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Sammanfattning

I den senaste uppdateringen av läroplanen för förskolan beskrivs
en metod som kallas pedagogisk dokumentation. Denna metod
förväntas förskollärare använda för att uppnå läroplanens uppsat-
ta mål kring uppföljning, utvärdering och utveckling för förskole-
verksamheten. Många upplever dock att den pedagogiska doku-
mentationen blir ytterligare en arbetsuppgift i en redan stressad
situation.

Det här projektet utgör en förstudie för utvecklingen av en applika-
tion för lärplatta vars syfte är att underlätta för förskollärare och
minska den administrativa tiden för pedagogisk dokumentation.
Resultatet av förstudien är en prototyp för en iPad-applikation
med fokus på snabba dokumentationer och att göra barnen delak-
tiga i dokumentationsarbetet. Processen att skapa dokumentatio-
ner effektiviseras genom att använda enhetens inbyggda hårdvara
samt erbjuda möjligheten att spara dokumentationer och media
offline. Barnen involveras i dokumentationsarbetet genom egna
profiler där material som berör dem samlas och där de själva kan
lägga till bilder och spela in ljud.
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Abstract

The Swedish National Agency for Education has recently published
an updated version of the preschools curriculum containing new
guidelines for how preschool teachers are expected to work with
documentation, follow-up, evaluation and analysis. However, pre-
school teachers experience frustration due to challenges such as
insufficient amount of time to work according to these guidelines
while acting as both caretakers and teachers for the children.

Dokufant is a digital web based tool facilitating documentation,
follow-up, evaluation and analysis in preschool environments. It
enables the teachers to document the pedagogical process and
use the documentation as foundation for evaluation, follow-up and
analysis. Although Dokufant resolves some of the issues causing
the teachers’ frustration, the solution does not fully address the
time challenges perceived by teachers. This is where an application
for iPad could come in handy.

This thesis is a pilot study of how an application for iPad could
be developed to help preschool teachers work with the curriculum
guidelines in an even more efficient way. The goal was to develop
a prototype, as a complement to the web based tool Dokufant,
which focuses on fast creation of documentation. It was also to
enable the children to help in the documentation process and thus
be a part of their own learning.

The findings of the thesis and the developed prototype applica-
tion show that faster documentation is made possible thanks to
the iPad hardware and the possibility to save material offline. A
photograph can be taken with the iPad camera and will subse-
quently be saved to the Dokufant media library in an instant. If
there is no internet connection when the photo is taken it will
reside locally on the iPad until a connection is found. The same
goes for documentation, which can be saved offline, and if they
are not finished the teachers can continue to work with them later
on the iPad or, after they have been uploaded, in the web tool on
the computer. Unlike in the web tool, there are no settings to be
made before starting documentation on the iPad. All settings can
be set later which further accelerates the documentation process.

Children are made part of the documentation process through
their own profiles where information concerning them is gathered.
When the material is visible to them it opens up the possibility for
a discussion on what they want to be documented and what they
are interested in learning more about. Also the children can take
photos with the iPads’ camera directly from the app and record
sound connected to the photo to tell their thoughts on why the
photo was taken and what it captures.

This prototype, if developed into an iPad application, can help

iii



preschool teachers meet the demands of the curriculum without
interfering with their job as caretakers and teachers for the child-
ren. it will not only speed up the documentation process, it will
also encourage the children to play an active part of their own
learning.
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Kapitel 1

Inledning

I den senaste uppdateringen av läroplanen för förskolan [40] har ett helt nytt av-
snitt tillkommit som handlar om uppföljning, utvärdering och utveckling. För att
arbeta med detta har många svenska förskolor valt att använda metoden pedago-
gisk dokumentation. Då denna metod används mer och mer inom Svenska förskolor
fick Codemill AB uppgiften att utveckla Dokufant. Dokufant [27] är ett digitalt
verktyg framtaget för att underlätta den pedagogiska dokumentationen för försko-
lepedagoger. Verktyget är helt webbaserat och som en vidareutveckling av detta
projekt önskade Codemill utveckla en applikation för lärplatta som ett komplement
till webbverktyget. Ägaren av Dokufant, KreaKom AB, är ett litet företag med
begränsad budget och då utvecklingen av en applikation för lärplatta är kostsamt
behöver de söka extra bidrag för att ha möjlighet att initiera utvecklingen. Därför
togs beslutet att en förstudie skulle genomföras och en prototyp tas fram för att
tydliggöra funktionalitet och design för den tänkta applikationen. Utifrån detta kan
sedan Codemill AB göra en kostnadsbestämmelse som tillsammans med informatio-
nen från förstudien kan utgöra ett underlag för ansökan av bidrag.

Inom ramen för förstudien studeras bakgrunden till Dokufant, vad pedagogisk doku-
mentation är och hur det påverkat utformningen av webbverktyget. Det utreds också
om applikationen bör utformas som en mobilanpassad webbapplikation eller en na-
tive applikation för ett specifikt operativsystem. Prototypen skall sedan utvecklas
med Dokufants grafiska profil som grund och funktionerna i appen skall förfinas med
hjälp av användartester. Prototypen och informationen som samlats in skall sedan
överlämnas till Codemill AB och utgöra grunden för en kostnadsbestämmelse för
den slutgiltiga applikationen.
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1.1 Codemill AB

Codemill AB [14] är ett relativt nystartat konsultföretag inom IT som har haft
stor tillväxt under de senaste åren. I dagsläget arbetar ett trettiotal IT-konsulter
på Codemill där samtliga har en universitetsexamen i datavetenskap eller interak-
tionsdesign. Codemill engagerar många studenter genom att erbjuda sommarjobb,
extrajobb och examensarbeten. De huvudsakliga inriktningarna på projekt som Co-
demill arbetar med berör mediehantering och mjukvara för medicinsk utrustning,
men många lokala webbprojekt har också legat på agendan.

Codemill är företaget som genomfört kodningen av webb-verktyget Dokufant och
som initialt hade idén om att komplettera verktyget med en iPad-app.

1.2 KreaKom AB

KreaKom AB grundades 2010 och är företaget som ligger bakom idén till webbverk-
tyget Dokufant. KreaKom distribuerar användarkonton, marknadsför verktyget och
håller utbildningar för nya användare i Dokufant. Under 2011 påbörjades arbetet
med Dokufant och under 2012 anlitades Codemill AB för att genomföra utveckling-
en av systemet. Sedan dess har mindre förbättringar i systemet beställts men inga
större ändringar har gjorts i systemet då KreaKoms budget är mycket begränsad.

1.3 Dokufant

Dokufant [27] är ett helt webbaserat digitalt verktyg för att dokumentera verk-
samheten på en förskola. Dokumentationerna som skapas i Dokufant är så kallade
pedagogiska dokumentationer och tänkta att användas som grund för uppföljning,
utvärdering och utveckling av förskoleverksamheten. Webbverktyget Dokufant är
framtaget för att vara enkelt även för personer med väldigt lite datorvana. Do-
kumentationer kan skapas utifrån fördefinierade mallar där text, bild och film kan
kombineras. Pedagoger kan samarbeta inom avdelningen samt med andra avdelning-
ar på samma förskola genom att kommentera varandras dokument och dela med sig
av tankar och idéer. Dokumenten går också snabbt och enkelt att spara som en PDF
eller skriva ut. Dokufant samlar all dokumentation på ett ställe och tillåter åtkomst
för pedagoger var de än befinner sig genom det webbaserade gränssnittet.
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1.4 Disposition

Kapitel 2. Problembeskrivning En detaljerad beskrivning av projektet, pro-
blemet som ska lösas samt projektets syfte och mål.

Kapitel 3. Teori Teori som ligger till grund för projektet presenteras här.

Kapitel 4. Metod Metoder och verktyg som används i projektet listas och be-
skrivs.

Kapitel 5. Genomförande I detta kapitel beskrivs de olika stegen av arbetet.
Planering, genomförande och utfall.

Kapitel 6. Resultat Teknisk och funktionell beskrivning av prototypen. Använ-
dargränssnitt och hur systemet används.

Kapitel 7. Slutsatser Slutsatser dragna av författaren sammanställs och presen-
teras. Projektets begränsningar och framtida arbete inom området diskuteras.

1.5 Ordlista

App Förkortning av ordet applikation. Applikation är ett tillämpningsprogram,
ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete.

Lärplatta Ordet lärplatta är ett samlingsnamn för surfplattor, oberoende av till-
verkare, som används i pedagogiskt arbete såsom förskola och skola. Kallas även
platta, padda eller läsplatta.

iPad En surfplatta, det vill säga en bärbar, platt liten dator med tryckkänslig
skärm och avancerade funktioner. Lanserades 2010 av företaget Apple.

iOS Operativsystemet som används på Apples alla handenheter, däribland iPad.

Android Ett av de vanligaste operativsystemen för smartphones och lärplattor
som ej är tillverkade av Apple.

Operativsystem Ett grundsystem som sätter krav och begränsningar på pro-
grammerad mjukvara tänkt att användas på systemet. En mjukvara som används
på flera olika operativsystem måste ibland programmeras olika för varje enskilt sy-
stem.
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Native applikation En native applikation är en applikation som utvecklats för
ett specifikt operativsystem. En native applikation för iOS kan således inte köras på
Android och vice versa.

Skolverket Skolverket är en förvaltningsmyndighet för skola, förskola, vissa sär-
skilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolverket arbetar för
att alla barn ska få tillgång till en likvärdig utbildning och verksamhet som är av
god kvalitet och har en trygg miljö. Skolverket formulerar mål för verksamheterna de
förvaltar och sätter upp krav för dem som sammanfattas i så kallade läroplaner. De
arbetar också med utvärdering och samlar in statistik för verksamheterna. Skolver-
ket fördelar finansiellt stöd och skapar förutsättningar för fortbildning av personal
inom verksamheterna. Skolverket har också ansvar att utfärda legitimationer för
lärare och förskollärare. [42]

Tumnaglar En miniatyr av ett objekt vars syfte är att ge en uppfattning av hur
originalet ser ut.
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Kapitel 2

Problembeskrivning

Internationella studier visar att det finns viss problematik inom förskolan när det
kommer till pedagogisk dokumentation. De vanligaste problemen är tidsbrist eller
otillräckliga resurser, såsom avsaknad av dator eller kamera. Många förskollärare
upplever att dokumentationen blir ytterligare en arbetsuppgift i en redan stressad
situation och de har inte möjlighet att frigöra sig som lärare för att dokumentera
barnens lärande. Det är också ont om tid att sitta ner tillsammans efter observa-
tionstillfället för att samtala och analysera dokumentationerna. Det går dessutom
åt mycket extratid och kraft enbart för att lära sig verktygen och kunna avgöra vad
som kan vara viktigt att dokumentera. [2]

Då lärplattor har blivit allt vanligare inom förskolan föddes idén att komplettera
webbverktyget Dokufant (hädanefter kallat webbverktyget) med en applikation an-
passad för lärplatta. Många pedagoger använder idag lärplattor för att dokumentera
verksamheten och funktionalitet från flera olika applikationer kombineras ofta för
att nå önskat resultat.

2.1 Vision

En applikation som underlättar reflektion och utvärdering med möjlighet att doku-
mentera “on-the-go” utan internetuppkoppling. Applikationen ska kunna användas
tillsammans med barnen och föräldrar ska kunna ta del av innehållet.

2.2 Syfte

De barn som växer upp i dagens samhälle möts av digitala medier från dag ett
och många förskolor väljer att använda lärplattor i sin undervisning. Läroplanen för
förskolan [40] poängterar vikten av att barnet utvecklar god förmåga att kommuni-
cera, söka ny kunskap och samarbeta och här kan lärplattan användas som en del i
barnets naturliga utveckling. Läroplanen [40] poängterar också att det är viktigt att
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barnen får vara delaktiga i dokumentationsarbetet på förskolan och att pedagogerna
tillsammans med barnen reflekterar över det insamlade materialet.

Genom att vidareutveckla Dokufant och komplettera webbverktyget med en app för
lärplatta minskar den administrativa tiden för pedagogisk dokumentation och det
finns möjlighet att involvera barnen i dokumentationsarbetet då de redan lärt sig
hantera lärplattan.

2.3 Mål

Målet med det här projektet är att genomföra en förstudie för framtida utveckling av
ett komplement till Dokufant i form av en applikation för lärplatta (hädanefter kallad
applikationen eller appen). Funktionaliteten som finns i webbverktyget är tänkt att
implementeras i appen och tillgänglig hårdvara, såsom inbyggd kamera, ska tas
tillvara genom att till exempel möjliggöra videoinspelning och fotografering direkt i
appen. Appen ska också möjliggöra att spara dokumentationer offline för att laddas
upp till server vid senare tillfälle. På det sättet blir inte aktiviteten att dokumentera
beroende av internetuppkoppling och pedagogerna kan skapa dokumentationer var
de än befinner sig. Appen är tänkt som ett komplement till den befintliga webbsidan.

Appen ska vara konkurrenskraftig i förhållande till redan befintliga applikationer på
marknaden. Därför ska även en konkurrensanalys utföras där fördelar och nackdelar
hos konkurrenterna studeras och önskvärd framtida funktionalitet identifieras. Det
ska också studeras hur barnen på förskolan kan hjälpa till att dokumentera sitt
eget lärande samt vad som är viktigt att tänka på vid utveckling av en applikation
som små barn ska kunna använda och förstå sig på. Målet med dessa studier är att
använda lärdomarna vid framtagningen av prototypen för appen.

Fokus under det här projektet ska ligga på det inledande arbetet med appens funktio-
nalitet och grafiska gränssnitt och resultatet ska presenteras som en aktiv prototyp,
alltså en modell av mjukvaran [15]. Förstudien är sedan tänkt att användas som
beslutsunderlag för eventuell vidare utveckling av Dokufant genom en applikation
för lärplatta som kompletterar webbverktyget.

2.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan problemen med pedagogisk dokumentation i stor utsträck-
ning härledas till tidsbrist för pedagoger. De måste frigöra sig som lärare för att
hinna med dokumentationsarbetet, vilket betyder mindre tid med barnen. Enligt
läroplanen bör barnen vara delaktiga i dokumentationsarbetet och mer tid tillsam-
mans med barnen efter ett dokumentationstillfälle är önskvärt för att kunna föra en
dialog kring det som dokumenterats.
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Ett komplement till webbverktyget Dokufant i form av en applikation för lärplatta
kan effektivisera arbetet med pedagogisk dokumentation om den:

• återspeglar funktionaliteten i webbverktyget Dokufant,

• använder lärplattans inbyggda hårdvara, exempelvis kameran,

• lagrar dokumentationer offline tills en uppkoppling finns,

• är konkurrenskraftig i förhållande till redan befintliga applikationer på mark-
naden med samma syfte.

Målet med det här projektet är att genomföra en förstudie där det slutliga resultatet
är en prototyp för en sådan applikation som beskrivs ovan. Denna förstudie skall
sedan utgöra beslutsunderlag för eventuell vidare utveckling av en applikation för
lärplatta, som komplement till webbverktyget Dokufant.
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Kapitel 3

Teori

För att projektet skall ha en stadig grund har en del teori studerats. Applikationen
skall användas inom förskolans verksamhet varför det är viktigt att titta på vad
läroplanen säger om utvärdering och utveckling. Det är också viktigt att lägga en
grund för hur etiken spelar in i användandet av applikationen. Viktiga aspekter av
designprocessen förklaras och relaterat arbete inom pedagogisk dokumentation och
prototyputveckling studeras. Slutligen behandlas bakgrunden till Dokufant och vad
som är viktigt att tänka på inför arbetet med applikationen.

