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Sammanfattning 
Den här intervjustudien inriktar sig på hur pedagoger upplever användandet av digitala 

webbverktyg för att dokumentera på förskolor. Eftersom det är ett relativt nytt fenomen 

att dokumentera digitalt så saknas det omfattande forskning på området. Studiens syfte 

är att få en inblick i hur pedagoger använder sig av ett digitalt webbverktyg för 

dokumentation som en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet på förskolan. För att 

kunna förstå användandet av ett digitalt webbverktyg har vi utgått från Vygotskijs 

sociokulturella teori där vi ser dessa webbverktyg som kulturella artefakter. I studien 

har det genomförts åtta intervjuer med pedagoger som har olika arbetsroller på den 

förskola som de arbetar. Respondenternas svar har bearbetats för att därefter kunna 

identifiera centrala teman som pedagogerna betonar i intervjuerna. Resultatet av studien 

visar att pedagoger upplever användandet av digitala webbverktyg som positivt för att 

deras administrativa arbete underlättas av att kunna göra dokumentationer i barngrupp. 

De upplever också att vårdnadshavare får en större inblick i verksamheterna vilket 

märks när vårdnadshavarna ger pedagogerna snabb respons på vad deras barn får 

uppleva i verksamheten. Dock finns det vissa nackdelar med att ha en textbaserad 

dokumentationsform, till exempel för pedagoger och vårdnadshavare som har språkliga 

svårigheter men också för att barnen får svårare att vara delaktiga i sin egen 

dokumentation till skillnad från när det endast fanns väggdokumentation på förskolorna 

eller när barnen hade egna dokumentationspärmar. Slutsatsen utgår från hur 

pedagogerna upplever att användandet av detta dokumentationsverktyg påverkar 

förskolans arbete, både administrativt men också i arbetet med barnen.  

 

 

 

 

Nyckelord:  

didaktik, digital dokumentation, förskola, pedagogiskt utvecklingsarbete, webbaserat 

dokumentationsverktyg. 

 

  



 

 

Innehåll 

Inledning ........................................................................................................................... 1 

Begreppsförklaring ........................................................................................................... 2 

Litteraturgenomgång ........................................................................................................ 3 
Dokumentationskravet i förskolan som en del av kvalitetsarbetet ............................... 3 
Pedagogisk dokumentation som ett etablerat arbetssätt ............................................... 4 

Digital dokumentation .................................................................................................. 6 
Sammanfattning av litteraturgenomgång...................................................................... 7 

Teoretiskt ramverk ............................................................................................................ 8 

Syfte och frågeställning .................................................................................................... 9 

Metod .............................................................................................................................. 10 

Val av metod ............................................................................................................... 10 
Urval ........................................................................................................................... 10 
Intervjuförfarande ....................................................................................................... 10 

Bearbetning av material .............................................................................................. 11 

Resultat/Analys ............................................................................................................... 12 
Respondenternas bakgrund ......................................................................................... 12 

Pedagogernas resonemang kring Unikum som dokumentationsform i förskolor ...... 12 
Hur pedagogerna resonerade kring barnens delaktighet i dokumentationen .............. 15 
Hur pedagogerna resonerade kring vårdnadshavarnas delaktighet i dokumentationen

 .................................................................................................................................... 16 

Diskussion ...................................................................................................................... 18 

Metoddiskussion ......................................................................................................... 18 

Resultatdiskussion ...................................................................................................... 19 

Slutsats ............................................................................................................................ 21 
Förslag på vidare forskning ........................................................................................ 21 

Litteraturförteckning ....................................................................................................... 22 

Bilaga 1: Intervjuguide till pedagoger som arbetar i barngrupp. .................................... 24 

Bilaga 2: Intervjuguide till IT-pedagog som arbetar med pedagoger i förskolan. ......... 25 

Bilaga 3: Informationsbrev till respondenter .................................................................. 26 

Bilaga 4: Hurnikum, reflektionsmall .............................................................................. 27 
 

 

 

 

 



 

1 

 

Inledning 

Den digitala utvecklingen som sker i samhället just nu och därmed även i förskolor 

påverkar pedagogernas arbetssätt och medför andra arbetsmetoder när det gäller att 

dokumentera. Denna förändring påverkar dokumentationsarbetet på en del förskolor 

som använder sig av digital teknik. Till exempel använder sig förskolor numera av 

lärplattor för att samla in dokumentationsmaterial och för att lagra materialet på ett 

webbaserat verktyg. Det finns flera olika digitala webbverktyg som förskolor använder 

sig av och vi har valt att rikta oss till förskolor som använder samma verktyg för att få 

en mer likvärdig och jämförbar resultatdel. Respondenterna i denna studie använder sig 

av Unikum och en förklaring av detta samt begreppet digitala webbverktyg kommer 

nedan. Webbverktyget ser vi som en artefakt, utifrån Vygotskijs sociokulturella teori. 

Människor behöver inte alltid förstå vad en artefakt består av, utan det som är viktigt är 

att vi kan samspela med artefakten för att uppnå det resultat som är nödvändigt. 

Artefakter är inte alltid till för att hjälpa oss lösa ett problem i sin helhet utan istället är 

syftet att den ska användas som ett redskap för att komma vidare i vissa led av det 

problem som uppstått. Ett exempel på en svårighet som pedagoger kan möta är när 

dokumentationen är samlad i en fysisk pärm vilket kan leda till att det tar längre tid att 

utföra den sortens dokumentation. Digitala webbverktyg har som syfte att samla 

dokumentationen i ett digitalt forum för att lättare kunna användas i den pedagogiska 

verksamheten och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Eftersom den digitala 

utvecklingen har skett väldigt snabbt finns det inte mycket forskning inom området 

digital dokumentation och hur det påverkar barnen (Lindgren, 2016). Därför tycker vi 

att det är intressant att fördjupa oss mer i detta ämne samt få vetskap om hur detta 

påverkar pedagogernas utvecklingsarbete. Vår uppfattning är att ett digitalt 

webbverktyg är främst till för att barnens och elevernas lärprocesser ska följas under 

hela skoltiden. Verktygets uppgift är till för att skapa en överblick av barnens och 

elevernas utveckling och lärande genom alla övergångar. Läroplanen för förskolan, 

Lpfö-98 (Skolverket, 2016a) beskriver tydligt att förskolan ska samverka mellan 

berörda delar av utbildningssystemet. Fokus på vår studie består av hur användandet av 

digitala webbverktyg är en del av pedagogernas utvecklingsarbete. Vi undersöker även 

om pedagoger upplever att deras dokumentationskunskaper blir förändrade i och med 

införandet av ett digitalt webbverktyg som dokumentationsform samt hur det påverkar 

barnen i verksamheten och de berörda vårdnadshavarna. De didaktiska frågorna som 

berörs är varför dokumentationen sker, vad som dokumenteras och hur 

dokumentationen fullbordas. 

 

Vår studie består av intervjuer där pedagoger från olika förskolor i olika städer i 

Mellansverige får ge sin syn om det nya arbetssättet med digital dokumentation. Att 

använda digitala webbverktyg för att dokumentera kan även medföra att vårdnadshavare 

får en större inblick i verksamheten (Lindgren, 2016). Det underlättar på så vis att 

uppfylla läroplansmål för förskolan där hemmets delaktighet i förskolans verksamhet 

ska möjliggöras (Skolverket, 2016a). Dokumentationsarbete i förskolan är ett etablerat 

arbetssätt och är en viktig del av förskolans pedagogiska utformning (Lindgren, 2016). 
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Dokumentationerna har delvis som uppgift att synliggöra samhällets inblick i förskolan. 

Att använda dokumentationen som stöd för det pedagogiska arbetet är betydelsefullt 

skriver Åberg och Lenz Taguchi (2005) och de poängterar hur viktigt det är att 

dokumentationen speglar en gemensam tolkning av vad som skett. Löfgren (2017) 

beskriver i sin studie hur dokumentation är något som hela tiden behöver utvärderas och 

utvecklas utifrån förskollärares professionalism. Den etiska aspekten av 

dokumentationen är inte något som kommer naturligt utan måste hela tiden vara ett 

aktivt val som pedagoger gör. Därför anser vi att dokumentationsarbetet alltid är ett 

aktuellt ämne att studera eftersom den påverkas av vilka verktyg som används. 

Dokumentation påverkas även av riktlinjer från utbildningsdepartement, Skolverket och 

kommunens utbildningsnämnd vilket gör att det är föremål för en ständig förändring. 

Det finns många tidigare studier kring dokumentation överlag men inte om användandet 

av ett digitalt webbverktyg som till exempel Unikum och hur det påverkar 

pedagogernas utvecklingsarbete. 

