad deras barn gör under 

dagarna. Pedagogerna i studien påtalar att föräldrarna lättare kan skapa dialog 

med sina barn om vad som skett under dagen och tillsammans med barnen sitta 

ned hemma för att se på bilder och samtala kring dessa. Då det finns barn som 

tillbringar större delen av dagen på förskolan undrar jag när föräldrarna ska hinna 

med dessa samtal. Det finns barn som är på förskolan från tidig morgon till sen 

eftermiddag och när föräldrarna hämtar barnen kanske det bara finns tid för 

matlagning och läggning när de väl kommer hem. Genom att föräldrarna får mer 

insyn i vad deras barn gjort under dagen kan det skapa samtal där föräldrarna kan 

hjälpa sitt barn att utveckla språket men jag tror även att det i vissa situationer kan 

innebära att föräldrarna tar orden ifrån barnen då de redan vet vad som skett på 

förskolan. 



 

37 
 

 

 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna studie kan användas som vägledning om nyfikenhet för Förskoleappen 

uppkommit då jag upptäckt i mitt sökande av tidigare forskning att det inte finns 

några studier i ämnet. Studien erbjuder en inblick i hur några få pedagoger arbetar 

med Förskoleappen samt vad aktuell forskning beskriver kring dokumentation, 

etiska aspekter och föräldrasamverkan. Den digitala tekniken tar större plats i 

dagens förskolor så det är av stor betydelse att undersöka och ifrågasätta 

möjligheter samt svårigheter i användandet av digital teknik i verksamheterna. 

Förskoleappen är en applikation som används genom digitala verktyg som ett 

privat företag tagit fram och frågor som vems syfte appen fyller och på vems 

bekostnad applikationen införs bör undersökas. Dagens förskolor har 

styrdokument att anpassa sig efter och verktyg från privata aktörer bör då 

undersökas innan införandet av dessa sker i verksamheterna.  

 

 

 

Vidare forskning 
 

Dokumentationen tar stor plats i denna studie och det beskrivs hur barnen ständigt 

blir dokumenterade och fotograferade. Pedagogerna är de som väljer vad som ska 

dokumenteras och vad som ska visas upp. Även fast man väljer att ta in en färdig 

dokumentationsapplikation som Förskoleappen kvarstår problemet om vad som 

ska dokumenteras och vem som väljer vad som ska visas upp. 

 

Den digitala tekniken tar allt större plats i dagens förskolor och barn föds in i ett 

digitaliserat samhälle. Många föräldrar fotograferar sina barn redan från födseln 

för att visa och kanske söka bekräftelse på sociala medier hur just deras barn är 

det sötaste, duktigaste och mest utvecklade barnet. Unga idag tillbringar allt mer 

tid på internet och delger andra sitt privatliv genom bilder och texter som tusentals 

andra människor kan ta del av. Den stora spridningsrisken av privata bilder som 

kan ske samt äganderätten av bilder man delar är en kunskap som få människor 

besitter eller är medvetna om anser jag. Jag tror att den stora folksjukdomen inom 
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snart framtid är psykisk ohälsa som en följd av bland annat det stora 

bekräftelsebehovet som sociala medier kan ge. Jag anser att människor idag lägger 

ut foton på sig själva, familjen eller texter för att sedan invänta bekräftelse som 

för stunden höjer det egna välmåendet. Vi är endast ett klick ifrån de senaste 

trenderna, diskussionsforum och sökmotorer som ger oss snabba svar på just det 

vi eftersöker på både gott och ont. Människan får svar på hur vi bör leva och se ut 

samt kan skydda sig bakom en skärm om det hettar till i diskussionerna. Den 

ständiga tillgängligheten och dokumentationen i olika former öppnar upp för 

vidare forskning som är av betydelse. Jag efterfrågar forskning om hur barn 

påverkas av att ständigt bli dokumenterade samt hur dagens digitaliserade 

samhälle påverkar små barns psykiska hälsa. 
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Bilaga 1 

 

Information om en kvalitativ studie angående användandet av Förskoleappen 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som riktar sig till några 

förskollärare i xxx Kommun. Undersökningen riktar sig till några förskolor som 

använder sig av Förskoleappen. Syftet med studien är att skapa kunskap om hur 

en digital applikation används i förskolans arbete med dokumentation. Fokus 

ligger på vad pedagoger uttrycker angående användandet av Förskoleappen.    

Studien är viktig då dagens samhälle bli mer digitaliserat och förskollärare bär 

ansvaret kring dokumentationen i verksamheten och hur den genomförs.  

Undersökningen kommer genomföras genom enskilda intervjuer med fyra till sex 

tillfrågade pedagoger.  

Jag har valt att intervjua verksamma pedagoger i xxx Kommun då det har kommit 

till min kännedom att xxx Kommun använder sig av Förskoleappen. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 60 min och kan genomföras på förskolan om det 

finns möjlighet att gå undan till ett ostört rum. Jag vill gärna spela in intervjuerna 

för att ingen information ska gå förlorad men du som deltagare har rätt att 

bestämma detta. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering. Dina uppgifter kommer endast att 

användas i studiesyfte samt att det transkriberade materialet kommer att förstöras 

när uppsatsen är färdig. Du kommer vara anonym och inga namn kommer nämnas 

i studien. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

Ditt deltagande är av stor vikt för min undersökning då det är av betydelse att få 

verklighetsförankrad information som stöd i undersökningen. Jag hoppas att du 

vill delta. 

Godkännande av deltagande i studien samt att svaren som framkommer får 

användas i studien: 

 

--------------------------------                

Datum 
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 ------------------------------------------                ----------------------------------------- 

Namnunderskrift                                                                Namnförtydligande 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Student: Helen Mogren, mejladress, 070-xxxxxxx 

Handledare: Elin Eriksson, mejladress, 023-xxxxx 

Falun 25/11 2015 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Inledande frågor- 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Hur länge har ni använt Förskoleappen? 

Vem tog initiativet till att applikationen infördes?  

  

1. Vad använder ni Förskoleappen till i verksamheten? 

2. Dokumenteras det mer eller mindre sen applikationen infördes i verksamheten? 

– Hur har det förändrats? 

Om du skulle beskriva den dokumentation ni gör, skulle du då säga att ni 

använder pedagogisk dokumentation? 

 

3. Hur har föräldrasamverkan påverkats, har det förbättras, försämras eller är det 

likgiltigt? – På vilket sätt?  

4. Uttrycker sig föräldrarna till er pedagoger kring Förskoleappens användande? – 

Vad uttrycker de? 

5. Hur används Förskoleappen i verksamheten? 

6. Är barnen delaktiga i användandet av applikationen? – Hur då i så fall? 

7. Återkopplar ni dokumentationen till barnen? – Hur då i så fall?  

8. Vad tycker du om användandet av Förskoleappen i verksamheten? 

9. Syftet med applikationen är att förenkla dokumentationen och 

föräldrasamverkan, upplever du att det är så? – På vilket sätt? 

10. Vad tycker du är det bästa med Förskoleappen? 

11. Vad tycker du är det sämsta med Förskoleappen? 

 