3.1 Verksamhetsanalys i förskolan

Läroplanens nyligen tillagda avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling be-
tonar vikten av utvärdering: att få kunskap om hur verksamhetens organisation,
innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje enskilt barn ges bästa möjliga
förutsättningar för utveckling och lärande [41].

Utvärderingen skall utgå från ett tydligt barnperspektiv och varje barns erfaren-
heter och kunnande samt deras delaktighet, inflytande och intresse kring de olika
målområdena behöver synliggöras för att kunna ge dem stöd och utmana dem i
deras lärande. Utvärdering handlar om att utveckla bättre arbetsprocesser, bedöma
om arbetet är i linje med uppsatta mål samt att identifiera nödvändiga åtgärder för
att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha
roligt i förskolan. [41]

Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfaren-
heter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande
förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och
meningsfull.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Ny, rev. utg.(2010) [40]

För att detta ska bli verklighet listar läroplanen olika ansvarsområden för den enskil-
de pedagogen och för arbetslaget som helhet. I stora drag handlar det om att doku-
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mentera kontinuerligt och att se till att dokumentationen omfattar hur läroplansmå-
len integreras med varandra i det pedagogiska arbetet. Dokumentation, uppföljning
och analys ska omfatta hur det enskilda barnets förmågor och kunnande förändras
i förhållande till de förutsättningar som finns. Metoderna för dokumentation och
utvärdering skall också kritiskt granskas och utvärderas. Det är viktigt att både
barnen och föräldrarna är en del i detta arbete.

Det som enligt läroplanen ska dokumenteras, följas upp och analyseras är:

• Kommunikation och samspel mellan barn

• Barns delaktighet och inflytande

• Vad barnen tycker är intressant, meningsfullt och roligt

• Hur barnen utvecklas inom målområdena under gällande förutsättningar

Vidare ska även följande utvärderas och utvecklas:

• Barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar

• Vad och hur barn har möjlighet att påverka

• Hur barnens perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara

• Föräldrarnas inflytande i utvärderingar

• Vad och hur föräldrarna har möjlighet att påverka

• Hur föräldrarnas perspektiv tas tillvara.

3.1.1 Pedagogisk dokumentation enligt skolverket

Enligt skolverket är syftet med pedagogisk dokumentation att få en tydlig bild av
barnen och verksamheten men också att utvärdera vad sammanhanget och miljön
har för betydelse för barnens lärande, lek och samarbete. Skolverket poängterar
också vikten av att dokumentationen måste bli en naturlig del av verksamheten och
en del av det dagliga pedagogiska arbetet om den ska kunna tillföra något. Enligt
skolverket ska läroplanen ses som en helhet där alla delar är beroende av varandra
och tillsammans utgör en sammanhängande text. [34]

Skolverket tydliggör skillnaderna, mellan det tidiga 1900-talets barnobservationer
och dagens pedagogiska dokumentation, i stödmaterialet till läroplanen:

Avsikten med barnobservationerna var främst att undersöka och be-
döma barns utveckling i förhållande till det som uppfattades som normalt
för deras åldersgrupp. Man upprättade scheman över barns utveckling
utifrån vad som ansågs normalt för deras ålder, och dessa scheman be-
traktades som en vägledning för förskollärare när de planerade sin verk-
samhet. Avsikten var att på bästa möjliga sätt forma en verksamhet där
barn blev bemötta utifrån sin ålder och sin utvecklingsnivå. [. . . ] Vid
den här tiden och en bit in på 1950- och 1960-talen, tänkte man sig att
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den som observerade inte skulle vara synlig för barnen, utan vara som
“en fluga på väggen”. [. . . ] Man kan konstatera att den här formen av
underlag inte är förenliga med läroplanens intentioner. [. . . ] Det handlar
om att försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på
förhand bestämd ram av förväntningar och normer. Arbetslagets uppgift
är inte att stå utanför lärandet och iaktta det som pågår, utan att gå
in i och vara en del i det komplexa och dynamiska arbete som pågår i
förskolans verksamhet. [34]

I detta stödmaterial framhåller skolverket också att barnens delaktighet och infly-
tande i dokumentationen är mycket viktig. Vad barnen vill ska vara med i dokumen-
tationen, vad de upplever som det viktigaste och vad de vill prova nästa gång ges
som förslag på vad pedagogerna bör diskutera med barnen. Skolverket menar att
diskussionerna och dialogerna är det som gör en dokumentation till en pedagogisk
dokumentation. [34]

Skolverket vill också att dokumentationen ska vara tillgänglig för barnen så att de
när som helst själva kan ta fram den och titta på den. De framhåller den materiella
dokumentationen som viktig. Fotografier, teckningar och anteckningar gör tankar
och idéer blir gripbara och därmed möjliga att diskutera. [34]

För att kunna använda metoden pedagogisk dokumentation effektivt behöver pe-
dagogerna ta reda på hur verksamheten fungerar idag och vilka delar som behöver
utvecklas för att den ska fungera ännu bättre. De behöver ta reda på vad de som pe-
dagoger behöver lära sig för att kunna skapa bra dokumentationer samt vad barnen
behöver lära sig för att kunna hjälpa till med dokumentationsarbetet. Kanske be-
höver pedagogerna mera kunskap om lärandeteori och reflektionsarbete, eller ökad
kunskap om teknik och dokumentationsmetoder? Barnen kanske behöver lära sig
hur kameror fungerar och hur de kan spela in ljud? Dessa frågor är viktiga att hit-
ta svar och lösningar på innan dokumentationsarbetet kan bli en effektiv hjälp till
utveckling. Det är också viktigt att pedagogerna har goda ämneskunskaper inom ma-
tematik, fysik, språk, naturvetenskap, teknik och dylikt. Detta för att de skall kunna
förstå vad det är barnen utforskar [34]. Diskriminering och kränkande behandling
kan motverkas genom att studera dokumentationen utifrån ett makt-perspektiv. Då
blir demokrati, likhet samt jämställdhet konkreta begrepp som är möjliga att arbeta
med vilket också är i linje med de lagar som reglerar förskolan. Ingen kan fånga allt
som händer, trots gedigna kunskaper i pedagogisk dokumentation. Att arbeta med
pedagogisk dokumentation kan istället liknas vid att skära tunna skivor, eller att
skära ett “tvärsnitt”, i den pågående verksamheten. [34]

Stödmaterialet från skolverket ger också exempel på vilka metoder och material
som kan använda för att dokumentera. De tar upp exempel som fotografering, spela
in ljud och filma. De pratar också om något de kallar för att göra en läsning av
dokumentationen där fokus ska ligga på de egna reflektionerna. Att lyssna och se
det som sker och ställa sig undrande, frågande, fascinerad eller förbryllad inför en
händelse. Inga förväntningar finns att ge svar på alla frågor eller kunna förklara vad
som skett och varför. Det handlar om att öppna upp och fundera över det som sker
i dokumentationen. Enskilt, tillsammans med barnen och i arbetslaget. [34]
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3.1.2 Slutsatser

Läroplanen poängterar vikten av barnens delaktighet och inflytande i dokumenta-
tionen och att diskussionerna och dialogerna är det som gör en dokumentation till
en pedagogisk dokumentation. De ger förslag på olika sätt att dokumentera: foto-
grafering, spela in ljud och filma.

Pedagogisk dokumentation handlar om att observera och lyssna utan förutbestäm-
da uppfattningar om resultatet, reflektera över dokumentationen tillsammans med
andra samt lära av den så att barnens intressen blir utmanade och barnen själva
blir involverade i sitt eget lärande. Detta är viktigt att tänka på när prototypen tas
fram. Applikationen skall underlätta arbetet med pedagogisk dokumentation vilket
betyder att det måste vara möjligt att reflektera kring dokumentationerna och låta
barnen vara delaktiga i sitt eget lärande. Att fotografera och filma är funktioner
som faller sig naturligt på en lärplatta med kamera. Att spela in ljud är något som
behöver undersökas ytterligare.

3.2 Etik, dokumentation i förskolan

Inom förskolan utgör etiska regler och normer en större utmaning än inom t.ex.
forskningen eftersom barn ofta har en underordnad ställning mot vuxna. En för-
skollärare ska både erbjuda omsorg om barnen och dokumentera deras utveckling
vilket ofta kan skapa en konflikt i beteendet mot barnen i olika situationer [31]. I en
perfekt värld bör barnen erbjudas samma möjligheter att samtycka till dokumenta-
tionen som de skulle erbjudas om det vore en forskare som utförde dokumentationen
istället för en förskollärare.

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det några principer att följa
vid intervjuer och liknande undersökningar. I korthet innebär de följande: [51]

• Medverkande ska informeras om forskningens syfte och vem som finansierar
projektet.

• Medverkande har rätt att veta vad som motiverar deras deltagande.

• Medverkande har rätt att bestämma över sitt eget deltagande och ska när som
helst ha möjlighet att avsluta det.

• Medverkande ska få tillgång till projektansvariges namn och kontaktuppgifter.

• Medverkande har rätt att veta var och hur informationen kommer att offent-
liggöras.

• Alla medverkande skall anonymiseras så att det är omöjligt att koppla infor-
mationen till de medverkande.

• All information ovan skall de medverkande få tillgång till innan intervjun eller
undersökningen genomförs.

Dessa principer bör följas i så stor utsträckning som möjligt även i förskolan menar
Sparrman och Lindgren [31] som gjort studier i ämnet. De lyfter frågor kring hur



13(160)

åldern på barnen påverkar möjligheten att ge samtycke till dokumentation och hur
en filmkamera påverkar agerandet hos barnen och om det har någon inverkan på
slutsatserna som dras kring barnens utveckling. Sparrman och Lindgren påpekar
också att anonymiseringen i dokumentationen inom förskolan inte är tillräckligt bra.
I dagsläget skall dokumentationen till stor del finnas tillgänglig för både föräldrar,
andra förskollärare och politiker och barnen nämns ofta vid namn och är lätta att
känna igen på bilder och i filmer. Om HSFR:s etiska regler [51] skulle följas även
i förskolan skulle dokumentationen bara vara en angelägenhet för pedagogerna och
barnen som ingår i den, inte för föräldrar, politiker och andra arbetslag. Detta skulle
i högre grad skydda barnens identitet och spridningen av materialet skulle begränsas.

3.2.1 Slutsatser

Etik är en viktig aspekt då det kommer till dokumentation. Var det insamlade mate-
rialet förvaras och huruvida barnen vill vara med på bild eller inte är viktiga frågor.
Att följa etiska principer faller i stor utsträckning på pedagogen men trots detta
finns det sätt att i applikationen underlätta för pedagogen att följa de etiska rikt-
linjerna. Genom att alltid se till att materialet är skyddat för obehöriga och genom
att erbjuda alternativ till att nämna barn vid namn så att de kan hållas anonyma
i offentligt material kan principerna följas. Det är också möjligt att i applikationen
ge barnen inflytande över vilket material de själva medverkar i vilket också ligger i
linje med de etiska principerna.

3.3 Designprocessen

Designprocessen för digitala applikationer kan se olika ut beroende på projekt och
den som genomför projektet. Designprocessen kan också genomföras ur flera per-
spektiv med olika fokus. En interaktionsdesigner jobbar vanligen med användaren i
fokus. Det betyder att metoder används som säkerställer att användaren upplever
och använder produkten eller tjänsten på bästa möjliga sätt. Bästa möjliga sätt är
en vid term och betyder givetvis olika saker i olika designprojekt men det utgår
alltid ifrån målet och syftet med produkten. För att säkerställa bästa möjliga upp-
levelse och användande kan metoder som intervjuer, observationer, händelsedesign,
idérankning, prototyping och användbarhetstestning användas. Att skriva dagböc-
ker, använda fokusgrupper, och skapa personas är också bra sätt att säkerställa
detta.

3.3.1 Personas

Att definiera en målgrupp är ett vanligt förfarande inom marknadsföring och reklam.
Men det är också viktigt vid utveckling av mobila applikationer. För att design och
navigation ska kännas intuitiv för användaren är det viktigt att identifiera vem an-
vändaren är. För att åstadkomma detta kan så kallade personas skapas. En persona
är en fiktiv person som troligen kommer att använda applikationen. Personan teck-
nas ned med specifika egenskaper som kön, ålder och utbildningnivå men också med
bredare information som intressen, familj och bakgrund. Denna fiktiva person kan
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sedan användas för att skapa scenarion där den tänkta applikationen används för
att lösa ett problem som personen har. Att på det här sättet betrakta applikationen
från en användares synvinkel kan vara avgörande för om applikationen kommer att
vara till nytta för användaren eller inte. [24]

3.3.2 Händelsedesign

Händelsedesign kan utgöras av ett eller flera scenarion vars syfte är att användningen
av produkten och funktionerna hos densamma ska konkretiseras. Syftet är också
att identifiera förbättringsområden och kritiska situationer. Ett scenario är en kort
berättelse som beskriver en situation där användaren stöter på ett problem som
skulle kunna lösas med produkten som ska utvecklas. Scenarion kan presenteras med
UML-diagram (Unified Modelling Language) eller genom en inspelad filmsnutt. Den
enklaste formen av scenario skrivs ned som en löptext eller som en ritad serie. [23]

3.3.3 Användartester

Användartester används för att klargöra vilka uppgifter en användare klarar av att
utföra i den tänkta applikationen. Till skillnad från intervjuer och diskussioner med
fokusgrupper är användartester rakt på sak. När en användare inte klarar av att
utföra en vital uppgift eller använda en viktig funktion i applikationen spelar det
ingen roll om fokusgruppen tycker att sidan är visuellt tilltalande, en ändring är
ändå nödvändig. [19]

Inför ett användartest måste en eller flera målgrupper identifieras så att applika-
tionens olika delar kan testas av den målgrupp de är utvecklade för. Uppgifterna i
användartestet skall täcka in de mest centrala delarna av applikationen och bör inte
vara fler än 10 st. Det är viktigt att tydliggöra vad som är varje uppgifts mål och
när det målet anses vara uppnått. [19]

För att analysera resultaten från användartesten kan de spelas in med speciell mjuk-
vara som detekterar musrörelser och musklick samt ansiktsuttryck och röst. Dessa
inspelningar kan sedan användas för att hitta de, för användaren, mest frustrerande
delarna av applikationen och förslag på ändringar till det bättre kan tas fram. [19]

Användartester kan också genomföras på distans, utan testmoderator. Det som då är
viktigt att tänka på är att fånga ansiktsuttryck och kommentarer medan prototypen
testas. Det är också viktigt att se hur användaren navigerar på sidan. En annan
viktig aspekt att ta med i planeringen är hur uppgifterna utformas. Vid ett test
utan moderator har användaren ingen möjlighet att ställa frågor om uppgiften är
otydlig. [32]

3.3.4 Idérankning

Idérankning är ett sätt att samla alla idéer inför ett projekt, både bra och dåliga, för
att sedan ordna dem efter nytta för användaren och lätthet att implementera. Varje
idé beskrivs så att den kan förstås även utan sammanhang och kompletteras med en
stapel för nytta och en för lätthet att implementera. Sedan betygssätts varje idé mot
de andra idéerna på en skala från 1-10 i båda kolumnerna. Den totala summan av
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poäng som får delas ut per kolumn är 5 multiplicerat med antalet idéer i kolumnen.
För att resultatet ska bli tydligt sorteras sedan idéerna utifrån värdena i kolumnerna,
högt till lågt. [25]

3.3.5 Sammanfattning

I detta projekt kommer metoder från designprocessen ligga till grund för framta-
gandet av prototypen. De metoder som kommer att användas är de som beskrivits
ovan: personas, händelsedesign genom scenarion, användartester och idérankning.
Genom att använda dessa metoder kommer de nödvändiga funktionerna för appen
att framträda och mindre nödvändiga funktioner kan sorteras bort i ett tidigt skede.