 

Begreppsförklaring 

Ett webbverktyg är ett internetbaserat hjälpmedel. Det finns flera olika webbverktyg 

som förskolor använder sig av, som t.ex. Unikum och Förskoleappen. I den här studien 

använder respondenterna sig av webbverktyget Unikum, både företaget och 

webbverktyget har samma namn. Ett digitalt webbverktyg har som uppgift att förenkla 

pedagogers arbete med att synliggöra förskolans verksamhet och den individuella 

utvecklingen av varje barn i förskolan (Unikum, 2017). Webbverktyget ska användas 

genom alla former av skolsystemet från förskolan till gymnasium för att följa barnens 

och elevens utveckling och lärande. I Unikums digitala webbverktyg kan pedagogerna 

välja att dokumentera antingen via lärloggsinlägg på barnens egna sidor eller göra 

blogginlägg som berör barngruppens allmänna utveckling och lärande. De förskolor 

som tidigare har gett ut veckobrev eller månadsbrev via pappersform eller mejl kan 

istället lägga ut dessa i Unikums blogginlägg. Vårdnadshavarna får en notifikation via 

mejl eller av Unikums applikation när det finns ny information som rör deras barn 

såsom veckobrev, enskild dokumentation eller gruppdokumentation i Unikum. Det finns 

även en funktion där det går att förbereda vårdnadshavare inför utvecklingssamtal 

genom att lägga ut frågorna innan samtalet ska äga rum. Samarbetet mellan barn, 

vårdnadshavare och pedagoger ska kunna stödjas av webbverktyget. De redskap som 

pedagogerna ofta använder är kameror och lärplattor.  

När vi använder oss av ordet pedagoger menar vi förskollärare, barnskötare och 

outbildad personal som arbetar på förskola. Vi har valt att använda oss av ordet 

pedagoger eftersom det ofta står för ett samlingsnamn på alla olika personalgrupper som 

arbetar i förskolan (Skolverket, 2016b). Beroende på hur organisationen ser ut inom 

förskolan kan alla inom personalgruppen dokumentera i Unikum. 

Med ordet dokumentation menas en bild eller en text som visar hur något verkligen är 

(NE, 2017). Dokumentation och pedagogisk dokumentation är enkla att blanda ihop 
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men det som skiljer sig är hur det insamlade materialet reflekteras kring (Åberg & Lenz 

Taguchi, 2005). Att använda sig av pedagogisk dokumentation betyder att pedagoger 

använder sig av ett pedagogiskt arbetssätt för att uppnå läroplansmålen för förskolan 

(Lindgren, 2016; Skolverket, 2016a).  

Litteraturgenomgång 

Detta arbete fokuserar endast på de didaktiska frågorna varför, vad och hur. Varför 

dokumentationen genomförs förklaras av den starka kopplingen till dokument som styr 

förskolans verksamhet. Vad som dokumenteras förklaras under rubriken med 

pedagogisk dokumentation och de etiska svårigheterna tydliggörs. Hur 

dokumentationen kan ske genom att använda ett digitalt webbverktyg beskrivs under 

den sista rubriken med digital dokumentation. Litteraturen som denna del baseras på har 

framkommit genom sökningar i databasen Discovery och ERIC (EBSCOHOST) med 

sökorden förskola, dokumentation, IKT i förskolan, pedagogisk dokumentation, och 

digitala verktyg. Sökningar har även genomförts i olika biblioteks bokkataloger med 

sökorden pedagogiskt utvecklingsarbete, lärplatta, digital dokumentation och didaktik.  

Dokumentationskravet i förskolan som en del av kvalitetsarbetet 

Anledningen till varför dokumentation är viktig i förskolan framgår både i Lpfö-98 

(Skolverket, 2016a) och i skollagen (SFS 2010:800). Enligt Lpfö-98 (Skolverket, 

2016a) ska barnen få möjlighet att utveckla sina förmågor att iaktta och reflektera samt 

att förskolan ska utveckla barnens sociala och kommunikativa kompetens. För att skapa 

en god grund för lärande behöver barns utveckling och lärande synliggöras, 

dokumenteras och analyseras. Dokumentationen är nödvändig för att kunna utvärdera 

hur förskolan tillgodoser barnens behov av utveckling och lärande samt för att visa 

förskolans kvalitet (Skolverket, 2016a). Resultaten av dokumentationen kan sedan 

användas i det systematiska kvalitetsarbetet där även olika dokumentationsformer kan 

analyseras. Dokumentationen ska ge möjlighet till att följa barns lärande och barnen ska 

ha möjlighet till delaktighet och inflytande i sin egen och gruppens dokumentation och 

utvärderingar. Vårdnadshavare ska även ha möjlighet till att påverka verksamheten 

vilket är en del av det systematiska kvalitetsarbetet (Skollag [SL], SFS 2010:800). I 

revideringen av läroplanen för förskolan som gjordes 2010 ändrades uppdraget kring 

dokumentationen, den blev mer betydelsefull samt att förskollärare fick mer ansvar 

kring att förbereda dokumentationen och att dokumentera (Sheridan, Williams, 

Sandberg & Vuorinen, 2011).  Barnens delaktighet i sin egen dokumentation och där 

barnen ska ges möjlighet att reflektera utifrån dokumentationen var en annan ändring 

som gjordes. Ett sätt att möjliggöra detta är att barnen ska få ställa frågor och själva dra 

olika hypoteser kring aktiviteterna som de deltagit i som sedan dokumenterats 

(Lindgren, 2012). UNICEF Sverige (2009) beskriver i barnkonventionen att barn har 

rätt att uttrycka sina egna åsikter i frågor som rör dem själva. I och med 

dokumentationskravet som åläggs förskollärarna där barnens utveckling och lärande ska 

dokumenteras, uppstår en problematik kring hur barnen påverkas av detta och vilken 

reell insyn de får i sin egen dokumentation (Lindgren, 2016).  
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Andreasson och Dovermark (2012) beskriver att en kontroll av skolan blir allt vanligare 

och ett behov av kvalitetsgranskningar har uppstått. Är en organisation mer 

decentraliserad är behovet av regleringar, kontroller och regler större. Det svenska 

utbildningssystemet är förenat med olika typer av kontroller som Skolinspektionen 

genomför. Ett större antal kontroller och utvärderingar har lett till förändringar inom 

bedömningspraxis inom skolan. Ett exempel är dokumentation som är skriven för att 

kvalitetssäkra, följa upp och utvärdera elevers lärande och utveckling. Dessa krav på 

dokumentation leder till en större administrativ arbetsbelastning för pedagoger. 

Användandet av digitala verktyg när det gäller dokumentation i utbildningssystemet 

uppmuntrar arbetet med allmängiltiga verktyg och modeller som öppnar upp för att 

kunna producera jämförelser i prestationer i olika länder (Andreasson & Dovermark, 

2012). Löfgren (2017) beskriver att det inte är barnets prestationer som är det centrala i 

dokumentationen och granskningarna utan kvaliteten av förskolans verksamhet. Detta 

kvalitetsbegrepp kan däremot vara svårtolkat eftersom betydelsen av vad kvalitet står 

för är beroende av den som tolkar begreppet (Dahlberg, Moss, & Pence, 2014). Det 

råder en osäkerhet kring arbetssättet med granskningar som är tänkta att hjälpa till och 

vägleda. Ett digitalt webbverktyg kan ses som ett hjälpmedel för att hinna med det 

dokumentationskrav som efterfrågas i förskolan på ett effektivt sätt. Det finns flera olika 

privata företag som säljer digitala webbverktyg till förskolor och skolor, som t.ex. 

Unikum. Löfgren (2017) beskriver i sitt begrepp “doing professionalism” hur 

förskollärare skapar sin egen variant av hur dokumentation genomförs samt vilken 

meningsfullhet de skapar till det. Enligt Lpfö-98 ska dokumentationen användas för att 

samla kunskap om hur kvalitén i förskolan kan utvecklas så att varje barn tar emot de 

bästa möjliga förutsättningarna för lärande och utveckling (Skolverket, 2016a). 

Hardersen (2016) beskriver hur det digitala arbetet blir en del av kvalitetsgranskningen 

på förskolan där tekniken leder till att förskolan kan förnya sin verksamhet samt möta 

förväntningarna om digital användning i förskolan. 

Pedagogisk dokumentation som ett etablerat arbetssätt 

Barsotti (1997) skriver om Reggio Emilias filosofi där barns ses som unika individer där 

den pedagogiska dokumentationen har som uppgift att belysa detta. Reggio Emilias 

tankar kring pedagogisk dokumentation är det som lagt grunden till hur synen på 

pedagogisk dokumentation används i Sverige idag (Dahlberg, Moss, & Pence, 2014). I 

den nya reviderade läroplanen för förskolan märks innebörden av begreppet pedagogisk 

dokumentation (Skolverket, 2016a). Skillnaden mellan pedagogisk dokumentation och 

traditionell dokumentation är att den traditionella dokumentationen ofta blandas ihop 

med observation, något som kanske låter konstigt i och med att det behövs en 

observation för att kunna göra en dokumentation (Emilsson & Pramling, 2014). 

Observationer kan dock göras på många olika sätt. Tanken med observationer kommer 

ursprungligen från utvecklingspsykologin där den användes för att förbättra de praktiska 

aktiviteterna med barnen. Observationer har använts som ett sätt för att försöka förstå 

barn och därmed förbättra professionen samt fältet inom lärande och utveckling för 

barn. Arbetssättet med dokumentation har en lång tradition inom förskolan men grundar 

sig i progressivismen där barnet får möjlighet att uppleva sin omvärld genom 
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utforskande. I och med att synsättet förändrades inom barns lärande och utveckling om 

att det generella barnet inte finns men att alla barn är unika ändrades uppfattningen 

kring en av didaktikens fråga, nämligen vad som skulle dokumenteras. För att se dessa 

unika barn och deras egenskaper måste pedagogerna dokumentera arbetet i förskolan 

och lära sig att kunna se det enskilda barnet. Den dokumentationsform som används 

idag har som syfte att synliggöra barnen och det leder till att den tidigare formen av 

observation har blivit förlegad (Emilsson & Pramling, 2014). 