3.4 Relaterat arbete

Det här projektet har flera olika huvudspår. För att förstå slutanvändarnas behov
är det viktigt att veta vad de förväntas dokumentera och hur det dokumenterade
materialet är tänkt att användas. Det är också viktigt att förstå vad som särskiljer en
native app från en webb-app och eftersom arbetet skall resultera i en aktiv prototyp
blir även prototyputveckling ett huvudspår. Nedan presenteras relaterat arbete till
alla dessa tre huvudspår.

3.4.1 Pedagogisk Dokumentation

Enligt läroplanens intentioner ska pedagoger försöka se och förstå vad som pågår
i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer.
Att släppa egna förväntningar och normer är inget pedagoger förväntas kunna på
förhand men genom reflektion tillsammans med kollegor och barn på förskolan kan
färdigheten övas upp. Detta sätt att dokumentera kallas pedagogisk dokumentation.
[34]

Pedagogisk dokumentation har sitt ursprung i den italienska staden Reggio Emilia.
Där har observationer och dokumentationer används som en del av den pedagogiska
filosofin i 30 års tid. I Reggio Emilia betraktas dokumentationen som ett viktigt
pedagogiskt verktyg. Här är målet att se och förstå vad som pågår i det pedagogiska
arbetet och vad barnen är kapabla till utan att blanda in förutbestämda uppfattning-
ar och normer. Detta tänkande skiljer sig från det svenska utvecklingspsykologiska
tänkandet där barn studeras och bedöms i förhållande till vad som är normalt i en
viss ålder. [53]

Vea Vecchi, en erfaren pedagogista i Reggio Emilia hävdar att i varje produkt hålls
en process fången. Hon menar att dokumentation handlar om att synliggöra den
processen, inte resultatet. Vidare säger hon att dokumentation inte ska vara slutet
av ett projekt utan helst ske kontinuerligt och under verksamhetens gång. [53]

Dokumentationer kan skapas på många sätt, handskrivna anteckningar, ljudinspel-
ningar, film, foto och barns egna arbeten är några vanliga exempel, men all doku-
mentation påverkas av pedagogen som genomför själva dokumentationen [53]. Ingen
kan återge allt ett barn säger eller gör, urvalet görs av den dokumenterande pedago-



16(160)

gen. Dokumentationen är därför ingen fullständig sanning utan speglar pedagogens
tolkning av händelsen. Det är viktigt att pedagogen reflekterar kring dokumenta-
tionen tillsammans med kollegor och även med barnen, för att hitta olika sätt att
förstå en situation. Det är också ett sätt att förstå alla inblandades sätt att handla
och vad handlandet får för konsekvenser. [1]

Om pedagogen sedan använder dokumentationen och reflekterar över sitt arbete
med barnen och ändrar sitt handlingssätt efter sina erfarenheter kommer det ge en
ökad medvetenhet om barnens lust och nyfikenhet och deras sätt att handla, lära
och tänka. [53] Som Kjellander uttrycker det:

Dokumentationen är ett underlag för att kunna gå vidare - alltså in-
te ett retrospektivt bakåtblickande utan ett prospektivt framåtblickande
[. . . ] Den gör oss pedagoger till bättre lyssnare, gör oss mer nyfikna och
medvetna om vilka undersökningar och funderingar barnen är involvera-
de i. [26]

Pedagogernas uppgift blir att utmana det som tycks intressera och engagera barnen i
förhållande till den praktik som erbjuds. [2] När dokumentationen fungerar som den
ska kan det också bidra till att föräldrarna får en bättre inblick i verksamheten vilket
kan ge pedagogerna ett extra stöd i arbetet med barnen. Genom att pedagogerna blir
bättre på att beskriva och formulera verksamheten i ord och skrift kan föräldrarna få
ta del av verksamheten kontinuerligt och har då en möjlighet att komma med förslag
och synpunkter när det är aktuellt istället för i slutet av terminen på föräldramötet.
[1]

Slutsats

Det är inte barnen själva som är viktiga i pedagogisk dokumentation utan deras
lärprocesser. Bilder kan vara på ett barns händer medan det arbetar och det är
inte nödvändigt att barnet går att känna igen. Att skapa bra pedagogiska doku-
mentationer faller till stor del på pedagogen. Det är pedagogen som väljer bilder till
dokumentationen och det är pedagogen som väljer vad som ska skrivas i dokumen-
tationens texter. Ett sätt att främja att dokumentationerna i Dokufants applikation
blir pedagogiska är att ge användarna av applikationen information om vad peda-
gogisk dokumentation innebär. En kort introduktion då appen laddas ned och en
snabbkurs första gången appen används skulle ge pedagogerna en bra start i arbetet
med pedagogisk dokumentation även om de sedan tidigare är bekant med arbets-
sättet.

3.4.2 Webb- vs native applikation

Diskussioner förs ständigt kring vad som är bäst att använda på mobila enheter,
en native applikation eller en webbapplikation. Andre Charland och Brian Leroux
[13] har studerat detta och konstaterat följande: En webbapplikation som kan köras
på många olika operativsystem med en och samma kodbas, är ett billigare alterna-
tiv än en native applikation som behöver en kodbas för varje nytt operativsystem,
vilket tar betydligt längre tid att utveckla. En webbapplikation har å andra sidan
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sämre prestanda än en native applikation, även om detta är så pass marginellt att
det näst intill kan bortses ifrån. Ett annat problem med webbapplikationer är att
det kan vara svårt att ta fram ett användargränssnitt som passar alla olika opera-
tivsystem. De olika operativsystemen har i regel riktlinjer för hur en applikation på
just det operativsystemet bör se ut och fungera och detta kan skilja sig markant
mellan de olika systemen. Vid programmering av en native applikation behöver ba-
ra ett operativsystems riktlinjer tas hänsyn till vilket gör arbetet med gränssnittet
betydligt enklare. Webbapplikationer har också nackdelen att prestandan påverkas
av designen då runda hörn, gradienter och skuggor tar mera processorkraft i css än
i andra språk. Utvecklingen går dock mer och mer emot att webbapplikationer blir
likvärdiga native applikationer vad gäller prestanda och användarupplevelse.

Brian Fling, författaren till Mobile Design and Development [17], är en förespråkare
för webbapplikationer men tar upp några viktiga tillfällen då en native applikation
är att föredra. Fling menar att en native applikation kommer till sin rätt först då den
mobila enhetens inbyggda hårdvara ska användas. Till exempel vid spelutveckling
eller då kameran är en central del av applikationen.

Annan inbyggd hårdvara, tillgänglig för en native applikation, är accelerometern.
Den mäter fysisk acceleration och gravitation. Med hjälp av den kan en applikation
programmeras så att den anpassar sig efter användarens kontext. Till exempel kan
innehållet i applikationen visas på olika sätt beroende på hur användaren roterar
enheten och när användaren promenerar kan till exempel texten förstoras så att
informationen på skärmen blir lättare att läsa.

Fling skriver att ett annat tillfälle då en native applikation är att föredra är när
det finns ett behov av tillgänglighet till data lagrat direkt på enheten, exempelvis
kontakter i adressboken, bilder från mediebiblioteket, e-mail eller data från andra
applikationer på enheten. Det kräver ett större mått av säkerhet och hänsyn måste
tas till användarens integritet varför det är viktigt att alltid begära användarens
godkännande innan lagrad data används.

Med en webbapplikation hanteras all data på serversidan och exempelvis bilder
måste laddas upp till servern innan de kan redigeras. Detta hävdar Fling är en
komplicerad, tidsödande och relativt opålitlig process. Med en native applikation
däremot kan processen förenklas genom att ett foto kan tas direkt i applikationen
och redigeras på den mobila enheten, innan det vid behov skickas till servern för
lagring. Fotot kan då även skickas över en säkrare anslutning.

Slutligen konkluderar Fling att en applikation som ska användas i miljöer där inter-
netuppkopplingen är osäker eller obefintlig måste vara native så att användaren kan
utnyttja appens funktioner från ett offlineläge. I webbläsare med stöd för HTML5
kan appar med offlineläge användas men då olika användare använder olika webb-
läsare är det ännu inte möjligt att få det tydligt nog för användaren när appen kan
köras i offlineläge och inte. Användaren bryr sig inte om när denne har åtkomst till
internet eller inte utan det viktigaste är att applikationen fungerar när den används.
I en situation där applikationen börjar användas då enheten har full signalstyrka och
sedan fortsätter användas medan signalstyrkan faller bort måste användaren ändå
kunna använda applikationen på ett för denne tillfredsställande sätt och enligt Fling
är det utvecklarens ansvar att planera för detta.
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Fling hävdar dock att om inget av ovanstående krav finns för applikationen är en
native applikation endast ett dyrare alternativ utan några egentliga fördelar. En
webbapplikation är enligt honom det enda långsiktiga alternativet för mobila ap-
plikationer och tjänster då det bara kräver en kodbas för samtliga operativsystem.
Fling hävdar också att det bara är en tidsfråga innan samma funktionalitet som
finns att tillgå för native applikationer även finns för webbapplikationer.

Både Fling [17] och Charland och Leroux [13] tipsar om ett verktyg som kallas
PhoneGap. PhoneGap är ett open source ramverk som kan användas för att skapa
appar i HTML, CSS och JavaScript och ändå komma åt native funktionalitet och
sensorer genom vanliga JavaScript APIer. Detta verktyg är ett sätt att skapa en
webbapplikation med alla fördelar från en native applikation.

Tabell 1 Sammanfattning av Webb- vs Native applikationer

Webb Native

Gemensam kodbas för alla operativsystem En kodbas för varje operativsystem

Billigt att utveckla för flera
operativsystem

Dyrt att utveckla för flera operativsystem

Prestandan påverkas av designen Bra prestanda

Data hanteras på serversidan Data hanteras hos klienten

Begränsad tillgång till enhetens hårdvara Direkt access till enhetens hårdvara

Begränsad möjlighet till offlineläge Offlineläge möjligt

Troligen framtidens lösning Kan blir oanvändbar vid större
uppdatering av operativsystem

Slutsats

Att kunna använda lärplattans hårdvara, såsom exempelvis kamera, samt att möj-
liggöra sparande av dokumentationer offline leder till slutsatsen att en native appli-
kation är ett bra alternativ för Dokufants app. Dessa krav kan möjligen uppfyllas
av open source ramverket PhoneGap enligt kapitel 3.4.2, men då open source of-
ta presenterar en djungel av möjliga lösningar har slutsatsen ändå dragits att en
native applikation är bättre lämpad för det här projektet än en webbapplikation.
Utifrån detta har beslutet tagits att prototypen skall utformas för iOS, då Apples
iPad används i många förskolor.

3.4.3 Prototyputveckling

Syftet med prototyputveckling är att skapa en modell av slutprodukten för att testa
olika funktioner och layouter hos ett gränssnitt. Inom webb- och mobilutveckling
är det vanligt att prototyper används för att genomföra användartester där tänkta
användare, såsom kunder och administratörer, sätts att prova valda funktioner hos
produkten innan själva utvecklingen påbörjas. På det sättet kan fel och brister upp-
täckas och undvikas redan tidigt i designprocessen. Det är vanligt att olika metoder
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för prototyputveckling används under olika skeden av utvecklingen, först används
enklare prototyper och allteftersom ökas komplexiteten i prototyperna. Prototyper
som har stor likhet med slutprodukten brukar kallas high-fidelity (hög naturtrogen-
het) och enklare prototyper brukar kallas low-fidelity (låg naturtrogenhet). [52] På
svenska i den här rapporten kommer uttrycken aktiv prototyp och passiv prototyp
användas för att beskriva detsamma, där passiv prototyp är den enklare varianten
med låg naturtrogenhet.

Passiva prototyper

Passiva prototyper är ett samlingsnamn för modeller av slutprodukten som inte har
någon teknisk funktionalitet. Det kan till exempel vara prototyper i papper, mycket
enkla digitala skisser eller modeller skapade med programmeringsverktyg men som
saknar funktionalitet. Pappersprototyper är den vanligaste formen av passiv pro-
totyp eftersom den inte kräver några specifika förkunskaper. En pappersprototyp
utgörs av enkla skisser av användargränssnittet på papperslappar, whiteboard eller
dylikt. En pappersprototyp behöver inte vara visuellt tilltalande utan det är den
övergripande strukturen och visuella organisationen av interaktionskontexten som
är det viktigaste att illustrera. [15]

Enligt en studie gjord i Österrike [36] framgår att det inte är någon mätbar skillnad
i kvalitativ och kvantitativ feedback mellan användare som testar en passiv prototyp
gjord i papper kontra användare som testar en passiv prototyp gjord på dator. De
skillnader som dock kunde observeras i denna studie var att testare med en dator
framför sig kommenterade mer på den visuella layouten än testare av pappersproto-
typer. Trots detta minskades inte kommentarerna på interaktionen i gränssnittet hos
testarna av datorbaserade prototyper. Det observerades också att testare av pap-
persprototyper tenderade att i högre grad skissa ner sina förslag på förbättringar
än testarna av datorbaserade prototyper. Dessa skisser beskrevs dock lika bra med
ord och skisserna i sig ansågs inte tillföra någon extra information. Intressant är att
under kvalitativa intervjuer som utfördes efter test av prototyp uppgav 22 av 24
testare att de föredrog att testa datorbaserade prototyper då detta gör dem friare
att utforska gränssnittet utan att ge merarbete för testledaren. De kände sig också
mindre observerade då de testade prototyper på en dator. Utifrån dessa slutsatser
är det lätt att säga att alla prototyper bör vara datorbaserade men de som genom-
fört studien poängterar att eftersom det i grunden inte är någon mätbar skillnad
på resultaten från test med och utan dator måste andra faktorer spela in i beslutet
hur passiva prototyper skall konstrueras. Viktigt att tänka på i valet av tekniker för
protoyputveckling är vilka som ingår i designteamet och om alla har den kompetens
som krävs för att utveckla datorbaserade prototyper. Det är också viktigt att fun-
dera över vilka funktioner som ska implementeras och huruvida det finns mjukvara
som stödjer prototyputveckling av dessa funktioner utan att det tar allt för lång tid
att genomföra. Det är också viktigt att ta hänsyn till tiden i övrigt. Generellt sett
går pappersprototyper snabbare att utveckla. På University of California, Berkeley
[52] har samma slutsatser dragits som presenterades ovan.

Lim, Pangam, Periyasami, och Aneja [28] har också studerat hur olika prototyper
påverkar resultaten av användartester. De drog slutsatserna att de olika prototyper-
na ger mer eller mindre synpunkter på olika aspekter av produkten. Användartest
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med både passiva datorprototyper och pappersprototyper tydliggör problem med
oklara beteckningar, ikoner och symboler. De visar också vilka gränssnitts-element
som är svåra att hitta samt var användarens föreställning om funktion skiljer sig
från designerns. Även produktens utseende kommenteras i tester med båda typerna
av prototyper. Kommentarer om fysisk hantering och användning, konceptet som
helhet, jämförelse med andra liknande produkter samt prestanda genererade dock
bara den datorbaserade prototypen.

Aktiva prototyper

Constantine och Lockwood [15] beskriver aktiva prototyper som mjukvarumodeller,
simulationer eller implementationer med begränsad funktionalitet. De använder även
uttrycket funktionella prototyper för att beskriva detsamma. Mjukvarumodeller kan
illustrera grundläggande logik, interaktioner mellan komponenter och förändringar
i produktens utseende medan simulationer ofta är mera som riktiga program där en
bred repertoar av beteenden kan demonstreras. Simulationer skapas ofta i program-
meringsspråk som är snabba och lätta att programmera i, de kan också skapas med
speciella program utformade för ändamålet. Även om simuleringar skapas i slutpro-
duktens tänkta programmeringsspråk är inte syftet att använda dem som säljbara
komponenter. I vissa fall återanvänds dock koden.

Aktiva prototyper kan också skapas med så kallad “wizard of oz”-teknik. Det bety-
der att en person sitter bakom kulisserna och styr gränssnittet medan användaren
testar det. När användaren är ovetande om personen som styr gränssnittet kan kom-
plicerade koncept testas som om de styrdes av en dator. Ett exempel på detta är
ett söksystem där användaren skriver in en sökfras som en expert bakom kulisserna
sedan översätter till “datorspråk” och redovisar resultatet för användaren. Experten
kan också manuellt välja de sökresultat som ska presenteras för användaren. [20]

I kommunikation med kunder kan en aktiv prototyp vara avgörande. Att kunna visa
visuellt med animationer vad som händer när användaren klickar på en länk istället
för att beskriva samma sak med ord ger ofta större förståelse och inger en käns-
la av trovärdighet. Även väl genomtänkta prototyper kan tydliggöra problem vid
användartester och eftersom prototyper går snabbare att utveckla än den faktiska
programvaran är det en god idé att utveckla prototyper och genomföra användar-
tester med dem. [15]

När ska passiv respektive aktiv prototyp användas?

Både passiva och aktiva prototyper är viktiga i designprocessen. De har båda fördelar
och nackdelar och passar därför i olika stadier av designprocessen. En passiv prototyp
passar bättre i ett tidigt stadium av processen medan en aktiv prototyp med fördel
används senare när detaljer ska utformas. En tabell lånad från en artikel av Rudd,
Stern och Isensee [35] summerar de olika fördelarna och nackdelarna tydligt. Tabellen
finns som direkt kopia av originalet i tabell 2.
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Passiva prototyper har låg utvecklingskostnad, kan användas för att utvärdera
flera designkoncept, är användbara som kommunikationsmedel, tydliggör problem
med grafisk layout, kan användas för att identifiera marknadskrav och ger en tydlig
bild av konceptet som helhet.

De har begränsad möjlighet att tydliggöra eventuella fel, utgör en ofullständig speci-
fikation att koda utifrån, kräver en testledare vid användartester och är ofullständig
i navigation och flöde.

Aktiva prototyper har ofta fullständig funktionalitet, är fullt interaktiva, styrs
av användaren, har ett tydligt definierat navigerings-schema, kan användas för att
utforska och testa nya funktioner, ser ut som den färdiga produkten, fungerar som
en levande specifikation och kan användas för att marknadsföra och sälja produkten.

De är dyrare att utveckla, tar lång tid att skapa, ineffektiva för att visa konceptet
med designen och inte effektiva för att samla in krav till specifikationen.

Tabell 2 hämtad från artikel [35]. Originalbeskrivning av tabellen: This table sum-
marizes the various advantages and disadvantages for conducting low-and high-
fidelity prototyping efforts.

Type Advantages Disadvantages

Low-Fidelity
Prototype

Lower development cost.
Evaluate multiple design
concepts.
Useful communication device.
Address screen layout issues.
Useful for identifying market
requirements.
Proof-of-concept.

Limited error checking.
Poor detailed specification to
code to.
Facilitator-driven.
Limited utility after
requirements established.
Limited usefulness for usability
tests.
Navigational and flow
limitations.

High-Fidelity
Prototype

Complete functionality.
Fully interactive.
User-driven.
Clearly defines navigational
scheme.
Use for exploration and test.
Look and feel of final product.
Serves as a living specification.
Marketing and sales tool.

More expensive to develop
Time-consuming to create.
Inefficient for proof-of-concept
designs.
Not effective for requirements
gathering.
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Slutsats, prototyputveckling

I det här projektet skall både passiv och aktiv prototyp användas för att täcka in så
många positiva egenskaper som möjligt.

För att snabbt skapa en bild av hur applikationen skulle kunna fungera kommer
en mycket enkel pappersprototyp tas fram. Denna prototyp kommer dock inte an-
vändartestas utan en del av prototypen kommer att göras digitalt för det syftet.
Detta för att ge användarna så mycket frihet som möjligt att klicka runt i applika-
tionen och för att de inte ska behöva känna sig iakttagna. Enligt studier [36] [52]
vet vi att en digital passiv prototyp inte kommer att påverka testerna negativt på
något sätt.

En aktiv prototyp skall tas fram för att tydligt demonstrera tankarna kring en fram-
tida applikation. En aktiv prototyp inger en känsla av trovärdighet vilket är viktigt
inför beslutet om applikationens eventuella utveckling. [15] Denna prototyp skall
användartestas och vidareutvecklas till en slutgiltig prototyp som kan överlämnas
till Codemill AB.

3.5 Bakgrund - Dokufant

Webbverktyget Dokufant används idag av ett flertal förskolor runt om i landet.
Inför utvecklingen genomfördes ett relativt ingående förarbete för att se hur det här
verktyget kunde utformas för att ge bästa möjliga stöd till förskollärarna. Förarbetet
innefattade en analys av vilka utmaningar som fanns då och vad det skulle ge för
möjligheter för framtiden samt vad som var viktigt att tänka på inför utvecklingen av
dokumentations-verktyget. Det gjordes även intervjuer med förskollärare med olika
bakgrund och olika erfarenheter. Allt detta låg sedan till grund för utvecklingen av
dokumentationsverktyget Dokufant.

3.5.1 Kort om funktionalitet

Dokufant är ett verktyg för att dokumentera, arkivera, kommunicera, utvärdera och
följa upp arbetet i förskolan. Alla inom en förskola kan ta del av varandras arbeten
och kommunicera kring dessa direkt i webbverktyget. Huvudfunktionerna i webb-
verktyget är att dokumentera och att söka bilder och dokumentationer. I verktyget
finns även hjälp till hur systemet används samt tips på sätt att fördjupa sig och
utveckla sitt arbetssätt, där finns också läroplanen för förskolan i sin helhet. Doku-
mentationer skapas med hjälp av mallar som är uppdelade i sektionerna förberedelse,
genomförande och sammanfattning. I dessa sektioner presenteras frågor som hjälper
pedagogen att reflektera kring arbetet och här finns också möjlighet att lägga till
bilder.

I figur 1 visas sidan användaren kommer till efter inloggning. Där syns menyn till
vänster och centralt på sidan visas block som föreställer dokumentationer.
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Figur 1: Samlingssida för dokumentationer. Första sidan användaren möts av efter
inloggning.

Figur 2 visar en dokumentation i redigeringsläge. Där finns kommentarer för ett
stycke samt bilder kopplade till samma stycke. Flikar indikerar att det är dokumen-
tationen som visas och att inställningar går att ändra under en annan flik. Längst
till höger visas en förhandsgranskning av PDFen som kan genereras.

3.5.2 Förarbetet med Dokufant

De utmaningar som identifierades under året 2011, då förarbetet till webbverktyget
Dokufant gjordes, var att:

• låta barnen vara delaktiga i dokumentationen från början till slut,

• flytta fokus från individ till grupp,

• hantera hur informationen förmedlas vidare till barnens föräldrar,

• avgöra vilken information som ska vidareförmedlas och inte.

Tidsbrist är också en viktig faktor både bland förskollärare och förskolans ledning.
Pedagogerna tycker också att det kan vara svårt att formulera sig verbalt och sätta
ord på det som händer i verksamheten.

De möjligheter som identifierades under förarbetet var att föräldrarna kunde få mera
tid att se, tänka och reflektera kring förskolans arbete och sina barns utveckling i
förskolans verksamhet. Det kan också frigöras mera tid och utrymme för föräldrarna
att komma med synpunkter och förslag som kan tänkas förbättra verksamheten.
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Figur 2: Redigering av en dokumentation.
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Vad som nedtecknades som viktigt att tänka på var frågor kring etik vid dokumen-
tation och de fall då barn har skyddad identitet. Med ett verktyg som Dokufant
är det också viktigt att säkerställa förståelse för pedagogens egna inställningar av
behörighet. Det måste vara tydligt för pedagogen vem som ser vad, vem som gör
vad, vem som får ändra och vilka ingår i pedagogens eget nätverk.

Intervjuer

Utifrån de intervjuer som gjordes i förarbetet med Dokufant kan följande utläsas:

Situationen före Dokufant

• Dokumentation sker vanligen med hjälp av digitalkamera, penna och papper
samt video.

• Pedagogerna tycker det är svårt att få tid att reflektera över det som doku-
menteras. Att välja ut bilder och överföra skriven text till dator är sådant som
blir liggande och är svårt att finna tid för.

• Dokumentationsmaterialet används i utvecklingssamtal med föräldrar.

• Var informationen ska lagras är ofta ett problem. Informationen finns på
många ställen och ofta lägger någon det på fel plats.

• En oro finns över hur dokumentationer med barn som inte får finnas med på
bild ska hanteras och att många kan komma åt materialet. Pedagogerna är
rädda att informationen kan användas i brottsliga syften eller sätta barnen i
en utsatt situation.

Tankar kring Dokufant

• Dokufant bör vara enkelt och lätt att hantera.

• Pedagogerna tycker det låter bra med ett mallsystem för skapandet av nya
dokumentationer.

• Det påpekas att alla på arbetsplatsen måste kunna förstå verktyget så att det
inte faller på enstaka pedagoger att skapa dokumentationer.

• Det är viktigt att kunna jobba direkt i verktyget istället för att först skriva
dokumentationen på papper och därefter lägga in den i det digitala verktyget.

• Det är också viktigt att kunna spara arbetet med ett projekt för att sedan
återkomma senare under projektets gång.

• Pedagogerna vill kunna välja när dokumentationen ska delas med andra.

• Det är önskvärt att kunna söka uppslag och idéer på aktiviteter.

• Inget i verksamheten är hemligt men pedagogerna vill gärna ha kontroll över
vem som får se vad och när.
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3.5.3 Utvecklingsmöjligheter

Webbverktyget är under ständig utveckling än idag och förskolorna som redan an-
vänder systemet har ofta synpunkter och förslag på förbättringar. Ett problem som
det för tillfället arbetas mycket med är bildhanteringen. Framförallt hur bilderna
presenteras i den PDF som kan skapas för utskrift av en dokumentation. Tidsaspek-
ten att ladda upp bilder är också relevant att titta närmare på. Många förskolor
har bristfälligt internet med dålig uppkoppling och långsam överföringshastighet,
något som ofta kan skapa problem då ett webbverktyg används, så också i detta fall.
Att kunna redigera bilder direkt i systemet, dölja ansikten på barn med skyddad
identitet mm. har också tagits upp som utvecklingsmöjligheter. Ofta tenderar do-
kumentationer att bli en uppvisning av hur duktiga barnen och pedagogerna är och
hur bra verksamheten går istället för att användas som ett verktyg för utveckling
och förbättring.

3.5.4 Slutsats

Att i hög grad bygga för att systemet ska kunna användas som ett verktyg för utveck-
ling och förbättring är högst önskvärt för att systemet skall kunna användas till det
som var syftet från början. Genom att i applikationen ge användaren möjlighet att
påverka mer hur en bild presenteras i dokumentationerna samt göra uppladdningen
av bilder smidigare än i webbverktyget tillgodoses några av användarnas önskemål.
Att redigera bilder genom att dölja ansikten anses vara en överflödig funktion ef-
tersom barnen aldrig bör vara möjliga att känna igen i en pedagogisk dokumentation
enligt de etiska riktlinjerna.

3.6 Att utveckla för iOS

För att kunna distribuera en app via Apples app-store måste vissa riktlinjer följas då
appen designas och programmeras. Till exempel måste utvecklaren följa riktlinjer för
interaktion, läsbarhet, grafik m.m. För att undvika problem då appen skall utvecklas
kommer dessa riktlinjer att följas redan under prototyputvecklingen.

3.6.1 Apples generella riktlinjer för design

I Apples egna dokument med riktlinjer [4] står bland annat att bibliotek för doku-
ment eller media behöver vara visuella så att användaren lätt kan se vilka objekt
som finns i biblioteket. Objekten kan med fördel visas som tumnaglar. Med en väg
att skapa nya objekt direkt från biblioteket uppfylls även en annan riktlinje: att
användaren kan använda appen med så få gester som möjligt. Vidare står att det är
viktigt att skapa en känsla av säkerhet när användaren arbetar med till exempel ett
dokument så att de förstår att dokumentet finns kvar när appen lämnas. Detta kan
åstadkommas genom att appen själv automatiskt sparar dokumentet och genom att
erbjuda en knapp “ändra dokument” som efter att ha blivit klickad byter text till
“spara dokument”.
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Nedanstående lista är en fri översättning av riktlinjer från Apples hemsida [3].

Interaktivitet

• Primärt innehåll ska vara synligt utan att användaren behöver zooma eller
skrolla horisontellt.

• Element som är designade för touch-teknik skall användas så att interaktionen
med appen känns naturlig.

• Kontroller skall vara minst 44 punkter x 44 punkter så att de lätt kan träffas
med ett finger.

Läsbarhet

• Text skall vara minst 11 punkter så att den går lätt att läsa utan att zooma.

• Se till att det är stor kontrast mellan font-färg och bakgrunds-färg så att texten
blir lätt att läsa.

• Undvik överlappande text. Öka läsbarheten genom att öka radhöjd eller av-
stånd mellan bokstäver.

Grafik

• Se alltid till att ha högupplösta ikoner och bilder för att undvika oskärpa på
Retina-skärmar.

• Visa alltid bilder med dess rätta proportioner (höjd x bredd), för att undvika
förvrängning av bilderna.

Tydlighet

• Skapa en layout som är lätt att läsa genom att placera kontroller nära inne-
hållet som de modifierar.

• Gruppera texter, bilder och knappar så att användare tydligt kan se hur in-
formationen är relaterad.
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Kapitel 4

Metod

Nedan beskrivs vilka metoder som kommer att användas under arbetet med framta-
gandet av prototyp. Innan den iterativa processen med prototyputveckling påbörjas
identifieras en målgrupp genom personas och scenarion skissas upp för att tydliggöra
vilka användningsområden som finns för appen.

4.1 Prototyputveckling

Under prototyputvecklingen ska arbetet genomföras agilt vilket bland annat innebär
att arbetet ska vara anpassningsbart vid förändring [21]. Prototyputvecklingen kom-
mer att inledas med att appens flöde och navigation fastställs. Prototypen kommer
sedan att växa fram från enkla passiva prototyper till en aktiv prototyp som åter-
speglar den slutgiltiga iPad-applikationen [15]. Både passiv och aktiv prototyp skall
användartestas. Designen för appen ska följa Dokufants grafiska profil, framtagen
av Smith reklambyrå [43]. Färgerna som visas i den grafiska profilen saknar färg-
koder varför färgerna kommer att väljas så nära originalet som möjligt och Apples
föreslagna fonter för iOS kommer att användas.

4.1.1 Flöde och navigation

Applikationens funktioner kommer att kartläggas genom brainstorming och idérank-
ning för att sedan sorteras in i ett flödesschema. Syftet med detta är att få en bred
bild av hur hela applikationen ska fungera och hur varje del i den fungerar tillsam-
mans med övriga delar innan själva skissandet av applikationen påbörjas.