Varken i Lpfö-98 (Skolverket, 2016a) eller i skollagen (SFS: 2010:800) står det hur 

förskolan ska dokumentera. Det är upp till förskolorna själva att bestämma hur de ska 

uppfylla den didaktiska frågan hur (Vallberg Roth, 2011). Etiska aspekten och 

seendenormen är lika betydelsefull oavsett om det är dokumentation eller pedagogisk 

dokumentation (Lindgren, 2016). Seendenormen förklaras som att det är pedagogerna 

som påverkar hur dokumentationen skapas delvis beroende av att de kontrollerar 

verktyget för insamlandet för dokumentation. När användandet av digital teknik blir 

mer vanligt i förskolor leder det till att pedagogernas möjlighet att dokumentera ökar. 

Detta för i sin tur med sig andra behov när det gäller etik och integritet. Det är 

förvånansvärt att det sällan nämns om några problem när det gäller att dokumentera 

visuellt när dokumentation i sig är kopplad till etiska aspekter. Men i förskolan så 

utvecklas det en seendenorm som Lindgren (2016) alltså tycker behöver 

uppmärksammas. När pedagoger kan se sin egen seendenorm och reflektera kring sin 

seendeposition så kan andra få möjlighet att vara delaktiga och påverka. Lindgren 

(2012) skriver även i sin tidigare forskning om hur pedagoger uppfattar det etiska 

problemet i och med digital dokumentering. Förskollärare menar att de alltför sällan 

faktiskt frågar barnen om samtycke till att ta bild på dem och sätta upp i de digitala 

fotoramarna som finns på förskolan. De anser att vi hela tiden måste fråga oss varför vi 

dokumenterar, är det för de vuxnas skull eller för barnens? Får barnen vara delaktiga i 

förskolans verksamhet utan att bli dokumenterade eller observerade blev en fråga som 

förskollärarna ställde sig. Förskollärarna kom fram till att ett sätt att försöka undgå detta 

problem är att göra barnen mer involverade i dokumentationen. Barnens delaktighet i 

sin egen dokumentation kan stärkas genom att barnen själva får dokumentera för att se 

vad det är barnen vill visa. Problemet som uppstår om barnen inte vill vara delaktiga i 

dokumentationen eller dokumentera själva, är att det går emot det som står skrivet i 

Lpfö-98 (Skolverket, 2016a). Trots att många pedagoger tycker att de etiska aspekterna 

kring barn och dokumentation måste tas på stort allvar är det fortfarande många som 

anser att fördelarna med den pedagogiska dokumentationen ändå överväger den etiska 

problematiken. Lindgren (2012) menar att svårigheterna med detta är att meningen med 

den pedagogiska dokumentationen är att barnen ska bli mer involverade i sin egen 

dokumentation om deras utveckling och lärande. Hon skriver också att det finns lite 

intresse av att se hur barnen blir påverkade av att bli dokumenterade dagligen på 

förskolan.  

Hur det dokumenterade materialet arbetas med är det som avgör om det är 

dokumentation eller pedagogisk dokumentation, inte metoden som används för att 

dokumentera. Det är numera vanligt att förskolor använder sig av pedagogisk 
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dokumentation för att nå de krav som ställs. Exempel på hur arbetet med pedagogisk 

dokumentation kan gå till beskriver Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011). 

Deras synvinkel är att förskolans pedagoger förtydligar sitt arbete genom observationer 

och analyser nedskrivna i dokumentationer. Efter insamlandet av 

dokumentationsmaterial reflekterar pedagogerna antingen enskilt eller i grupp där de 

försöker förstå sig på barnens perspektiv i olika sammanhang. Denna metod används för 

att kunna utmana och reflektera över vardagliga händelser tillsammans med barnen och 

fördjupa deras kunskap med olika frågeställningar. Att använda pedagogisk 

dokumentation som ett arbetssätt utgår från att dokumentationen handlar om det som 

händer kring barnen, vad de gör och vad det är som verkar vara av intresse för dem 

(Skolverket, 2015). Dokumentationen handlar om att synliggöra barnens aktiviteter och 

sedan ge en möjlighet att diskutera med barnen och utmana dem vidare. Detta sätt gör 

barnen mer delaktiga i dokumentationen genom att till exempel låta dem dokumentera 

själva eller att pedagoger dokumenterar tillsammans med barnen eller i barnens närhet. 

Detta kan medföra att barnen blir mer involverade i den pedagogiska dokumentationen 

och pedagogerna ges dessutom en chans att reflektera över det som barnet precis deltar 

och deltagit i (Skolverket, 2015). Genom detta arbetssätt kan även de vuxna skapa sig 

en förståelse för vad det är barnen vill utforska och veta mer om. Åberg (2005) delar 

denna syn på dokumentation. I hennes arbete som förskollärare har hon genom 

dokumentationen och användandet av dokumentationen tillsammans med barnen lärt sig 

om barns lärande. Hon uttrycker sig som att ”vi pedagoger har ansvar för att ge barnen 

möjlighet att växa in i ett etiskt tänkande, det betyder att barnen behöver möta 

pedagoger som själva reflekterar etiskt” (Åberg, 2005, s.21). Detta gör att 

dokumentationen blir nödvändig då den inte bara fångar upp samtal och samspel mellan 

barnen utan även vilket material som används (Skolverket, 2015). När 

dokumentationerna är bearbetade både mellan pedagoger och barn samt i arbetslaget ska 

dokumentationerna ut i verksamheten för att finnas tillgängliga för barnen. Det är 

viktigt att synliggöra för barn, vårdnadshavare och arbetslaget vilka frågor som 

förskolan arbetar med för tillfället. Gyllensvärd (2015) skriver att en bra pedagogisk 

dokumentation är viktig i förskolan då den kan höja yrkesstatusen på förskolan. På detta 

vis används den pedagogiska dokumentationen för att visa att förskolan vilar på en 

vetenskaplig grund. Genom att använda sig av digitala verktyg såsom digitalkamera och 

lärplattor kan det underlätta för förskolans verksamhet att göra dessa pedagogiska 

dokumentationer. 

Digital dokumentation 

Att lärplattorna och den digitala dokumentation har fått en större roll i förskolans 

verksamhet är något som Gyllensvärd (2015) ser som en stor fördel. I och med att barn i 

dagens samhälle ofta har vana vid att använda sig av digitala verktyg som till exempel 

lärplattor kan det göra att de blir mer delaktiga i dokumentationen på förskolor som 

använder sig av digitala verktyg för att dokumentera. Framförallt kameran på 

lärplattorna är viktig för förskolan då den underlättar det systematiska kvalitetsarbetet 

då det är enkelt att reflektera kring bilder från verksamheten. Digital dokumentation via 

lärplattan som till exempelvis webbaserade dokumentationsverktyg eller andra 
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applikationer som finns att ladda ner underlättar pedagogers dokumentationsarbete om 

varje enskilt barn (Gyllensvärd, 2015). Lindgren (2016) menar dock att den digitala 

dokumentationen kan vara för enkel och att dokumentationen går för fort att göra. Detta 

leder till att reflektionen och tanken kring dokumentationen kan glömmas bort. En stor 

fördel med webbaserad dokumentation är att det inte tar lika stort lagringsutrymme från 

lärplattan som applikationer gör. En applikation på en lärplatta som det sparas 

information i blir större ju mer information som läggs i applikationen, det vill säga när 

mer dokumentation sparas i applikationen. När en webbaserad lösning används är det 

inte själva lärplattans utrymme som påverkas när dokumentationen blir mer omfattande, 

utan det är själva webbplatsens utrymme som utökas.  

Tekniken i sig kan både ses som neutral och som en maktaktör (Lindgren, 2016). 

Pedagogerna i förskolan kan ofta vara de som har tillgång till tekniken, vilket medför att 

barnen hamnar i en underordnad position i tillgången till tekniska hjälpmedel. Ett stort 

fokus kan hamna på att teknik och dokumentation är värdefulla komponenter 

tillsammans och att etiska synpunkter försvinner i förskolans digitala utvecklingsarbete. 

Lindgren (2016) har en svag förhoppning om att pedagoger i förskolan själva ska ta 

hänsyn till den etiska aspekten eftersom det är pedagogerna som arbetar tillsammans 

med barnen som kan synliggöra barnens tankar kring dokumentation. 

Reflektionen över den digitala dokumentationen är betydelsefull (Hardersen, 2016). 

Speciellt när den är webbaserad så bör t.ex. bilden som är publicerad ha en förklarande 

text som reflekterar över varför bilden är publicerad. Utan reflektion blir inte 

dokumentationen pedagogisk, vilket nämnts tidigare. Synliggörs inte den pedagogiska 

reflektionen så blir det den utomstående som får tolka bilden, vilket kan ge upphov till 

missförstånd om bilden finns för att visa ett pedagogiskt arbetssätt. Den digitala 

dokumentationen kan både skapa, visa och stötta reflektionen om den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Användandet av digitala verktyg i dokumenteringen är viktigt 

för många pedagoger enligt Hardersen (2016). Många anser att en dokumentation utan 

bilder är en misslyckad dokumentation då det färdiga resultatet som barnen producerat 

inte visar hur aktiviteten egentligen gick till eller vad som hände (Lindgren, 2012). 

Hardersen (2016) betonar hur viktigt det är att när digitala webbverktyg införs måste 

pedagogerna som ska arbeta med dessa få en grundlig introduktion i hur de fungerar. 