4.1.2 Passiv prototyp

Hela applikationen ska skissas med tuschpenna på post-it-lappar. Detta kallas boxnings-
handske-teknik [8]. Målet med den tekniken är att inte fokusera för mycket på de-
taljerna utan synliggöra den viktigaste funktionaliteten snabbt och effektivt. Den
passiva prototypen skall sedan skapas som klickbara enkla bilder, digitalt men utan



30(160)

färg och specifik form. Den passiva digitala prototypen användartestas innan arbetet
med den aktiva prototypen påbörjas.

4.1.3 Aktiv prototyp

Den aktiva prototypen ska vara så lik slutprodukten som möjligt. Den ska utvecklas
med hjälp av speciell mjukvara för att skapa prototyper, och den färdiga prototypen
ska gå att testa på en iPad. Eftersom en fullständig aktiv prototyp tar längre tid att
skapa än en passiv kommer inte alla funktioner tänkta för den färdiga iPad-appen
att implementeras i prototypen. Fokus kommer att ligga på de mest centrala delarna
som ska utformas så lik slutprodukten som möjligt med den tid som finns att tillgå.

4.1.4 Användartester

Användartesterna ska genomföras med förskollärare som huvudsakliga testare. Tes-
terna ska genomföras på distans då förskollärare har svårt att avsätta tid för ett
inbokat test. Ett test på distans kan genomföras närhelst det passar dem. Verk-
tyget som ska användas för användartesterna på distans heter Validately [50]. Där
filmas användarnas skärm och deras muntliga kommentarer spelas in, dock ej an-
siktsuttryck. Validately har ett introduktionsgränssnitt där användaren får testa att
navigera i systemet och erbjuds möjlighet att se en introduktionsfilm. Detta pas-
sar bra för användare som aldrig tidigare gjort användartester. Med Validately kan
en länk till testet skickas via e-mail till användarna vilket gör att användarna kan
handplockas. Validately erbjuder möjlighet att skapa uppgifter för användaren att
genomföra men också att ställa följdfrågor efter att uppgiften genomförts.

4.2 Mjukvara

Mjukvaran som ska användas i projektet är:
För design av appens alla delar → Sketch
För passiv prototyp → inVision
För distribuering av prototyp för användartester på distans → Validately
För aktiv prototyp → Flinto for Mac
För inspelning av användartester, ej på distans → Camtasia Studio

4.3 Etik, forskning

HSFR:s etiska regler [51] kommer att följas i arbetet med denna uppsats. Alla namn
är utelämnade och samtliga involverade kommer att förbli anonyma även efter pro-
jektets avslut. Samtliga involverade personer har informerats om projektets syfte
och om deras rätt att avböja medverkande.
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Kapitel 5

Genomförande

Genomförandet utgjorde den största delen av projektet. Metoder som tidigare be-
skrivits från designprocessen har använts. Utifrån scenarion, målgruppsanalys och
brainstorming kring specifika funktioner beslutades att fokus framförallt skulle vara
den enskilda avdelningen och dess behov att dokumentera verksamheten samt att
skapa dokumentationer utan internetuppkoppling. En iterativ process av prototyp-
utveckling genomfördes och en slutlig prototyp togs fram.

5.1 Målgrupp

Målgruppen för slutprodukten är förskollärare och förskolechefer. För det här projek-
tet kommer fokus att främst ligga på förskollärarna. Utifrån demografiska data från
2014 hämtat från skolverkets hemsida [38] [49] vet vi att medelåldern för personal
inom förskolan är 47 år, över 90% av personalen är kvinnor och 24% av personalen
saknar utbildning för sitt yrke. Vi vet också att 43% har en förskollärarexamen.

De utbildningar som är vanligast hos förskollärare är gymnasieutbildning som barnskö-
tare eller universitetsutbildning som förskollärare. Detta i kombination med förskol-
lärares medelålder leder till antagandet att förskollärares ålder spänner över hela
den arbetsföra åldern, 20 år - 65 år.

Enligt författarens eget antagande har förskollärare troligen liten eller ingen erfaren-
het av datorer och teknisk utrustning. De yngre har troligtvis större datorvana än
de äldre liksom i samhället generellt men kunskaperna sträcker sig till att hantera
en smartphone och/eller surfplatta samt att utföra enklare uppgifter på dator så
som att surfa, maila och använda office-paketet.

Utifrån fakta, antaganden och fantasi har två fiktiva personer skapats, så kallade
personas, som utgör tänkta användare av slutprodukten.
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Maj-Britt är 54 år, bor i ett mindre radhus tillsammans med sin man. Hon har
3 st vuxna barn: en son 32 år, en dotter 29 år och ytterligare en son 27 år. Maj-Britt
har jobbat inom förskolan i drygt 30 år. Förskolan hon jobbar på nu har drygt 4 barn
per lärare och flera av hennes arbetskamrater har varit sjukskrivna i omgångar på
grund av utbrändhet. Maj-Britt själv har inte varit hemma sjuk för annat än fysiska
åkommor. Hon gillar att plocka svamp och lägga pussel och lyssnar på melodikrysset
varje lördag. Hon följer kriminalserier på tv men tittar sällan på film. Maj-Britt äger
en stationär dator som hon använder för att betala räkningar och leta recept på
internet. Hon har också en smartphone men använder oftast inga andra funktioner
än att sms:a och ringa. Yngste sonen har installerat wifi i lägenheten och är även
den som hjälper till med andra tekniska saker.

Anna är 29 år. Hon bor ensam i en tvåa strax utanför centrum. Hon har inget
stadigt förhållande men längtar efter egna barn. Annas familj bor i en by i närheten
och hon hälsar på ofta. Anna är äldsta barnet i en syskonskara på 5 och hennes två
yngsta syskon bor fortfarande hemma. Anna är engagerad i bostadsföreningen och
dansar på fritiden. Hon har arbetat på samma förskola i 5 år där det är 3 barn per
pedagog och sjukfrånvaron hos pedagogerna är i allmänhet låg. Vid sidan av arbetet
som förskollärare utbildar sig Anna till instruktör på friskis och svettis. Anna äger en
bärbar dator och en smartphone. Telefonen använder hon framför allt till att spela
spel, så som candy crush saga och wordfeud. Förutom att maila och surfa använder
Anna även sin dator till att läsa bloggar och skriver också en hel del själv.

5.2 Scenarion

Nedan beskrivs 4 scenarion som kan tänkas utspela sig på en förskola där Dokufants
iPad-applikation för pedagogisk dokumentation kan komma till nytta.

Scenario: Foto

Anna och hennes kollega planerar aktiviteter för kommande vecka. De har sett att
barnen visat intresse för fjärilar och beslutar att ha detta som tema. De försöker hitta
aktiviteter som täcker upp de flesta av läroplanens målområden. För att tillgodose
mål inom området naturvetenskap beslutar de att gå på utflykt tillsammans med
barnen till en blomsteräng i närheten där de tidigare sett många fjärilar.

Under utflykten till ängen vill ett av barnen låna iPaden för att ta bilder på saker i
naturen. Anna lämnar iPaden till barnet som genast börjar fotografera. Flera barn
lånar iPaden för att fotografera och bilderna från utflykten samlas direkt i Dokufants
mediebibliotek.
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Scenario: Dokumentation offline

För att minnas barnens upptäckter på utflykten påbörjar Anna en ny dokumentation
i Dokufants iPad-app och tecknar ner några stödord på vägen tillbaka till förskolan.
Eftersom hon inte har tid att färdigställa dokumentationen väljer hon att spara den
lokalt på iPaden för att fortsätta senare.

Scenario: Ljudinspelning

Maj-Britt tycker att det är svårt att skriva direkt på iPaden och väljer därför att
spela in ljud till de dokumentationer hon gör istället för att skriva. Efter att ha
skapat en dokumentation om när Maja och Lukas hittat en mask laddar hon upp
den till webbverktyget och senare, när hon får en stund över, kompletterar hon
dokumentationen med text via datorn så att en PDF kan skapas för utskrift.

Scenario: Reflektion

På Maj-Britts förskola har ett projekt om ljus just avslutats. Pedagogerna avsätter
därför tid tillsammans med barnen för att prata om projektet och vad de lärt sig.
Bilder som tagits under projektet visas upp på en projektor och barnen får berät-
ta om bilderna. Maj-Britts kollega antecknar vad som sägs medan hon själv leder
diskussionen med barnen.

5.3 Konkurrentanalys

Det blir allt mer vanligt att pedagogisk dokumentation görs digitalt i Sveriges för-
skolor. Det finns flera verktyg för detta och många riktar sig både till förskola och
skola. De tre verktyg som studerats i denna fördjupning är Pluttra, Förskoleappen
och Unikum. Dessa har sedan jämförts mot varandra och mot Dokufant.

5.3.1 Pluttra

Pluttra är ett verktyg utvecklat av Lin Education endast för förskolan. Verktyget
kan användas i en webbläsare från dator, platta eller smartphone. De har också
utvecklat en app som finns för iOS och Android. Vårdnadshavare och pedagoger
har egna inloggningar till systemet och kan kommunicera med varandra genom en
meddelandefunktion och en kalender. För vårdnadshavare finns även en enskild app
där information om endast deras barn presenteras. I Pluttra kan pedagogerna do-
kumentera med hjälp av text, bild och film. Pluttra erbjuder också möjlighet att
tagga mål från förskolans egna verksamhetsplan och från skolverkets läroplan i do-
kumentationerna. Det erbjuder också statistik för vad som publiceras och taggas i
verktyget samt information om vilka mål som är kvar att arbeta med. [29]

För att underlätta för användarna har Pluttra publicerat instruktionsfilmer på Youtu-
be där ytterligare funktionalitet hos verktyget demonstreras. Varje barn registreras
i systemet med namn och har en egen sida där information som rör just det barnet
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presenteras. Dokumentationer kan vara generella för alla barn på avdelningen eller
på individ-nivå. Pluttra har också ett bibliotek för förskolans filer som vårdnads-
havare kan titta på. All information kan också exporteras från Pluttra och sparas
lokalt på en dator. När en ny dokumentation publiceras får de som har tillåtelse att
se dokumentationen en notis om detta. [30]

5.3.2 Förskoleappen

Förskoleappen är utvecklad av Caperio Skolpartner och lägger fokus på kommunika-
tion, dokumentation och uppföljning. Dokumentationen görs med bilder och video
och kompletteras med texter. [12] Föräldrar kan följa vad som händer på förskolan
genom att läsa förskolans bloggflöde via dator, smartphone eller läsplatta och ges
möjlighet att få veckobrev och sammanfattningar varje år. Föräldrar kan också från-
varoanmäla barnet direkt i appen med en direkt koppling mot försäkringskassan. [10]
I Förskoleappen finns alla barn listade och kan taggas i dokumentationerna. Det är
också möjligt att tagga en dokumentation med uppfyllda mål enligt läroplanen och
se statistik över barnens delaktighet i aktiviteterna. Pedagogerna kan kommunicera
med föräldrarna genom både envägs- och tvåvägskommunikation samt se vilka barn
som är frånvaroanmälda. Pedagogerna kan också följa en annan avdelnings arbete
på samma sätt som föräldrar kan följa sitt barns avdelning. [11] För förskolechefen
finns möjlighet att följa alla avdelningar på förskolan samt att skicka meddelanden
till alla eller utvalda avdelningar samt föräldrar. Förskolechefen kan också ta ut
statistik över barnens delaktighet i aktiviteterna samt hur varje avdelning uppfyller
målen från läroplanen. [9]

5.3.3 Unikum

Unikum är ett verktyg med samma namn som dess skapare. I Unikum kan både pla-
neringar och dokumentationer skapas och delas med andra avdelningar och förskolor
och verktyget går att använda på dator, läsplatta och smartphone. Unikum finns som
app för iOS och Android. Varje barn har en egen lärlogg där all information rörande
det enskilda barnet kan hittas. Förskolans dokumentationer synliggörs för föräldrar
genom en blogg och genom varje barns lärlogg. En slags kommunikation har möj-
liggjorts genom att blogginläggen går att kommentera av andra pedagoger och av
föräldrar. Unikum är kopplat till ett annat av företaget verktyg kallat skolbanken.
I skolbanken kan planeringar skapas för att sedan kopplas mot dokumentationer.
Där kan pedagogerna också hitta planeringar från andra förskolor i hela landet och
använda som sina egna. En dokumentation i Unikum kan kopplas till läroplanen
och taggas med etiketter. Blogg och lärlogg kan vid behov exporteras till ett mail.
Unikum finns för hela skoltiden, från förskolan och upp till gymnasiet. Detta för att
ett barn ska kunna följas hela vägen genom skolan. [48]

Unikum kan också användas för att planera, genomföra och utvärdera utvecklings-
samtal och medarbetarsamtal på förskolan. En planering kan skapas, kombineras
med en kalenderbokning och utvärderas i efterhand med information om vilka som
medverkade och vad som beslutades. [47]
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5.3.4 Jämförelse av digitala verktyg

Gemensamt för de tre verktygen ovan:

• Varje barn finns med i verktygets databas med namn och bild

• Verktygen kan användas på både dator, platta och smartphone.

• Finns som native applikation för iOS och Android.

• Dokumentationerna kan skapas med text, bild och film

• Dokumentationerna kan kopplas mot läroplanens mål

• En kostnadsfri lösning finns för att vårdnadshavare ska kunna ta del av doku-
mentationen

• Dokumentationer, tankar, kommentarer och idéer kan delas med andra peda-
goger

För två av dessa tre verktyg kan förskolechefen ta ut statistik som beskriver verk-
samhetens aktiviteter i siffror och tydliggör hur verksamheten uppfyller läroplanens
mål.

5.3.5 Dokufant

I Dokufants webbverktyg ligger ett stort fokus på den pedagogiska dokumentatio-
nen. Barnen finns inte listade i systemets databas eftersom deras namn egentligen
inte behövs för att dokumentationen ska ska vara pedagogisk, däremot är allt som
skrivs i dokumentationerna sökbart. Det innebär att om pedagoger ändå väljer att
nämna barnen vid namn kan dessa dokumentationer hittas genom en sökning på
namnet. Flera pedagoger kan samarbeta om en dokumentation trots individuella
inloggningar. De kan också kommunicera, kollegor emellan, om det dokumenterade
materialet genom Dokufants kommentarsfunktion. Därigenom skapas en reflekte-
rande arbetskultur. Materialet kan även arkiveras som underlag för utvärdering,
uppföljning och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Dokumentationerna
kan sparas som PDF och skrivas ut för att till exempel skickas till barnets föräldrar
eller användas som underlag för planering av kompetensutvecklingsinsatser. Föräld-
rar har ingen egen inloggning till systemet utan kan bara ta del av det material som
pedagogerna väljer att delge dem via mail eller utskrifter. Genom att föräldrarna
kan ta del av dokumentationer vid ett passande tillfälle utan stress, tillsammans
med barnet får de en ökad delaktighet i barnets lärande. Dokumentationerna kan
taggas med läroplanens mål och läroplanen finns att läsa i sin helhet i webbverkty-
get. I webbverktyget är funktionerna för film och ljud begränsade. En pedagog kan
bara spela upp film som denne själv laddat upp. Foto, film och ljudupptagningar
sparas i ett mediebibliotek. Dokufant har ännu inte anpassats för någon annan enhet
än dator. Ingen statistik går i dagsläget att se i verktyget. Mer om webbverktygets
funktionalitet kan läsas i bilaga A.
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5.3.6 Hur står sig Dokufant mot konkurrenterna?

För att Dokufant ska stå sig mot konkurrensen bör ett par saker vidareutvecklas.
Dokufant bör i första hand anpassas för lärplatta och smartphone. Dokufant bör
ytterligare kompletteras med statistik och verktyg för förskolechefer så att de lätt
kan få en visuell översikt över verksamheten.

En digital portfolio för varje enskilt barn kan vara intressant men bara om barnen
själva ska vara med och dokumentera eller om det finns önskemål att erbjuda föräld-
rar en sammanfattande sida för just deras barn. Det kan vara roligt för barnen att
se sin egen dokumentation och på ett tydligt sätt kunna följa sin egen utveckling.
Detta ligger i linje med avsnitt 2.3 i läroplanen för förskolan [40] som handlar om
barns inflytande. Där står bland annat:

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och där-
med få möjlighet att påverka sin situation,
• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för
förskolans miljö, och
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratis-
ka principer genom att få delta i olika former av samarbete och
beslutsfattande.

Läroplan för förskolan, Lpfö 98. Ny, rev. utg.(2010) [40]

Det är dock viktigt att tänka på säkerheten om barnen listas med namn i applikatio-
nen. Namnen som finns i systemet bör endast användas till sortering och identifiering
av dokumentationer och sökning på namn nämnda i dokumentationernas löptext bör
inte längre vara möjligt. På så sätt kan ett barn med skyddad identitet, Jane Doe,
fortfarande ha ett skydd. Applikationen kan till exempel automatiskt sekretessbe-
lägga dokumentationer där Jane Doe är taggad och göra så att dessa endast kan
kommas åt med hjälp av ett särskilt lösenord. Jane blir på så sätt en del av för-
skolans verksamhet, hennes lärprocess dokumenteras och en PDF kan skrivas ut för
att överlämnas till hennes föräldrar, utan att informationen blir publik för andra.
Denna funktion skulle dessutom göra att Dokufant sticker ut ur mängden eftersom
ingen av konkurrenterna nämnda ovan adresserar problemen för barn med skyddad
identitet.

5.3.7 Hur kan barnen hjälpa till med dokumentationen?

Enligt en undersökning som skolverket gjort är fotografering den vanligaste formen
av dokumentation [39]. Det är också det mest naturliga sätt för barn, som ännu inte
lärt sig skriva, att dokumentera. Många har forskat i ämnet hur barn dokumenterar
med kamera och Anna Bergdahl Gustafsson konstaterar att barnen kan hantera en
kamera utan några större problem. De är aktsamma med kameran och noga med
att lämna tillbaka den när de utfört sin uppgift. Barnen är heller inte skrämda
av kamerans tekniska funktioner och hjälper gärna sina kamrater om de kan. [7]
Hon berättar vidare att det är först vid diskussionen kring bilderna efteråt som det
verkliga värdet i dokumentationen hittas.
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Barnens experimenterande, upptäckande och lek är fyllt av idéer och
tankar om den värld de lever och verkar i. Detta framträder tydligare
då barnen ges möjlighet att välja ut och berätta om sina bilder. Utan
barnens urval och berättelser skulle inte bilderna i undersökningen ha
någon bestämd betydelse, men med hjälp av samtalen skapas de speciella
subjektiva betydelserna kring bilden och vilka diskurser de aktualiserar.
Barnens bilder hjälper dem att berätta om sin verklighet. [...] Med hjälp
av språket förstärks ytterligare visualiteten och den mening som kan ges
ett material, som i detta fall de bilder, som barnen väljer att visa och
berätta om.

Anna Bergdahl Gustafsson [7]

Detta visar tydligt att det inte räcker att sticka en kamera i handen på barnen och
förvänta sig att kunna använda materialet direkt som pedagogisk dokumentation.
För att dokumentationen ska kunna användas i ett pedagogiskt syfte måste tankarna
bakom bilderna lyftas fram och på det sättet kan barnens lärande visualiseras och
barnen blir delaktiga i sitt eget lärande på ett djupare plan. När Anna Bergdahl
Gustafsson förde en dialog med barnen kring varför vi fotograferar i förskolan beskrev
barnen det som att pedagogerna tar bilder för att visa barnens föräldrar vad de gör på
förskolan. Att fotograferingen alltså görs av vuxna för vuxna. [7] Detta är en fallgrop
som måste undvikas om dokumentationen ska kunna vara till hjälp i barnens lärande
och förskolans utveckling. Pedagogisk dokumentation är till för barnens skull, inte
för de vuxna. Att reflektera tillsammans med barnen ger pedagogen nya uppslag på
vad som kan vara nästa steg i barnens utveckling och samtidigt blir barnen delaktiga
och får inflytande i dokumentationsprocessen. [6] Dokumentationerna blir deras egna
och inte de vuxnas.

Slutsatsen av detta är att barn bör involveras i större grad i den pedagogiska do-
kumentationen. Detta görs lämpligast med hjälp av en kamera och uppföljande
diskussioner och utvärderingar. När barnen får känna sig som en del av dokumenta-
tionsprocessen blir det naturligt att dokumentationerna är till för dem och inte för
de vuxna.

5.4 Prototyper

Inför arbetet med prototyperna planerades flöde och funktioner genom brainstor-
ming, idérankning, intervjuer och flödesscheman. Prototyperna togs fram successivt
genom flera iterationer och nedan listas de mest utmärkande stegen i processen.
Passiv prototyp går från papper till digitala bilder och utvecklas sedan vidare via
design av appens alla delar till en aktiv prototyp. Den aktiva prototypen låg sedan
till grund för den slutliga prototypen.
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5.4.1 Brainstorming

En brainstormingsession hölls för att utreda alla möjliga funktioner för appen. Sex
huvudområden för funktionalitet identifierades.

Inloggning, Roller och Profiler

Här samlades funktioner för hur inloggningen skulle fungera och vilka roller systemet
bör hantera.

Dokumentationer

De olika möjligheterna att dokumentera listades och hur dokumentationerna kunde
visualiseras.

Kommunikation

Olika sätt att kommunicera, inom applikationen och gentemot föräldrar och ledning
samt utformningen av reflektioner med barnen berördes.

Presentation

Det här huvudområdet är nära sammanlänkat med kommunikation men utgjorde
konkreta exempel på funktioner för presentationer och planeringen inför dessa.

Redovisning av mål

Här uppkom förslag på hur läroplanens mål kan redovisas och vilka funktioner som
kan vara viktiga för att målen ska kunna redovisas.

Lagring

Här samlades idéer kring lagring av media och dokumentationer samt hur offlineläget
skulle kunna fungera.

5.4.2 Idérankning

Idéerna som kom upp under brainstormingsessionen flyttades över till ett Exceldoku-
ment för att sorteras i en så kallad idérankning. I avsnitt 3.3.4 kan du läsa mera om
hur idérankning fungerar. Flera av idéerna förfinades och några tillkom vid överflytt-
ningen till Excel. Totalt blev det 71 rader med idéer. För att underlätta processen
med att ranka idéerna delades de in i funktionsområden och sedan rankades varje
idé inom funktionsområdet mot de andra idéerna i samma område. Ytterligare en
kolumn lades till som summerade rankningen för varje idé till ett enda tal.
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De idéer som fick högst rank och därmed ansågs vara viktigast att ta med i den
aktiva prototypen var:

• Erbjud möjlighet att skapa en presentation och spara för att visa vid senare
tillfälle.

• Nya dokumentationer kan läggas till med en plusknapp i samma storlek som
dokumentations-tumnaglar.

• Målområdena och dess citat från läroplanen ska listas och kunna väljas då en
dokumentation skapas.

• Dokumentationer ska kunna skapas och sparas offline.

• Nya media ska kunna läggas till genom att ta en bild med kameran eller genom
att välja från enhetens bibliotek.

• Möjlighet att lägga till nya media genom att klicka på ett plus i samma storlek
som tumnaglar.

5.4.3 Flöde

Ett flödesschema skapades för att illustrera hur användaren kan navigera i appli-
kationen. Flödesschemat beskriver användarens möjliga val och vilka sidor som ska
finnas i applikationen. Bilder på flödesscheman hittas i figurerna 3 och 4.

5.4.4 Kvalitativ Intervju

För att få en uppfattning om hur arbetet fungerar på en förskola genomfördes en
kvalitativ intervju med en förskolepedagog. Pedagogen som intervjuades jobbar på
en förskola där Dokufant används som hjälpmedel vid pedagogisk dokumentation.
Frågorna som ställdes vid intervjun hittas i bilaga B. Då intervjun gjordes över te-
lefon lästes introduktionstexten upp muntligt och pedagogen tillfrågades efter intro-
duktionen om denne fortfarande ville genomföra intervjun. Detta för att tydliggöra
ytterligare att medverkan var helt frivillig, enligt HSFR:s etiska regler [51].

Av intervjun framgick att den här specifika förskolan har 10 anställda pedagoger och
totalt 3 avdelningar. Förmiddagen på förskolan utgörs främst av planerade aktivite-
ter och samlingar medan eftermiddagen är mer flexibel där utomhuslek står högt på
prioriteringslistan. Planeringen av verksamheten görs på avdelningsmöten en gång i
veckan och tvärgruppsmöten (en pedagog från varje avdelning) varje vecka. Utöver
det görs planering spontant då tid finns. Planeringen är oftast övergripande och går
bara ibland in på detaljer. Planeringen görs effektiv genom användning av förtryck-
ta blad med punkter att prata kring. Dessa blad har förskolan tillsammans arbetat
fram. De fyller också i en almanacka som de senare kan gå tillbaka till.

Arbetet med pedagogisk dokumentation görs med flera olika verktyg där Dokufant
är ett av dem. Vanligen används Microsoft Word för att skapa vad pedagogen kallar
“här och nu dokumentationer”. Microsoft Powerpoint används när dokumentationen
främst ska innehålla bilder med en och annan stödtext och ofta skrivs bilder ut i A4-
format. Pedagogen anmärker här att detta inte kan uppnås i Dokufant då bilderna
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Figur 3: Applikationens tänkta strukturella flöde för barn

blir allt för små i de dokumentationerna. Dokufant används främst när dokumen-
tationerna ska skickas ut till föräldrar eller sparas mera permanent i barnens egna
pärmar. Förskolan jobbar både med projekt och spontana reflektioner.

För att kontrollera hur förskolan uppfyller läroplanens mål används mallar för utvär-
dering och en arbetsplan för förskolan finns som pedagogerna utformat tillsammans
med ledningen. Skolverket har ett eget utvärderingsverktyg, Bruk [37], som används
flitigt. Där tydliggörs vilka mål som uppfyllts under en längre tid. Pedagogen berät-
tar att alla mål inte kan uppfyllas varje termin. I förskolans egna arbetsplan finns
även lokala mål som pedagogerna i samverkan med ledningen satt upp.

Föräldramöte hålls en gång per år och pedagogen berättar att de numer sällan sätter
upp bilder och texter på väggarna då det visat sig att bara ett fåtal av föräldrarna
tar sig tid att titta på dem. Istället används Dokufant för att skapa snygga doku-
mentationer som sedan kan skrivas ut och sättas in i barnens pärmar. Pedagogen
kommenterar också att dokumentationerna främst är till för pedagogerna och bar-
nen, inte för föräldrarna.

På den här förskolan används iPad och det finns möjlighet att koppla iPaden till en
projektor. Pedagogen som intervjuas tycker att en iPad-app vore bra förutsatt att
den blir snabbare och smidigare än webbverktyget.
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Figur 4: Applikationens tänkta strukturella flöde för pedagoger
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5.4.5 Säkerhet och inloggning

Eftersom varje pedagog i dagsläget har en egen inloggning i webbverktyget uppstod
frågan hur inloggning i iPad-applikationen skulle ske. Flera möjligheter studerades
genom en enkel plus- och minus-lista där inloggning med användarnamn och lösenord
jämfördes mot profiler utan personlig låsning. Att ge varje barn en egen inloggning
har inte bedömts som aktuellt utan endast personliga profiler utan lösenord har
övervägts för barnen. Se tabell 3. Slutsatsen blev att en kombination av de olika
möjligheterna är den bästa lösningen.

Tabell 3 Fördelar och nackdelar med olika inloggnings- och profilmöjligheter

Säkerhetslösning + -

Varje pedagog har en egen
inloggning.

Inloggningssystemet går
att använda som det är
direkt från webben

Momentet att logga in
kräver internetuppkoppling
och tar tid varje gång
appen ska användas.

Barnen kan inte hjälpa till
med dokumentationerna.

En gemensam inloggning
för hela avdelningen.

Inloggning behöver bara
ske när appen startats om.

Appen kan inte användas
av barnen för risken att de
förstör dokumentationerna
av misstag.

Föräldrar och andra vuxna
kan komma åt skyddat
material.

Barnlås, som kräver läs-
och räknekunskaper, för
valda delar i applikationen.

Barnen kommer bara åt
sådant de får komma åt.

Föräldrar och andra vuxna
kan komma åt skyddat
material.

Varje pedagog har en
varsin profil med barnlås.

Barnen kan inte förstöra av
misstag.

Pedagogerna kan
kommentera på varandras
arbeten

Föräldrar och andra vuxna
kan komma åt skyddat
material.

Varje barn har en varsin
profil.

Det finns möjlighet att
presentera specifik info om
varje enskilt barn.

Föräldrar kan använda sitt
barns profil för att läsa om
barnets lärande.

Föräldrar och andra vuxna
kan komma åt skyddat
material.

För att inte behöva hämta hem extrema mängder dokumentationer begränsas appen
till att bara beröra den egna avdelningen och funktionalitet som att kommentera
kollegors dokumentationer rationaliserats bort. Detta eftersom fokus för applikatio-
nen i första hand ska vara att effektivisera dokumentationsprocessen. Detta gör att
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endast en inloggning behövs, gemensam för hela avdelningen. Inloggningsinforma-
tionen behöver bara anges efter att appen startats om vilket bland annat sker då
iPaden varit avstängd. Väl inne i appen kan användaren välja att gå vidare som
barn eller pedagog. Valet pedagog har ett barnlås som kräver läs och räknekunska-
per. Den låsta delen av appen använder pedagogerna gemensamt och appen vet inte
vilken av pedagogerna som skapat eller ändrat en dokumentation. Barnen har en
gemensam ingång till appen men med begränsad funktionalitet. Varje barn har en
egen portfolio där dokumentationer och media som rör dem automatiskt listas. I
tillägg till detta kan barnen fota och lägga till egen media i sin portfolio.

5.4.6 Passiv prototyp

Den passiva prototypen utvecklades i två steg. I första steget skapades hela den
tänkta applikationen på post-it-lappar med en tuschpenna enligt boxningshandske-
tekniken [8]. I nästa steg utvecklades en digital prototyp endast bestående av bilder
med klickbara ytor. Samtliga bilder för de passiva prototyperna hittas i bilaga D.

Post-it-prototyp

I post-it-prototypen hölls designen på en väldigt låg nivå och syftet var att tydliggöra
flödet i applikationen. Prototypen visades upp för beställare och handledare för att
samla kommentarer för förbättring men inga tester gjordes med denna prototyp.
Basen i prototypen utgjordes av en huvudmeny i vänster kant som enligt tidiga
planer skulle gå att fälla ihop och på så sätt maximera utrymmet på skärmen.
När denna prototyp skapades lades grunden för hur specialfunktioner så som de
nya menyvalen projekt, presentation och statistik/mål skulle fungera och planer
på hur dokumentationsprocessen skulle ändras för att bli smidigare utformades. I
bilderna nedan har huvudmenyn utelämnats eftersom den ser likadan ut på alla
bilder. Tanken är att den ska finnas längst till vänster i bilden och innehålla valen
dokumentationer, projekt, presentation, media, lokalt och mål. Området till höger
på bilderna är reserverad för beskrivande text.