Om pedagogerna som arbetar med barnen inte har kunskaper om lagar och kränkningar 

mot barn så kan det få ödesdigra konsekvenser menar Hardersen (2016). 

Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Att dokumentation är en del av förskolans arbetssätt och ska genomföras står tydligt 

beskrivet i både Lpfö-98 (Skolverket, 2016a) och skollagen (SFS 2010:800). 

Dokumentationen påverkar inte bara det pedagogiska utvecklingsarbetet utan det är 

flera inblandade som påverkas av dokumentationens genomförande. Vårdnadshavare 

ska ha möjlighet att påverka verksamheten vilket är en del av det systematiska 

kvalitetsarbetet på förskolan (Skollag [SL], SFS 2010:800). Barnens möjlighet till 

delaktighet och inflytande i sin egen och gruppens dokumentation är något som 
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påpekats från flera håll (Skolverket, 2016a; Lindgren, 2012; Lindgren, 2016; UNICEF, 

2009). Dokumentationen ska också användas som en del av den kvalitetsgranskning 

som Skolinspektionen genomför på förskolor. Det har skett en ökning av dessa 

granskningar av förskolor enligt Andreasson och Dovermark (2012) på grund av att 

antalet förskolor har ökat. Löfgren (2017) menar i sin forskning att 

kvalitetsgranskningarna har blivit ett nytt fokusområde för dokumentationen, det är inte 

längre barnens prestationer som det ska reflekteras kring utan förskolans verksamhet i 

stort. Begreppet kvalitet går dock att problematisera enligt Dahlberg, Moss och Pence 

(2014), de menar att det inte går att mäta kvalitet då begreppet är subjektivt och därför 

får olika betydelser beroende på vem det är som utför granskningen. Därför blir det 

svårt att genomföra granskningar för att förbättra förskolors kvalitet.  

Bakgrunden till hur pedagogisk dokumentation blir ett etablerat arbetssätt i förskolan 

finns i upptäckten av Reggio Emilias pedagogik (Dahlberg, Moss, & Pence, 2014). I 

och med revideringar av Lpfö-98 (Skolverket, 2016) har pedagogisk dokumentation 

blivit ett vedertaget verktyg för att kunna bemöta och förverkliga den nya synen på barn 

där alla barn är unika (Emilsson & Pramling, 2014). Lindgren problematiserar i sin 

forskning den etiska aspekten kring massproduktionen av bilder som sker i den 

pedagogiska dokumentationen (2012; 2016). Lindgren fastslår att det är viktigt att 

producenten av dokumentation reflekterar kring sin egen seendenorm för att kunna 

uppmärksamma de etiska aspekterna kring dokumentation (2016). Pedagogisk 

dokumentation bör det reflekteras kring tillsammans med barnen och pedagoger emellan 

sig vilket Sheridan, Williams, Sandberg och Vuorinen (2011) beskriver i sin forskning. 

Även Skolverket (2015) och Åberg (2005) fastslår vikten av reflektion kring 

dokumentationen som utförs på förskolor och därmed arbetet kring pedagogisk 

dokumentation. Gyllensvärd (2015) beskriver hur användandet av digitala verktyg kan 

underlätta de pedagogiska dokumentationerna.  

Kameran på förskolor är ett viktigt verktyg för att kunna utföra det systematiska 

kvalitetsarbetet där bilderna i sig går att reflektera kring (Gyllensvärd, 2015). Den 

pedagogiska dokumentationen använder sig oftast av bilder och på så sätt kan ett digitalt 

webbverktyg frigöra plats från förskolans lärplattor och istället lagras på servern hos 

företaget som tillhandahåller verktyget. Lindgren betonar i sin forskning att 

användandet av teknik kan ses som en maktposition eftersom det tenderar till att vara 

pedagogen som kontrollerar verktyget (2016). En annan viktig aspekt kring digital 

pedagogisk dokumentation påpekar Hardersen (2016) när hon betonar vikten av att 

bilder som finns i digitala webbverktyg bör åtföljas av en förklarande text om vad 

bilden föreställer för att minska risken för felaktiga tolkningar.  

Teoretiskt ramverk 

I den här studien använder vi Vygotskijs sociokulturella teori som teoretiskt ramverk 

där vi lägger speciellt fokus på hur artefakter belyses inom denna teori. Teorin valdes 

för att vi anser att den överensstämmer med fokusområdet i den här studien som är 

digitala webbverktyg och hur pedagoger använder dessa i sitt utvecklingsarbete. Smidt 
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(2010) beskriver att enligt Vygotskij så sker allt lärande i kontakten med andra 

människor som har mer kunskaper. Även om en person lär sig något själv så bygger det 

på tidigare kunskaper som en person lärt sig i samvaro med andra och med hjälp av 

olika sorters artefakter enligt Vygotskij. I det sociokulturella perspektivet kan 

människan skapa artefakter efter deras egna syften för att förändra världen (Säljö, 

2005). Människan utvecklar olika kulturella artefakter för olika sorters verksamheter för 

att underlätta, detta för i sin tur med sig att vårt sätt att kommunicera blir förändrat och 

därmed även vårt sätt att lära. Kulturella artefakter blir en del av vår vardag och dessa 

kan behålla kunskaper och färdigheter som i sin tur tar sig vidare genom kommande 

generationer. Detta kan ske för att allting som finns i denna utveckling finns nedskrivet 

och sparat på ett helt annat sätt än vad människan tidigare har kunnat göra. Smidt 

(2010) förklarar att det är nödvändigt att barn får tillgång till artefakter som de behöver 

för deras förståelse för världen. Det är i kontakten med andra människor och 

användandet av kulturella artefakter som leder till att ett barn kan tillägna sig kunskap. 

Kunskaperna förs inte bara vidare från vuxna utan även från barn till barn. Artefakter 

kan ha olika betydelser framförallt i en analys av det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2005). I vissa sociala sammanhang kan en artefakt först ses som en leksak för att sedan 

utvecklas till ett redskap som kan användas till ett speciellt pedagogiskt ändamål. Säljö 

(2005) skriver att med hjälp av digital teknik kan vi lära oss och bearbeta vår omvärld. 

De kulturella redskapen är otroligt viktiga för samhället och vårt lärande, när vi 

använder oss av dem får vi en chans att ta del av allas samlade kunskaper och 

erfarenheter. Det är något vi inte alltid är medvetna om att det sker men det pågår 

konstant.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger tänker kring att använda sig av 

ett speciellt digitalt webbverktyg för dokumentation som en del av det pedagogiska 

utvecklingsarbetet på förskolan. Med vårt syfte som bakgrund har vi följande 

huvudsakliga frågeställning: 

Hur resonerar pedagoger kring Unikum som dokumentationsform i förskolor och vilka 

förändringar anser pedagogerna i studien att det kan medföra för barn och 

vårdnadshavare? 
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för hur genomförandet av studien har gått till. Avsnittet inleds 

med en genomgång av metoden som valts, sedan beskrivs hur urvalet av respondenter 

har gått till. Efter det kommer en redovisning av intervjuförfarandet. Avslutningsvis 

förklaras hur bearbetningen av materialet har genomförts. 

Val av metod 

Metoden som används i det här arbetet är intervjuer. Anledningen till detta val var att 

det vid lämpliga intervjufrågor ges det en fördjupad syn i ämnet och respondenterna får 

en friare form att besvara våra funderingar (Carlström & Carlström Hagman, 2006). 

Genom användandet av intervjuer hoppades vi få en inblick av några pedagogers 

didaktiska erfarenheter och kunskaper (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

Intervjuerna kan även ge oss information kring hur pedagogerna resonerade kring 

användandet av webbverktyg som dokumentationsform och om detta medfört 

förändringar i deras arbete. Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjumall med 

bestämda frågor, se Bilaga 1 och 2 men vi har även lagt till andra frågor som uppstått 

under intervjuns gång och eventuellt hoppat över frågor som respondenterna redan 

besvarat (jfr Carlström & Carlström Hagman, 2006). Frågorna i intervjumallen bestod 

av bakgrundsfrågor och huvudfrågor. Bakgrundsfrågorna handlade om respondentens 

utbildning och tiden som respondenten arbetat på förskola. Huvudfrågorna inriktade sig 

på dokumentation och hur det genomfördes på respondenternas förskolor. Då vi 

intervjuade en IT-pedagog som arbetat med att lägga upp en struktur kring användandet 

av det webbaserade dokumentationsverktyget samt varit med i beslutandet om 

införandet av detta har denna person fått andra frågor. Dessa frågor är även indelade i 

bakgrundsfrågor för att ta reda på respondentens bakgrund när det gäller utbildning och 

arbete i förskola samt huvudfrågor som handlade om införande av webbverktyg som 

dokumentationsform (Bilaga 2).  

Urval 

Urvalet av respondenterna har baserats på att vi har kontaktat 29 förskolechefer samt 

biträdande förskolechefer via mejl i Mellansverige som vi vet använder sig av det 

utvalda webbverktyget Unikum för att dokumentera på förskolorna. De förskolechefer 

som intresserade sig av att deras pedagoger skulle delta i studien har mejlat ut vår 

förfrågan till pedagoger som arbetar på deras förskolor. Pedagogerna har sedan själva 

fått kontakta oss om de var villiga att delta. Det var åtta pedagoger som kontaktade oss 

och vi kunde därför genomföra åtta intervjuer. En av dessa pedagoger arbetar som IT-

pedagog och är inte knuten till en specifik barngrupp. 