Att dokumentera För att bibehålla igenkänningsfaktorn mellan webbverktyget
och appen har dokumentationerna, på samlingssidan, illustrerats med block där en
omslagsbild dominerar blocket och en titel visas under bilden. I denna prototyp
går det fortfarande att visa dokumentationer för den enskilda avdelningen och för
hela förskolan. När en dokumentation väljs visas den i ett förhandsgranskningsläge
där omslagsbilden utgör bakgrunden i ett sidhuvud där övergripande information så
som titel, datum, förskola och avdelning visas ovanpå omslagsbilden. Varje avsnitt
i dokumentationen går att ändra direkt från förhandsgranskningsläget genom att
klicka på pennan till höger om avsnittet. Nya dokumentationer kan skapas genom
att klicka på blocket med ett plus. Se figur 5 och figur 6.

Dokumentationsprocessen i appen skiljer sig till viss mån ifrån hur det fungerar i
webbverktyget. I webbverktyget måste användaren fylla i alla inställningar för doku-
mentationen innan denne kan börja skriva. För att effektivisera processen har detta
steg hoppats över i appen och inställningarna finns istället parallellt med själva do-
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Figur 5: Samlingssida för dokumentationer.

Figur 6: Förhandsgranskning av vald dokumentation.

kumentationen. Det enda användaren behöver välja innan en dokumentation kan
påbörjas är vilken mall som ska användas. De mallar som går att välja mellan har
dock ändrats i appen eftersom flera av mallarna i webbverktyget ser likadana ut, un-
dantaget informationstexten om vad just den typen av dokumentation innebär. De
likadana mallarna har slagits ihop till en mall och den övergripande dokumentation-
stypen för projekt har tagits bort och ersatts med menyalternativet projekt. Kvar
finns projektdokumentation, som kopplas direkt till ett projekt från projektsidan,
minidokumentationer, miljö- och materialdokumentationer, inskolningsdokumenta-
tion, undersökande dokumentation och fri dokumentation.
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När mallen har valts skickas användaren vidare till en sida som liknar förhands-
granskningen men där inställningarna för dokumentationen visas till höger och all-
tid är synliga. Även här kan avsnitten ändras genom att klicka på pennsymbolen, i
likhet med förhandsgranskningen (figur 6). När avsnitten ändras visas en ruta med
samma utseende som avsnittsblocken i webbverktyget och användaren kan skriva
text och lägga till media innan avsnittet sparas och rutan stängs. Se figur 7

Omslagsbilden kan ändras genom att klicka på den lilla kameran uppe till vänster
i likhet med hur en omslagsbild byts på Facebook. Bredvid titeln visas små ikoner
för vilka mål från läroplanen som den här dokumentationen har uppfyllt. De går att
klicka av och på. Se figur 8.

Figur 7: Ny dokumentation i webbverktyget. Avsnitten utgörs av block där använ-
daren kan skriva text och lägga till media.

Figur 8: Sidan där en ny dokumentation skapas. Observera inställningarna till
vänster.
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Bildspel En ny dokumentationstyp lades till för att underlätta de dokumentatio-
ner som baseras på bilder. Denna dokumentationstyp har fått namnet bildspel och
är uppbyggd av mallar där positionerna för text och bild är statiska. Varje mall
utgör en sida i bildspelet och till varje ny sida som läggs till måste en mall väljas.
Denna sida gjordes betydligt mera noggrant än övriga sidor då funktionaliteten inte
ansågs bli nog tydlig annars. Se figur 9 för sidans layout.

Figur 9: Dokumentationstyp bildspel

Projekt Menyalternativet projekt finns inte med i webbverktyget som enskild
funktion utan är en av dokumentationstyperna. Att lyfta ut projekt och låta dem
ha en egen plats i menyn har till syfte att tydliggöra att ett projekt innehåller flera
dokumentationer. Det är inte bara en typ av dokumentation utan en samlingscentral
där flera dokumentationer, kanske av olika typ, kan sammanlänkas i ett projekt med
samma mål.

När en dokumentation av typen projekt skapas i webbverktyget finns ett antal flikar
för beskrivning av projektet, planering av projektet, genomförande samt utvärdering
av projektet. För att underlätta arbetet med projekt har dessa flikar omvandlats till
steg i en process i applikationen.
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Beskrivning Beskrivningen av projektet görs direkt när ett nytt projekt skapas.
Här beskrivs projektet i ord tillsammans med projektets syfte och
mål.

Planering Planeringen av projektet kan ske i omgångar. I planeringsfasen
tecknas aktiviteter ned tillsammans med frågor som förväntas få svar.
Hur aktiviteterna och frågorna troligen kommer att uppfylla
läroplanens mål är också viktigt att teckna ned.

Genomförande För att genomföra ett projekt skapar användarna dokumentationer
som vanligt och kopplar dem sedan till projektet i dokumentationens
inställningar. I projektet kommer sedan dessa dokumentationer listas
under projektets genomförandefas.

Reflektion När förskolans projekt är avslutat kan “avsluta projekt”-ikonen
klickas. Denna ikon hittas vid varje projekt på projektens
samlingssida. När ikonen klickats påbörjas projektets sista fas
automatiskt. I den sista fasen, reflektioner, visas vilka mål som
uppfyllts under projektet. Detta görs genom en jämförelse av målen
som tecknats ned i planeringsfasen och målen som uppfyllts i
dokumentationerna från genomförandefasen. Utifrån detta har
användaren sedan en bra grund för att reflektera kring projektet och
hur det fortsatta arbetet efter projektet kan se ut.

Presentationer och Reflektioner Presentationer och reflektioner som egna funk-
tioner är något helt nytt för Dokufant. Att reflektera kring lärandeprocessen anses
avgörande för den pedagogiska verksamhetens utveckling enligt skolverket. Barnens
reflektioner kan vara avgörande för vilken riktning det fortsatta arbetet kommer
att ta. [34] Detta väckte idén att möjliggöra för pedagogerna att reflektera kring
lärandeprocessen tillsammans med barnen.

Då en lärplatta är för liten för att alla barn på en förskola ska kunna se skärmen sam-
tidigt har lösningen blivit att erbjuda ett enkelt sätt att visa bilder på en projektor.
Pedagogerna kan planera presentationer och reflektioner i förväg genom att skapa
bildsamlingar. Vid presentationstillfället visas bilderna på projektorduken medan
pedagogerna kan föra anteckningar till varje bild på iPaden. Anteckningarna kopp-
las till den aktiva bilden, den som visas på projektorduken, och presentationen kan
sparas och visas på till exempel ett föräldramöte eller kanske ett par dagar senare
för att undersöka hur tiden påverkar diskussionerna i barngruppen.

Statistik & Mål Menyalternativet statistik & mål syftar till att ge pedagoger och
förskollärare en snabb överblick över hur förskolan uppfyller sina egna lokala mål
samt målen som skolverket satt upp i läroplanen. Här presenteras statistik över hur
dokumentationerna förskolan gjort uppfyller målen och här finns även möjlighet att
lägga till och ändra de lokala målen samt att läsa läroplanen i sin helhet.
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Digital prototyp

Efter att funktionalitet och flöde blivit tydligt påbörjades arbetet med en passiv di-
gital prototyp. Prototypen skapades med hjälp av mjukvarorna Sketch och inVison.
I Sketch ritades sidorna som statiska bilder och med inVision skapades de klickbara
ytorna så att testarna kunde navigera mellan sidorna. Omfattningen hos den första
digitala prototypen begränsades av vad som senare skulle testas av användare. Ef-
tersom processen att skapa dokumentationer är Dokufants huvudsakliga syfte lades
fokus på att skapa de sidor som är kopplade till den processen. Även sidor för att
hitta dokumentationer som ännu inte laddats upp och att ladda upp dem skapades.
Samtliga sidor skapades utan färgsättning och formspråk och hittas i bilaga D.

Meny Till vänster visas en meny av block med ikoner som symboliserar innehållet
för varje menyalternativ. Dokumentationer illustreras med ett dokument, projekt
med ett organisationsträd, reflektioner visas med pratbubblor, media av ett fotografi,
uppladdning illustreras med en hårddisk och en pil som pekar uppåt och slutligen
visar ett stapeldiagram alternativet mål och statistik.

Dokumentera En samlingssida för dokumentationerna skapades där en knapp
med samma storlek som ett dokumentationsblock utgör vägen till att skapa en ny
dokumentation. Informationen i varje dokumentationsblock hölls till ett minimum
för att efterlikna webbverktyget. Ett öga i övre högra hörnet markerar om dokumen-
tationen är publik eller inte och titel och datum då dokumentationen skapats visas
under omslagsbilden. Alla dokumentationer sorteras efter typ eller datum enligt an-
vändarens önskemål.

När en dokumentation väljs samlas dokumentationerna i en lista till vänster och
den valda dokumentationen markeras. Till höger förhandsgranskas den valda doku-
mentationen. Ändringen till en lista istället för tumnaglar som på bilderna i post-it-
prototypen (figur 6) är för att titel och datum skulle få bättre plats då titlarna ofta
tenderar att bli långa. Eftersom omslagsbilden inte är central i dokumentationen har
denna minskats ner till förmån för ytterligare information om dokumentationen. Här
visas nu vilken typ av dokumentationsmall som används och om dokumentationen
är publik eller inte. Målen som är uppfyllda illustreras med svarta ikoner medan de
mål som inte uppfyllts visas som grå ikoner. Ikonerna har valts utifrån givna målom-
råden som används i så kallade lotus-diagram, en slags mall som ibland används för
att genomföra dokumentationer på förskolor [22]. Målområdena i Lotusdiagrammen
är härledda från målen som listas i läroplanen [40].

För att minska antalet klick har konceptet med en popup vid ändring av ett avsnitt
frångåtts och därmed har även pennikonerna tagits bort. Istället finns nu en länk
för ändring längst upp till höger som skickar användaren till samma sida som då en
ny dokumentation skapas men med information från vald dokumentation förifylld.
Se figur 10.

Sidan ny- och ändra dokumentation har i största möjliga mån designats lik för-
handsgranskningen av dokumentationen så att användaren ska känna igen sig och
lätt hitta positionen för ändringen. Inställningarna för dokumentationen visas till
höger och är gjord för att efterlikna inställningssidor på iPad generellt. När doku-
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Figur 10: Förhandsgranskning av dokumentation

mentationen sparas tillfrågas användaren om denne vill ladda upp dokumentationen
direkt eller senare via sidan för uppladdning. Se figur 11.

Ladda upp dokumentation Flödet för processen att ladda upp en dokumenta-
tion är kopierad från flödet för att dela bilder från iPads egna mediebibliotek. Från
översikten klickas länken välj varpå användaren kan markera vilka dokumentationer
som ska laddas upp. Så snart minst en dokumentation valts dyker det upp en länk
ladda upp. När dokumentationerna laddats upp försvinner de från samlingssidan och
ett meddelande om hur många dokumentationer som laddats upp visas på skärmen.
Se figur 12.

5.4.7 Användartester passiv prototyp

Den passiva prototypen testades på fyra förskollärare i blandade åldrar. En av fyra
arbetar på en förskola som använder Dokufant och en av deltagarna är man. Ingen
av deltagarna hade möjlighet att testa på en iPad utan tre av fyra använde istället
webbläsare och en använde Android-platta. Testerna gjordes på distans med hjälp
av Validately [50]. Ingen av förskolelärarna hade tidigare gjort ett användartest.

I början av testet fick förskollärarna information om hur testet fungerar och vilka
interaktioner de kunde använda sig av. De uppmuntrades att försöka genomföra
uppgifterna efter bästa förmåga och informerades om att det inte finns något rätt
eller fel sätt att lösa uppgifterna. De fick också veta att ljud men inte video spelades
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Figur 11: Att skapa en ny dokumentation eller ändra i en dokumentation

in under testet. De uppmanades att tänka högt under hela testet och beskriva varför
de klickar på ett visst ställe och vad de förväntar sig ska hända när de klickat.

Uppgifterna som testpersonerna ombads utföra syftade till att ge en fingervisning om
huruvida flödet i dokumentationsprocessen fungerade, om ikonerna i menyn verkade
logiska och förskollärarna förstod konceptet med att dokumentationerna lagras off-
line och att de sedan måste ladda upp dokumenten. Uppgifterna som presenterades
för dem listas nedan.

1. Ägna en kort stund åt att bara titta på bilden du har framför dig. Berätta högt
vad du tror att du ser på sidan. När du berättat klart klickar du på cirkeln
här i hörnet för att gå vidare till nästa uppgift.

2. Försök hitta syftet som är beskrivet i dokumentationen “Vi jobbar med färger”.

• Observerade du något som indikerade att dokumentationen uppfyllde
några mål i läroplanen?
• Om ja: Vad var det du observerade?

3. Försök skapa en ny dokumentation. Det går inte att lägga till någon infor-
mation men berätta gärna högt hur du skulle gjort om du kunnat lägga till
information. Spara sedan dokumentationen utan att ladda upp den online.

4. Försök nu att hitta var du kan ladda upp dokumentationen och ladda upp den
manuellt.
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Figur 12: Offlineobjekt, ett objekt valt för uppladdning

Alla testpersoner förstod att ikonerna till vänster utgjorde en meny. Däremot var
det ingen av dem som berättade vad de trodde att ikonerna stod för. Tre av fyra
uppfattade dokumentationerna som mappar istället för enskilda dokument. Endast
användaren som tidigare använt Dokufant såg direkt att det var dokumentationer.
Genomgående uppfattade testarna prototypen som en fullt fungerade mjukvara.
Flera tyckte det var konstigt att de inte kunde skriva i den nya dokumentationen
och förväntade sig att deras sparade dokumentation skulle dyka upp i listan med
dokumentationer efter att de sparat. Det visade sig vara svårt att hitta var de
lagrade dokumentationerna hamnar och därmed också var dokumentationerna kan
laddas upp. Det saknades också ett sätt att avbryta eller gå tillbaka när en ny
dokumentation påbörjats. Ingen av testpersonerna kopplade samman ikonerna för
målområdena med läroplanens mål. Då detta inte uppmärksammades med en direkt
uppgift kan det antas att testpersonerna inte observerade ikonerna och vad de hade
för betydelse.

Att tänka på inför arbetet med aktiv prototyp

• Tydliggöra ikonerna i menyn, kanske med en beskrivande text.

• Utseendet på dokumentationerna liknar dokumentationerna i webbverktyget
och det är tydligt för någon som använt det systemet. Det behöver alltså inte
åtgärdas för att se mindre ut som mappar.

• Se till att nästa prototyp har bilder där den tillagda dokumentationen visas i
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listan.

• Tydliggör sidan för att ladda upp dokument och vägen dit.

• Använd korta koncisa uppgifter om flera tester ska genomföras på distans.

• Testa ikonerna för målområden i nästa test.

5.4.8 Design av appens alla delar

Efter att den passiva prototypen testats påbörjades arbetet med den aktiva proto-
typen. Färg och form, förbättringar och förändringar formade de nya sidorna för
appen. De flesta sidor från post-it-prototypen skapades nu digitalt så att appen
kändes som en helhet. En funktion som inte togs med var hur nya bildspel skapas.
Detta ansågs vara en funktion som eventuellt konkurreras ut av reflektioner och
därför bedömdes det som överflödigt arbete.