Intervjuförfarande 

Respondenterna bestämda själva över när intervjuerna skulle äga rum och vilken form 

de ville bli intervjuade på, träffas i ett fysiskt möte eller över telefon (Bryman, 2011). 
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Intervjuerna har ägt rum utan tidspress på respondenten (Carlström & Carlström 

Hagman, 2006). Intervjuerna har genomförts under pedagogernas arbetstid och var 

ungefär 15–25 minuter långa. Eftersom respondenterna själva har fått bestämma i vilken 

form de önskar att bli intervjuade på så har tillvägagångssättet varierat. Det var fyra 

respondenter som blev intervjuade i enrum varav två av dessa över telefon. Två 

intervjuer gjordes direkt efter varandra i telefon och två intervjuer gjordes tillsammans 

där vi träffades i ett fysiskt möte. De respondenter som ville fick även intervjumallen 

skickad till sig via mejl innan intervjuerna skulle äga rum. Alla respondenter har fått ett 

informationsbrev från oss, se Bilaga 3, vars innehåll vi även gått igenom muntligt innan 

intervjuerna startat och där vi frågat om respondenterna vill ta del av resultatet. I 

informationsbrevet framgår det vad vi kommer att använda intervjuerna till och vad som 

kommer ske med det insamlade materialet, samt att de hade rätt att närsomhelst avsluta 

intervjun om de skulle vilja det (Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna hade även fått 

information om att varken deras namn eller arbetsplats kommer att framgå i studien. 

Intervjuerna spelades in via en applikation på en smartphone som är lösenordskyddad 

och alla respondenter gav sitt muntliga godkännande till detta (Carlström & Carlström 

Hagman, 2006). 

Bearbetning av material 

Det inspelade materialet lyssnades igenom av oss flera gånger för att inte missa något 

eller göra egna antaganden av det som framkom under intervjuerna. Intervjuerna har 

därefter renskrivits och lästs igenom för att kunna urskilja centrala teman. Vid 

bearbetningen av intervjusvaren fick varje respondent ett fingerat namn för att inte 

avslöja vem som har sagt vad enligt de etiska råden som finns kring utförande av 

forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Vi valde att namnge respondenterna för att göra 

texten mer lättläst istället för att t.ex. endast ge dem ett nummer. Namnen vi valde var 

könsneutrala för att respondenternas anonymitet ska säkerställas. De namn vi valde var 

Lo, Alex, Dani, Kim, Isa, Ellis, Juno och Charlie. I resultatdelen redovisas inte alla svar 

utan endast det som återkopplas till de centrala teman som vi urskilt från intervjuerna 

(jmf Bryman, 2011). 
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Resultat/Analys 

Redovisningen kommer utgå från hur respondenterna upplever hur det är att arbeta med 

ett digitalt webbverktyg för dokumentation. I den här studien så är det Unikum som är 

det valda webbverktyget och som alla respondenter använder sig av. Avsnittet börjar 

med en kort beskrivning av respondenternas yrkesbakgrund inom förskolan. Efter det 

delas intervjusvaren in i tre rubriker som utgår från studiens syfte och frågeställning 

samt har koppling till litteraturgenomgången. Det är dessa tre rubriker som är de 

centrala teman som vi urskilde i respondenternas svar. Rubriken ”Pedagogernas 

resonemang kring Unikum som dokumentationsform i förskolor” svarar mot den första 

delen i frågeställningen, hur pedagoger resonerar kring Unikum. Den andra delen av 

frågeställningen, vilka förändringar det kan medföra för barn och vårdnadshavare, 

beskrivs i de två sista rubrikerna i redovisningen.  

Respondenternas bakgrund 

Respondenterna har alla någon form av pedagogisk utbildning och är antingen utbildade 

barnskötare eller förskollärare. Endast en av åtta respondenter är barnskötare men är 

utbildad till förskollärare i ett annat land. I Sverige räknas den utbildningen som 

barnskötare. De har olika erfarenheter av att arbeta inom förskola, den som har arbetat 

kortast har arbetat i ett och ett halvt år och den som arbetat längst har arbetat 20 år inom 

förskola. De har alla utbildning inom pedagogisk dokumentation, antingen via 

arbetsplatsen, grundutbildningen eller vidareutbildningen. Vid införandet av Unikum på 

respondenternas förskolor har alla fått olika mycket utbildning i programmet. Vissa har 

fått en halvdags utbildning och andra har fått fyra heldagars utbildning. Fem av åtta 

respondenter har haft Unikum som sitt eget ansvarsområde på arbetsplatsen och har 

därför fått mer utbildning än sina arbetskollegor. 

Pedagogernas resonemang kring Unikum som dokumentationsform i 

förskolor 

I denna kategori förklaras hur förskolan i stort dokumenterar och hur pedagogerna 

upplever att dokumentationsarbetet har förändrats i och med användandet av ett 

webbaserad digitalt verktyg. 

Respondenterna i denna studie var överens om att det fanns många fördelar med ett 

webbverktyg som Unikum på förskolorna. För att underlätta införandet av den 

webbaserade dokumentationen använde sig några av respondenternas förskolor av en 

reflektionsmall, Hurnikum (se Bilaga 4). Denna mall skapade en struktur för 

pedagogernas arbete och förenklade synliggörandet av barnen på förskolan. Strukturen 

medförde också att pedagogerna fick en överblick i sitt arbete med dokumentation 

överlag och Unikum i synnerhet. De pedagoger som vi intervjuade berättade att de på 

förskolorna använde sig av veckobrev (veckoreflektion), månadsbrev 

(månadsreflektion), blogginlägg och lärloggar via Unikum som en del av 

dokumentationsarbetet på förskolan. Hur förskolorna genomförde dokumentationen i 
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introduktionsfasen av Unikum hade ledningen för respektive förskola gett riktlinjer 

kring och detta var en bidragande faktor till att dokumentationen på förskolorna snabbt 

fick ett nytt fokus. Ledningen ville att varje barn skulle få minst fyra lärloggsinlägg på 

deras sida i Unikum per år, alltså två gånger per termin. Detta skulle sedan utvecklas till 

fler inlägg, men det var en start för hur pedagogerna skulle komma in i det nya 

arbetssättet. Lo förklarar sin reflektion kring detta på följande sätt 

”...men visst jag kan ju se att det alltså det blir ju mer individnivå när man måste 

lägga in de här fyra, vilket gör att man måste ha mer koll på vem är det jag 

dokumenterar, varför dokumenterar jag just detta?” 

Lo lyfte på så sätt den etiska aspekten kring webbaserad dokumentation och tyckte att 

diskussionen kring dokumentationen på förskolorna förändrades mellan pedagogerna 

som arbetar på hens arbetsplats. Lo förklarade de nya funderingar som uppstod kring 

den etiska aspekten av bilderna på barn och hur de skulle gå tillväga när barn inte ville 

vara med, vilket framgår av följande citat “... det är ju inte alla barn som vill vara med 

på fotografi heller och hur kommer det sig?”. Funderingen kring vad som skulle 

dokumenteras och hur dokumentationen skulle se ut uttryckte Lo sig om såhär:  

 

"…diskuterat mycket det här just vad är det vi dokumenterar eller ska vi 

dokumentera den som gör det, vi pratar mycket om just det här, vi har ju satt den 

policyn här i alla fall att specifikt när man lägger in i lärloggsinlägg då ska inte 

andra barn synas med ansiktena … men då blir det ju det här knepiga, man vill ju 

heller inte ha en bild där man har suddat halva bilden och då måste man tänka 

mycket på hur och vad man dokumenterar att man kan faktiskt dokumentera vad 

barnen gör och inte på vem som gör det…”  

 

Införandet av ett nytt webbverktyg på förskolan medförde förändringar av pedagogernas 

arbetssätt. Hälften av respondenterna i den här studien berättade att i början när 

webbverktygen infördes blev det väldigt mycket dokumentation på grund av att 

verktyget förenklade pedagogernas arbetssätt, vilket medförde att det blev mindre 

tidskrävande. Den ökade dokumentationen förde med sig positiva effekter vilket Ellis 

förklarar  

”...att alltså allt dokumenterar vi och det har blivit viktigt att man synliggör det 

på ett annat sätt. Alla saker i förskolan som vi gör är lärandeprocesser och det har 

nog blivit mer tydligt i det här dokumentationsverktyget...” 

Respondenterna berättade om stora fördelar med hur verktyget kunde underlätta 

övergången mellan förskolan och skolan, något som tidigare hade varit svårt. Lo 

förklarade fördelarna med användningen av Unikum vid övergångar på följande sätt: 

”...överföringssamtalen har ju inte tagit upp det i den utsträckning som Unikum 

kommer att göra sen när man har gått i fem år i en förskola, så den 

utsträckningen en lärare kan se på ett barn som har Unikum från ett år till fem års 

ålder liksom det är ju jättestor skillnad, det tror jag är gynnsamt både för barnen 
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och för dem i skolan. Det blir en bra övergång det har vart så svårt just det här 

med övergång mellan förskolan och skolan att man ska liksom få ihop dem 

ganska bra och få till det bra och överlappa och lite sådär...” 

Det fanns även svårigheter med införandet av den digitala formen av dokumentering 

som att hälften av respondenterna berättade att det var tidskrävande, vilket Juno 

uttrycker ”…det tog mycket tid, det här innan man fick in, att det gick in på rutin...” 

En fjärdedel av respondenterna upplevde att väggdokumentationen, det vill säga den 

dokumentation som pedagogerna satte upp på de fysiska väggarna på förskolan, 

förändrades i och med införandet av webbaserad dokumentation på förskolorna. 

Väggdokumentationen bestod av antingen barnens alster eller utskrivna 

dokumentationer som pedagogerna har gjort på Unikum för att ge barnen en möjlighet 

att reflektera själva kring dokumentationerna och vad de gör för projekt på förskolan. 

De respondenter som angav att väggdokumentationen minskade berättade att det 

berodde på att pedagogerna ansåg att vårdnadshavarna kunde se dokumentationen via 

exempelvis Unikum och att de därför inte behövde ha dokumentationen uppe på 

förskolan. Efter diskussioner inom arbetslagen och beaktande av barnens perspektiv 

insåg pedagogerna att det var betydelsefullt att fortsätta ha väggdokumentation på 

förskolan för barnens skull. Respondenterna i detta arbete som arbetade i barngrupp 

hade alla dokumentation på väggarna när intervjuerna genomfördes i olika former.  

Hur barnens utveckling och lärande dokumenterades skiljde sig åt enligt de pedagoger 

som vi intervjuade. En respondent upplevde att det blev mer gruppen som 

dokumenterades och en respondent upplevde att det enskilda barnet dokumenterades 

mycket mer sedan införandet av Unikum. Något som alla respondenter var överens om 

var att det blev mer fokus på dokumentationen av det enskilda barnet i och med barnens 

egna lärloggar på Unikum. Kim uttrycker sig om denna förändring att det tidigare var 

”...mycket gruppinformation i månadsbrev och vad som har hänt i grupp, men nu 

kan man verkligen fokusera mer på det individuella barnet och lägga upp bilder 

och information så...” 

Dokumenteringen av gruppen fanns fortfarande kvar och är fortfarande en stor del av 

arbetet på förskolorna men numera i form utav månadsbrev och veckoreflektioner som 

ges ut till föräldrarna via Unikum. Dani lyfter att mallen gör att det skapar en helhet för 

förskolan där de allesammans når en likformighet och inte alla avdelningar gör olika. 

Respondenterna förklarade att en av utmaningarna med Unikum var att det är en 

skriftlig portal, något som vissa pedagoger som inte kände sig trygga i det svenska 

skriftspråket upplevde som en stor utmaning. De valde att helst inte skriva och bad 

någon annan att göra det. Charlie berättar att i början läste de varandras texter innan de 

publicerades för att alla skulle känna sig bekväma med det som de skrivit. Lo delger hur 

det var på hens arbetsplats: ”…för man ska ju ha en hyfsat bra svenska när man skriver 

och tänka på hur man skriver och så och det har vi väl märkt att det är en nackdel…” 

Isa berättade om sin syn på följande sätt ”…det är ju fortfarande utmaningar och jag 
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tror att det alltid kommer att vara så, hur formulerar vi oss i Unikum? Det finns inget 

perfekt inlägg, varje inlägg kan göras bättre…”. På det sättet förklarar Isa att det 

pedagogiska utvecklingsarbetet är ständigt närvarande.  

Hur pedagogerna resonerade kring barnens delaktighet i dokumentationen 

Den här kategorin beskriver pedagogernas uppfattning kring barnens delaktighet i 

dokumentationen och hur de arbetar med att göra barnen delaktiga i dokumentationen.  

Den största utmaningen med Unikum var barnens delaktighet i dokumentationen. Isa 

berättade att i och med att det var ett textbaserat system blev det väldigt svårt för barnen 

som gick på förskolan att navigera själva i programmet. På så sätt så missade barnen sin 

egen dokumentation samt bilderna och filmerna på dem själva som låg inne på Unikum. 

Skillnaden blev markant för de barn som haft dokumentationer inne i verksamheten i 

pappersform eller där varje barn hade en egen pärm som de hade möjlighet att ta ner och 

bläddra i själva. När dokumentationen fanns i de formerna hade barnen möjlighet att få 

insyn i sin egen dokumentation på deras egna villkor. Isa uttryckte sig om detta i 

följande reflektion: 

”...reflektera på barnens villkor och det finns ju inte när du har en lärplattform 

där barnen inte kan komma åt materialet själva … när vi valde att ta bort de 

fysiska pärmarna så märkte vi att nu är inte dokumentationen lika tillgänglig för 

barn och det är ett dilemma... ” 

På den förskolan som Isa arbetar infördes de fysiska pärmarna efter pedagogernas 

reflektioner. En del av barnens delaktighet beror även på tillgången till digitala verktyg. 

Två av respondenterna berättade att de fått egna lärplattor som de använde sig av för att 

dokumentera och reflektera med. Respondenter som inte hade egna digitala verktyg för 

dokumenteringen hade oftast ett verktyg för hela avdelningen och då kunde det uppstå 

situationer när verktyget behövdes men användes av en annan pedagog. Respondenter 

som hade lättare att få tillgång till tekniska hjälpmedel som till exempel lärplattor och 

ljud- och videospelare upplevde att det var lättare att barnen var delaktiga i sin egen 

dokumentation. När tillgången på digitala hjälpmedel ökade så förenklades möjligheten 

att få barnen delaktiga.  

 

Ellis upplever att det är både och att barnen är delaktiga. Ett exempel på när barnen får 

vara med och bli synliga i utformningen av dokumentationen är när de haft rörelselek då 

barnen får vara med och välja bilder samt säga vad det ska stå. Annars var åldern på 

barnen oftast en avgörande faktor om barnen fick vara med och välja sin 

dokumentation, de yngre barnens dokumentationer var det pedagogerna som gjorde och 

la in i Unikum medan de äldre barnen fick välja själva och vara delaktiga på ett annat 

sätt. Ungefär hälften av respondenterna arbetade med de yngsta barnen och de berättade 

att med de yngre barnen var det oftast pedagogen som avgjorde om barnet verkade 

intresserade av situationen och därmed dokumenterade situationen. Alex berättar om 

svårigheterna med att föra de yngres talan på följande sätt: 
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”…och bilder använder vissa och då handlar det om att kunna läsa av barnen lite 

och i vissa situationer så blir det att vi tolkar barnen. Det gör vi nästan alltid. Och 

det handlar om med de yngre barnen blir barnen glada när de ser en bild eller 

bryr de sig inte om den. Ja, så det handlar om att läsa av. På så vis får vi försöka 

föra barnens talan. Det kan vara svårt det med.” 

Den större andelen av respondenterna berättade att barnen fick se bilder i efterhand via 

projektor eller uppsatta på väggar. Dani förklarade det på följande sätt  

”Försöker vara noga med att det ska finnas bilder uppe på det som vi gjort. Kan 

hända att ett barn pekar på en bild och kan då tänka att vi ska erbjuda det. Kan 

vara tydligt även om de inte berättar som när du reflekterar med barnen.”. 

Alex berättar om sin förskolas reflekterande arbetssätt. Med de äldre barnen arbetade 

pedagogerna ofta med att de sitter tillsammans med barnen och diskuterar vad som hänt 

och vad barnen vill berätta om det som dokumenterats. På det sättet berättar Alex att de 

försöker göra barnen delaktiga i dokumentationen men även se barnen. Alex berättar 

även om att de frågar barnen om deras åsikt kring bilderna som vårdnadshavarna ser. 

Charlie förklarar om hur de försöker göra barnen delaktiga i följande citat: 

”...men så reflekterar vi tillsammans, vi brukar koppla in projektorn bygga upp 

eller visa upp Unikum via projektorn och då får de vara med och titta på bilderna 

och då brukar vi läsa upp det som vi har skrivit...” 

 

Hur pedagogerna resonerade kring vårdnadshavarnas delaktighet i 

dokumentationen 

Den här kategorin beskriver pedagogernas uppfattning kring vårdnadshavarnas insyn i 

sina barns dokumentation och hur ett webbaserat digitalt verktyg för dokumentation 

förändrar vårdnadshavarnas insyn i verksamheten. 

Respondenterna uppskattade den nya informationsväg de hade fått för att nå ut med 

information till vårdnadshavarna på ett helt annat sätt än vad de kunde tidigare. Dels för 

att de kunde se hur många föräldrar som hade läst informationen och även se vilka som 

inte hade läst den och kunde därför muntligt påminna om informationen istället för att 

skicka med papper hem. Vårdnadshavarna fick också enligt pedagogerna en större 

inblick i verksamheten med hjälp av Unikum då de fick notiser på exempelvis deras 

smartphones när förskolan gjorde nya inlägg eller la till ett inlägg på deras barns 

lärlogg. Kim förklarade sin syn på detta: 

”...det känns som att föräldrarna får mer information och de har mer koll på vad 

som händer på förskolan och bilder på deras barn och men som en förälder sa på 

utvecklingssamtal att nu kan man faktiskt se bilder på att barnen gör sakerna som 

vi berättar om, förut har det mest varit så att vi har berättat om sakerna...” 

Isa berättade om fördelarna med Unikum när det gäller vårdnadshavares del: 
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”Att de får mycket bättre insyn i verksamheten, vi gjorde en liten enkät vid 

införandet av lärplattformen och då var det över 90% av de som svarade som 

upplevde att dem hade fått bättre eller mycket bättre insyn i verksamheten genom 

lärplattformen.” 

En stor fördel som alla pedagoger berättade om var att ha utvecklingssamtal via 

Unikum, alltså att de la in från förskolans sida vad de ville lyfta fram på 

utvecklingssamtalen och föräldrarna fick möjlighet att läsa det innan de satte sig ner på 

samtalet. Vårdnadshavarna fick en möjlighet att även ge en notifikation om att de hade 

tagit del av underlaget och var redo för samtal. Detta gjorde det lättare för pedagogerna 

att boka in samtalet då vårdnadshavarna var förberedda. Under samtalet så kunde 

pedagoger och vårdnadshavare ha lärportalen, i det här fallet Unikum, uppe för att 

tillsammans gå igenom dokumentationen som fanns om det enskilda barnet och den 

grupp som det aktuella barnet ingick i. Dani uttryckte sig så här om att genomföra 

utvecklingssamtal med hjälp av Unikum: 

”...vi ger föräldrarna en väg att redan innan få fundera på de här frågorna. Innan 

har vi gett en papperslapp… där är tiden och dom frågorna har vi. Och visst det 

är jättebra. En del föräldrar har med sig den och funderat innan och svarat men 

många föräldrar har liksom bara tappat bort den lappen. Och det vet man själv 

när man har lappar. Här så är det ändå samlat ja på datorn och de får ett mail och 

de kan gå in i Unikum, svara på de här frågorna och där har vi de olika barnens 

utveckling, trygghet och trivsel, delaktighet...” 

En svårighet med att använda sig av ett digitalt webbverktyg är att ett tekniskt verktyg 

kan ge oväntade utmaningar. Det kunde bli mycket tekniskt krångel och svårt för 

vårdnadshavare att få det att fungera uttryckte tre av respondenterna. Kim berättade om 

problem som uppstått på följande sätt: 

”...många andra hade problem med det här med utvecklingssamtalsmallarna och 

de och vi har haft nån förälder som inte har kunnat öppna upp det så det har vart 

lite sånt, det krångligaste har kanske vart föräldrarna som aldrig har upplevt 

Unikum förut hur de ska logga in och hur det fungerar...” 

Det fanns även språkliga utmaningar för vårdnadshavare. Vissa vårdnadshavare kunde 

ha språkliga svårigheter såsom att de inte talade eller förstod svenska, hade dyslexi eller 

var analfabeter, vilket gjorde att de fick svårt att ta till sig informationen som kom ut på 

Unikum. Pedagogerna försökte aktivt arbeta runt detta genom att kommunicera via 

bilder istället för långa texter, som Kim som gav följande exempel: “Vi har vissa som 

har det lite svårt men vi försöker hålla det ganska enkel text och ändå visa med bilderna 

vi lägger ut. Så liksom bilderna kompletterar texten.”. 

 

  



 

18 

 

Diskussion 

Diskussionen kommer att börja med en diskussion kring studiens metodik. Sedan följer 

en resultatdiskussion som kopplas samman med litteraturgenomgången, det teoretiska 

ramverket och respondenternas intervjusvar. Avslutningsvis kommer vår slutsats och 

förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion 

För att få en uppfattning om hur pedagoger tänker kring att använda sig av webbverktyg 

för att dokumentera har intervjuer valts som metod. Genom intervjuerna har vi fått 

tillträde till pedagogers erfarenheter och kunskaper i förhållande till vår frågeställning. 

Intervjuerna har genomförts både i fysiskt möte och över telefon. Det finns flera 

fördelar med att ha intervjuer över telefon såsom att de tar kortare tid att genomföra 

samt att respondenterna kan ha lättare att uttrycka sig om negativ kritik kring det som 

intervjun behandlar (Bryman, 2011). En negativ aspekt kring telefonintervjuer är att det 

blir svårare för oss som intervjuar att tolka respondenternas svar då vi inte kan se deras 

kroppsråk. I och med att vi har intervjuat respondenterna på olika sätt påverkar detta det 

insamlade materialet och därför också resultatet.  

Respondenterna har själva fått välja om de ville få intervjufrågorna skickade i förväg 

eller inte. Fem valde att se intervjumallen innan och tre valde inte det. Vi ansåg att det 

fanns en fördel med att fråga respondenterna innan om de ville ta del av frågorna, dels 

för att eventuellt få fler som ville delta och dels för att kunna få utförligare svar. 

Eftersom de då har fått en chans att tänka igenom hur och vad de ska svara under 

intervjun. Problemet med att skicka frågorna före intervjun kan vara att respondenterna 

valde att ge oss de svar som de tror att vi ville ha och inte hur det egentligen förhöll sig i 

verkligheten (Bryman, 2011). I och med att vi har genomfört åtta intervjuer bör vi också 

påpeka att vi har blivit mer vana vid att intervjua under tidens gång och de sista 

intervjuerna kan vara mer detaljerade än vad de första var. De tre sista intervjuerna blev 

annorlunda och vi märkte på inspelningarna att vi lättare fångade upp sådant som andra 

pedagoger pratat om innan.  

En annan sak som vi har reflekterat över är att alla respondenter som vi har intervjuat 

har varit positivt inställda till att arbeta med webbaserad dokumentation. Vi tror att detta 

kan bero på att det är dessa respondenter som har varit villiga att delta i studien. Det bör 

påpekas att beslutet att använda sig av ett digitalt webbverktyg har tagits på 

ledningsnivå. Således har inte respondenterna valt själva att använda digitala 

webbverktyg som dokumentationsform. Eventuella respondenter vill kanske inte delta i 

en studie och tala negativt om detta arbetssätt då de inte upplever att de blir helt 

anonyma i och med att vi som författare till denna studie får vetskap om vilka de är 

genom intervjuerna. Det kan finnas en möjlighet att vi hade fått in mer varierade svar 

ifall vi använt oss av en enkätstudie där respondenterna kan känna sig ännu mer 

anonyma än vid en intervju. Vi anser dock att en intervjustudie passade vårt syfte och 

frågeställning i studien bättre än om vi hade använt oss av en enkät även fast vi 
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förmodligen hade fått in mycket mer material att använda oss av i resultatdelen. Våra 

intervjufrågor kunde ha utformats på ett annat sätt med tydligare och inte så ledande 

frågor vilket kunde ha hjälpt oss mer under arbetets gång. Frågorna borde ha 

kategoriserats annorlunda för att lättare kunna följa en röd tråd och för att bearbetningen 

av respondenternas svar hade kunnat förenklas. Vi vill också påpeka att de resultat som 

vi fått fram endast står för våra respondenter under den tiden som vi har genomfört 

intervjuerna. Om vi intervjuar samma personer igen om ett år kan våra resultat ändra 

sig.   

Resultatdiskussion 

Under vår studie har vi reflekterat kring hur synen på dokumentation skiljer sig mellan 

pedagoger och hur dokumentationen används olika på förskolorna. Resultaten visar att 

de pedagoger som vi intervjuat använder sig av artefakten Unikum som är ett 

webbverktyg för dokumentation, denna artefakt används för att underlätta det 

pedagogiska utvecklingsarbetet på förskolan. Genom att använda sig av Unikum skapar 

respondenterna i detta arbete ett nytt arbetssätt att dokumentera på. Respondenterna har 

haft störst fokus på det positiva med att använda ett webbverktyg för dokumentation. 

Artefakter skapas med syfte att förbättra och underlätta för samhället eller inom andra 

områden enligt Säljö (2005). Respondenterna ger ett exempel på detta genom att 

förklara att övergången mellan förskola och skola underlättats då ett standardiserat 

verktyg ger inblick till skolorna om vad barnen upplevt under sin förskoletid. Det som 

bör noteras är att fristående förskolor och skolor har möjlighet att köpa in Unikum eller 

liknande webbverktyg men då det kostar så kan det vara så att en del förskolor väljer att 

antingen använda sig av andra webbverktyg eller inga alls. Det är inte förskolorna själva 

som väljer att dokumentera i digitala webbverktyg utan det är styrt från kommunen att 

förskolan ska använda sig av detta för att barnet/elevens utveckling ska kunna följas 

från förskolan till skolgångens slut. För att kunna genomföra arbetet med webbaserad 

dokumentation behöver pedagogerna använda sig av artefakter som USB-minnen, 

datorer och lärplattor. Arbetssättet när det gäller webbaserad dokumentation som 

pedagogerna använder sig av kan förklaras av Löfgrens (2017) begrepp “doing 

professionalism” där förskolläraren förändrar sitt pedagogiska utvecklingsarbete genom 

att skapa mening till det som uppdraget som pedagog kräver.  

Dokumentationen blir annorlunda med användandet av nya digitala artefakter och 

respondenterna upplever att arbetssättet går snabbare och förenklar därmed 

pedagogernas arbetsuppgifter när det gäller dokumentationen och reflektionen kring den 

precis som Säljö (2005) skriver att artefakterna är till för. Något som är viktigt att 

komma ihåg är den etiska aspekten kring dokumentationen av barn, särskilt när 

dokumentationsarbetet underlättas. Flera pedagoger uttryckte att de själva har börjat 

reflektera över detta då barnen ibland uttrycker missnöje kring att bli fotograferade. 

Detta problem framhåller även Lindgren (2016) som menar att om det är enklare att 

dokumentera glömmer pedagoger att fråga barn om samtycke till fotografering eller 

videoinspelningar. De flesta förskolor där respondenterna arbetar som vi samtalat med i 

studien använder sig av både digital dokumentation och väggdokumentation. 
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Väggdokumentationen brukar bestå av barnens alster som de gör under de pedagogiska 

aktiviteterna och då får barnen en chans att reflektera över sin egen utveckling. Detta 

innebär enligt pedagogerna att dokumentationsarbetet på förskolorna har förändrats 

sedan införandet av digital dokumentation då det blir två olika dokumentationsformer i 

deras pedagogiska utvecklingsarbete. I och med artefakterna som förskolorna har 

tillgång till betyder det dock inte att det blir dubbelt arbete för pedagogerna då det är 

enkelt att skriva ut dokumentationen som finns på webben och sedan sätta upp denna på 

förskolans väggar. Det finns vissa indikationer som tyder på att reflektionen med barnen 

blivit lättare att hantera men det har även framkommit negativa aspekter kring barnens 

delaktighet. Lindgren lyfter i sin forskning att det är viktigt att pedagoger är medvetna 

om den problematik som finns kring barns inflytande i sin egen dokumentation (2012, 

2016). Flera av respondenterna ger exempel på hur de försöker få barnen att vara aktiva 

i sin dokumentation. Den pedagog som arbetar som IT-pedagog hade haft diskussioner 

med företaget som tillhandahåller webbverktyget Unikum om att införa en typ av 

barninloggning där barnen själva kommer åt sin digitala dokumentation. Via 

mejlkontakt med A. Huerta (personlig kommunikation, 28 november 2017) som arbetar 

på Unikum har även vi ställt frågan om barninloggning och hennes svar var att det är 

något som de funderar på att införa. Att barnen kan bli exkluderade, speciellt om 

väggdokumentationer försvinner, har vi upplevt varit en stor nackdel med att använda 

sig av digitala dokumentationslösningar. IT-pedagogen som vi intervjuade gjorde en 

jämförelse mellan två olika webbverktyg, Unikum och Förskoleappen, där båda hade 

samma brist när det gäller barnens delaktighet. Förskoleappen är ett liknande verktyg 

som Unikum. Den etiska aspekten och maktförhållandena som finns i förskolans värld 

är något som pedagoger bör vara medvetna om, vilket flera av respondenterna 

reflekterar kring. Det uppstår en problematik när den etiska aspekten kring barns 

deltagande inte är självklar. I och med den tekniska utvecklingen och skapandet av olika 

artefakter har de flesta människor nu tillgång till smartphones, lärplattor och datorer i 

hemmet. Dessa artefakter har oftast tillgång till internet och detta medför att 

vårdnadshavare får lättare tillgång till barnens dokumentation om denna görs via 

webbverktyg som Unikum. Flera av respondenterna upplever att kontakten med 

vårdnadshavare blivit enklare via Unikum, speciellt när det gäller utvecklingssamtal.  

Som tidigare nämnts i avsnittet litteraturgenomgång så är det de didaktiska frågorna 

vad, varför och hur som är centrala i detta examensarbete. När det gäller frågorna varför 

och hur dokumentationen genomförs kommer begreppet pedagogisk dokumentation in. 

Bland annat genom styrdokument för förskolan och hur det digitala webbverktyget 

används för insamlande och som reflektionsunderlag. En praktisk konsekvens som detta 

arbete kan få är att pedagoger genom att läsa om andras erfarenheter kan se om de vill 

ändra på ett webbaserat verktyg. För trots allt är det viktigt att komma ihåg att ett 

verktyg inte är beständigt utan kan förändras om de pedagoger som använder verktyget 

reflekterar kring sitt pedagogiska utvecklingsarbete och kan ge förslag på förändringar 

för att verktyget ska kunna vara en del av förskolans verksamhet.  
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Slutsats 

Utifrån de intervjuer som vi har genomfört med åtta pedagoger som arbetar på förskolor 

i Mellansverige och analysen av dessa intervjuer med hjälp av Vygotskijs 

sociokulturella teori med fokus på artefakter blir vår slutsats att det finns stora fördelar 

med att använda sig av digitala webbverktyg i dokumentationsarbetet på förskolor. 

Digitala artefakter används som ett hjälpmedel av pedagoger i det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan och har underlättat pedagogernas arbetsprocess. 

Dokumentationen kan utföras med hjälp av olika artefakter utan att pedagogerna 

behöver använda sig av sin reflektionstid eller gå ur barngruppen för att dokumentera. 

Barnen kan på så sätt få en större chans att bli mer delaktiga i sin egen dokumentation. 

Vi drar också slutsatsen att användningen av digitala webbverktyg kan medföra att 

barnen inte blir delaktiga i dokumentationen om inte pedagogerna visar och reflekterar 

kring den med barnen. Detta beror på att barnen inte själva har åtkomst till verktyget 

utan är beroende av pedagogernas arbetssätt för att kunna få insyn i sin egen 

dokumentation. Den etiska aspekten kring barnens delaktighet i den digitala 

dokumentationen är något som bör uppmärksammas för att barnen ska få tillgång till sin 

egen dokumentation om sin utveckling och lärande. Vi tror att en barninloggning som 

förskolan kunde tillhandahålla via lärplattor skulle kunna minska detta etiska problem. 

Vi ser införandet av ett digitalt webbverktyg utifrån denna studie som något positivt. 

Det digitala webbverktyget blir ett hjälpmedel för pedagogernas arbete på förskolorna 

när pedagogerna har lärt sig hantera verktyget. Det finns absolut utmaningar som 

behöver bearbetas för att detta ska vara ett optimalt verktyg, särskilt i arbete med barn 

och deras personliga integritet.  

Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har flera funderingar och frågor uppstått om vidare forskning. Vi 

tycker att det skulle vara av intresse att genomföra en enkät för att få en bredare och 

tyngre förankrad resultatdel där syftet är att få en inblick i hur digital dokumentation 

påverkar förskolans verksamhet. Vi har funderat på om negativa åsikter kanske lättare 

uttrycks i en enkät än i en intervju. Den etiska aspekten kring dokumentation är också 

något som vi anser behöver få mer fokus i och med att den digitala dokumentationen 

inom förskolan blir mer utbredd och förskolorna använder sig mer av webbaserade 

digitala verktyg än vad som har skett tidigare. Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-lag 

att börja gälla i Sverige. Denna lag kommer att stärka rättigheterna kring behandling av 

personuppgifter (Datainspektionen, 2017). Det kommer att tillföra hårdare krav gällande 

bilder på barn och frågan är då hur detta påverkar företagsägda webbverktyg för 

dokumentation? En sista fundering som vi hade var hur dokumentation via webbverktyg 

påverkar pappersförbrukningen och den hållbara utvecklingen i stort. Att dokumentera 

via webbverktyg kan i vissa fall bidra till en lägre pappersförbrukning på förskolorna 

och blir då en del av hållbar utveckling för samhället. Ett intressant forskningsobjekt 

skulle då bli hur denna form av dokumentation blir en del av förskolors miljöarbete.  
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Bilaga 1: Intervjuguide till pedagoger som arbetar i 

barngrupp. 

 

Frågorna börjar med bakgrundsfrågor, sedan om dokumentation i allmänhet och sen 

specifikt kring Unikum som dokumentationsform.  

 

Bakgrundsfrågor  

 Hur länge har du arbetat på förskola? 

 Hur länge har du arbetat på denna förskola?  

 Vilken utbildning har du när det gäller pedagogiskt arbete (barnskötare, 

förskollärare etc.)?  

 Vilken utbildning har du kring dokumentation? 

 Vilken utbildning har du i Unikum? 

 

Huvudfrågor  

 Hur dokumenterar ni på förskolan?  

 Dokumenterar ni det enskilda barnets lärande eller barngruppens 

(projektgruppens) lärande eller både och?  

 Får barnen vara med och välja dokumentationen själva?  

 Är barnen med och reflekterar kring dokumentationen och i så fall hur? 

 Används dokumentationen som underlag för utvecklingssamtal, eller 

återkopplas på andra sätt med vårdnadshavare? 

 Vad tycker ni om Unikum?  

 Hur använder ni Unikum som dokumentationsform?  

 Hur tycker ni att dokumentationen har förändrats sedan införandet av Unikum? 

 Är förhållandet förändrat mellan hur det enskilda barnet och barngruppen 

dokumenteras? 

 Påverkar de olika dokumentationsformerna varandra?  

 Vilka utmaningar upplevde ni med införandet av Unikum? 

 Har vårdnadshavare blivit mer involverade kring dokumentationen efter 

Unikum?  

 Tycker ni att ert sätt att dokumentera och synen på dokumentation har ändrats 

sen ni började använda Unikum?  
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Bilaga 2: Intervjuguide till IT-pedagog som arbetar med 

pedagoger i förskolan. 

Frågorna börjar med bakgrundsfrågor, sedan huvudfrågor som inriktar sig på Unikum 

som digitalt webbverktyg för dokumentation.  

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som IT-pedagog? 

 Vilka arbetsuppgifter har du? 

 Vilken utbildning har du när det gäller pedagogiskt arbete (barnskötare, 

förskollärare etc)? 

 Vilken utbildning har du i Unikum?  

Huvudfrågor 

 Varför valde ni Unikum? 

 Hur gick ni tillväga när Unikum skulle införas som ett av pedagogernas verktyg 

på förskolan? 

 Vad var era förväntningar med införandet av Unikum? 

 Hur har användandet av Unikum påverkat det pedagogiska arbetet? 

 Vilka utmaningar finns det i användandet av Unikum?  

 På vilket sätt har en implementering av Unikum påverkat personal och 

vårdnadshavare på förskolorna? 
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Bilaga 3: Informationsbrev till respondenter 
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Bilaga 4: Hurnikum, reflektionsmall 

 