Design Designvalen har baserats på Dokufants grafiska profil [43]. Accentfärgen i
appen är lila och texten ovanpå det lila är vit för att skapa en tydlig kontrast. Ikoner,
block och liknande element har mjuka former. Fonterna som använts är Apples egna
eftersom de är utvalda för att passa på just iPad. Så långt som möjligt har storlekar
på element och text följt Apples riktlinjer. Då andra färger än lila använts har de
tagits ut Dokufants färgpalett enligt den grafiska profilen [43].

Meny Menyn är troligen den mest markanta förändringen från den passiva pro-
totypen. Den ändrades från att ligga till vänster till att placeras i nedre kant. An-
ledningen till denna förändring är kopplat till hur Apples egna appar är designade.
I många iPad appar är det standard att menyn ligger nedtill på skärmen. Menyn är
heller inte huvudinformation och därför passar det bra att den ligger på en mindre
iögonfallande plats. I iPad-appars menyer är det även vanligt att en beskrivande
text kombineras med ikonen för att förtydliga menyvalen vilket enligt användartes-
terna för den passiva prototypen visat sig nödvändigt. Några av ikonerna i menyn
har bytts ut och en ikon för Hem har lagts till. Under det tillagda menyalternativet
hittas en startsida med genvägar och översikter över dokumentationer, projekt och
lokalt lagrade objekt.

Dokumentationer Dokumentationerna visas som block med titel, datum och om-
slagsbild liksom i den passiva prototypen men har förstorats ytterligare för att tyd-
liggöra titel och ge bilden rätt proportioner. Först lades en färgad linje mellan om-
slagsbilden och titeln för att visa vilken typ av dokumentationsmall som använts.
Detta streck byttes senare ut mot en beskrivande text för vilken mall som använts
i dokumentationen då det ansågs tydligare för användarna. När texten lades till
förstorades dokumentationsblocket ytterligare för att all information skulle få plats.
Den beskrivande texten visas också i listan då en dokumentation förhandsvisas. I
figur 13 syns hur dokumentationsblocken ändrats i tre steg, från passiv prototyp till
slutgiltig aktiv.
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Figur 13: Hur ett dokumentationsblock designats i tre iterationer. Längst till väns-
ter visas hur det såg ut i den passiva prototypen. Längst till höger hur
det ser ut i den aktiva.

Fota och filma Kameravyn ser ut på samma sätt som i iPads kameraapp med
enda skillnaden att Dokufants app bara erbjuder funktioner för film och foto medan
iPaden erbjuder flera format på foton. Första gången ett foto tas tillfrågas använda-
ren om denne vill tagga bilden med ytterligare information direkt. Om användaren
väljer att tagga fotot kommer även nästa foto följas av samma fråga. Väljer använ-
daren däremot att inte tagga bilden kan tio ytterligare bilder tas innan frågan ställs
igen. Denna funktion har lagts till för att pedagogerna lätt ska kunna använda ka-
meran som ett sätt att dokumentera med både bild och beskrivande text eller ljud.
För att inte störa när syftet är att bara fotografera utan att tagga visas frågan bara
var tionde gång ett foto tas.

Ladda upp objekt Att ladda upp en dokumentation har förenklats på så sätt att
första steget i processen har uteslutits. Användaren kan nu välja dokumentationer
att ladda upp direkt istället för att först klicka på välj. En förloppsindikator har
också lagts till för att visa att uppladdnings-processen har påbörjats. Se figur 14.

Figur 14: Dokumentationer laddas upp till webben
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Media Mediasidorna har utvecklats genom flera iterationer. Samlingssidan för me-
dia var från början fylld med små tumnaglar med titel och datum under. Efter jämfö-
relser med en iPads mediebibliotek har slutsatsen dragits att titel och datum inte är
lika viktigt som att det tydligt syns vad en bild föreställer. Därför har tumnaglarna
förstorats och texten tagits bort för att utnyttja utrymmet maximalt. Se figur 15.

(a) Media, första versionen (b) Media, sista versionen

Figur 15: Utveckling av samlingssidan för media.

I den första versionen av prototyp visades en mediafil och dess tillhörande infor-
mation som en statisk sida då användaren valde en fil för att visa i större format.
För att ändra informationen var användaren då tvingad att klicka vidare genom en
ändra -länk. I en senare version slogs dessa sidor ihop så att det ska gå fortare att
lägga till information till en mediafil. Användaren kommer alltså direkt till sidan för
att lägga till eller ändra informationen till mediafilen. Se figur 16. Detta gäller även
då användaren väljer vägen genom kameran för att titta närmare på en bild.

Projekt Ett projekt kan ha fyra olika tillstånd. “Påbörjat” projekt innebär att
syfte och mål är nedtecknat men planeringen för projektet har ännu inte påbörjats.
Det tillståndet följs av “planering påbörjad” som i sin tur följs av “genomförande på-
börjat”. I genomförandefasen kan projektet stanna länge eftersom dokumentationer
kontinuerligt kan läggas till i projektet ända tills det markeras som “avslutat”. För
att avsluta ett projekt kan endera varje föregående tillstånd markeras som färdigt
alternativt kan ikonen uppe till höger på varje projektkort klickas. Ikonen förestäl-
ler en ikon de flesta känner igen från tv-kontrollens av- och påknapp och i det här
sammanhanget betyder den helt enkelt avsluta. I planeringsfasen av ett projekt kan
frågor eller aktiviteter läggas till i en lista med beskrivande text kopplad till varje
fråga eller aktivitet. Denna lista kan skapas utifrån en slags brainstorming kring
projektet där varje fråga och aktivitet i listan kan kopplas till vilka mål som tro-
ligen kommer uppfyllas genom att ställa sig frågan eller genomföra aktiviteten. Se
figur 17. När ett projekt avslutas jämförs målen från planeringen med mål som
uppfyllts genom dokumentationerna och pedagogerna presenteras med en kort sam-
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Figur 16: Sida för att förhandsgranska och ändra information till media. Använ-
daren kommer direkt till sidan för att lägga till eller ändra information.
I denna senaste version kan även ljud kan spelas in till bilden.

manfattning av resultatet. Innan projektet anses avslutat måste en utvärdering av
projektet skrivas ner och pedagogerna måste reflektera över hur de ska använda sig
av insikterna de fått med sig från projektet i förskolans framtida verksamhet.

Reflektioner Alla reflektioner börjar som bildsamlingar. En bildsamling skapas
av en pedagog för att sedan visas upp på en projektor så att barnen får en chans att
berätta om bilden och diskutera den. Bildsamlingen blir en reflektion då dialoger och
slutsatser tecknas ned i anslutning till bilden som visas. En reflektion kan sparas
även om det inte finns tid att gå igenom hela bildsamlingen vid samma tillfälle.
Slutförda reflektioner kan visas upp som bildspel på till exempel ett föräldramöte.
Projektorn är inte en skärmdubblett av iPaden utan på projektorn visas endast
bilden från bildsamlingen medan vyn på iPaden erbjuder möjlighet att skriva ned
dialoger och citat kopplat till bilden som visas. På iPadens vy syns också nästa och
föregående bild. Se figur 18.

Mål & Statistik Under menyalternativet mål & statistik kan pedagoger se sta-
tistik över vilka mål de uppfyllt genom sina dokumentationer. Utifrån den statistiken
kan slutsatser dras om hur avdelningen följer läroplanens och förskolans riktlinjer.
Flera diagram kan ses genom att svepa på skärmen åt höger och vänster, detta för
att täcka in all eventuell information som behövs för att ge en fullständig bild av
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Figur 17: Steg 2: Planering av projektet

verksamheten. Till en början lades mycket tid ned för att hitta de optimala statistis-
ka diagrammen men då detta visade sig svårare än väntat lämnades det till framtida
utveckling av applikationen. Det är även under det här menyalternativet som lokala
mål hanteras och här finns också möjlighet att presentera läroplanen i sin helhet.

Barnens sidor Prototyperna som testats har endast fokuserat på pedagogens
delar av appen. Men enligt läroplanen bör även barnen kunna gå tillbaka och se
dokumentationerna som rör dem [40]. Väljs barnens ingång till appen visas en sida
med fyra knappar som motsvarar dokumentationer, media, kamera och portfolio.
Under dokumentationer visas de dokumentationer som är publika för hela förskolan,
samma sak gäller för mediafiler. Kameraikonen är en genväg till kamerafunktionen
och bilderna som tas markeras så att pedagogerna vet att det är barn som tagit
dem men härifrån går det inte att veta exakt vilket barn som tagit bilden. I appen
har varje barn en egen portfolio. Hit kan barnen navigera själva genom att välja
ikonen för portfolio, en folder, på startsidan och sedan välja bilden som föreställer
barnet själv. Barnet presenteras då med en lista av dokumentationer och media,
där de själva blivit taggade, samt en genväg till kameran som hittas i övre högra
hörnet. Bilder som fotograferas från portfolion taggas med namnet på barnet från
vars profil bilden togs. Barn kan lägga till ljud men ingen text till mediafilerna som
finns i deras eget flöde.
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Figur 18: Ny reflektion påbörjad utifrån bildsamling. Denna vy visas på iPaden.

5.4.9 Aktiv prototyp

Den aktiva prototypen blev även den begränsad till de funktioner som skulle testas
av användare. Dessa funktioner var att lägga till en ny dokumentation, spela in ljud,
använda kameran och mediasidorna samt att ändra inställningarna för en dokumen-
tation. Den aktiva prototypen skapades i prototypverktyget Flinto [18] där klickytor
kopplas till animationer så att prototypen känns autentisk.

Förändringar och nya funktioner

På ett möte med produktägare och andra för projektet viktiga personer visades
alla delar av designen upp, enligt kapitel 3 i bilaga D, och diskuterades igenom
av de närvarande. På detta möte beslutades att titta på möjligheten att förenkla
dokumentationsprocessen ytterligare och få den ännu snabbare än den hittills blivit.
Detta resulterade i ett flertal förändringar och några nya funktioner.

Genvägar På appens startsida, där ingång barn eller pedagog väljs, samt under
pedagogernas menyalternativ Hem har en genväg till kameran lagts till. Syftet är
att korta snabba dokumentationer ska kunna skapas utan att navigera längre in i
appen. Under Hem finns också en genväg till “skapa ny dokumentation”.
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Figur 19: Portfolion med ett flöde av dokumentationer och media kopplat till det
enskilda barnet.

Dokumentera med ljud Att spela in ljud istället för att skriva en text i en
dokumentation eller till en bild är en funktion som lades till för att underlätta att
dokumentera snabbt i situationer där det är svårt att skriva på iPaden. Grundidén
är att ett obegränsat antal ljudfiler kan spelas in till en dokumentation men bara
en ljudfil går att spela in till en bild. Detta eftersom bilden i sig också förmedlar
information. Till bilder kan även barnen spela in ljud förutsatt att de är taggade i
bilden eller har fotat den själva. Även då gäller en inspelning per bild per barn.

Inspiration för funktionens design har tagits från funktionen att spela in ljud och
skicka som sms på en iPhone. För att spela in ljud hålls en knapp inne under hela
tiden ljudupptagningen ska pågå. Knappen kan släppas och tryckas in igen för att
spela in flera korta snuttar i samma fil. En snutt kan raderas genom att trycka på
ikonen som ser ut som en pil åt vänster med ett kryss i. För att avbryta och ta
bort allt inspelat används krysset till vänster om inspelningen. Innan inspelningen
sparas kan den spelas upp genom att trycka på playknappen. När inspelningen
sparas ändras kontrollerna till bara ett kryss för att ta bort hela inspelningen och
en play-knapp för att spela upp. En ny knapp för inspelning dyker upp längst ner
på sidan liksom det såg ut innan någon inspelning påbörjades. I figur 20 visas steg
för steg hur en inspelning går till.
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(a) När knappen klickas visas en beskrivande text som uppmanar användaren att trycka
och sedan hålla in knappen.

(b) När knappen hålls inne visas kontroller och ljud spelas in.

(c) Inspelningen är sparad och en ny kan påbörjas.

Figur 20: Hur en inspelning går till
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Avsnitt Dokumentationerna har delats in i avsnitt där ett avsnitt utgör en rubrik
med tillhörande innehåll så som text, ljud och bild. Ett avsnitt kan till exempel
vara en frågeställning eller en slutsats. En dokumentation utgörs av flera avsnitt
på samma sätt som en tidningsartikel utgörs av rubriker och brödtext. Bilder och
ljud kopplas alltid till ett avsnitt men bilder kan också utgöra egna avsnitt där
information om bilden hämtas automatiskt och används som beskrivande texter och
ljud. Avsnittets titel måste dock alltid anges (motsvarande rubrik i en artikel).

Mallar Mallen för en dokumentation som tidigare valdes innan dokumentationen
påbörjades har nu integrerats med inställningarna för dokumentationen och väljs
därför där. När en mall väljs genereras ett antal avsnitt automatiskt med titlar
färdiga men utan innehåll. Det går bra att lägga till ytterligare avsnitt eller arbeta
helt utan mall. Se figur 21 för en bild som illustrerar detta. Inställningarna har delats
in i flera undermenyer så att den viktigaste informationen syns utan att scrolla, i
enlighet med Apples riktlinjer [3].

Figur 21: En ny dokumentation påbörjad, med avsnitt hämtade från mallen un-
dersökande dokumentation. Varje avsnitt har en automatiskt genererad
titel. Avsnitt genererade via en mall är märkta med en vattenstämpel i
övre högra hörnet.
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5.4.10 Användartester aktiv prototyp

Då den aktiva prototypen, på grund av mjukvaran den skapades i, inte kunde distri-
bueras via webben var det inte möjligt att genomföra testerna på distans. Testerna
gjordes därför med personer som inte är förskollärare. De valdes dock på sådant
sätt att förkunskaper gällande datorer och IT motsvarar ungefär samma nivå som
förskollärare. Tre testare, alla kvinnor under 30 år genomförde testerna under överin-
seende av en moderator. Sessionerna spelades in med hjälp av mjukvaran Camtasia
Studio där både skärm, ljud och ansiktsuttryck spelas in och sammanfogas i en film.

Testpersonerna fick navigera i de tre olika delarna av prototypen och genomförde
ett antal uppgifter. I stora drag handlade det om att använda kameran, spela in ljud
till en bild, skapa en ny dokumentation med text och bild samt studera inställning-
arna på en befintlig dokumentation. De fullständiga uppgiftsbeskrivningarna hittas
i bilaga C.

Att använda kameran fungerade bra för alla testarna. Ingen läste den beskrivande
texten i rutan med fråga om att tagga bilden. Det blev tydligt när följdfrågan om
vad det innebär att tagga en bild ställdes. Alla tre testarna svarade att “tagga” är
att markera personer i bilden och ge dem ett namn. Inte att titel och beskrivning
också kunde vara ett slags taggning. Uttrycket att “tagga” en bild, med personer
synliga i bilden, började användas av Facebook och har sedan dess blivit allt mer
vanligt och var ett uttryck alla testare kände igen. De ansåg dock alla att ordet
“tagga” skulle behållas trots att innebörden först var oklar. Argumentet de gav var
att användare lär sig innebörden snabbt.

Att hitta en bild i mediebiblioteket verkade till en början krångligt för alla testare.
Bilder letades i dokumentationer och någon försökte gå via kameran för att komma
till mediebiblioteket. Efter några klick runt i prototypen hittade dock alla bilden de
ombads lokalisera. De kunde också snabbt och utan problem spela in ljud till bilden.

För att ladda upp specifika dokumentationer valde samtliga testare att gå tillbaka
till samlingssidan för dokumentationer. Efter en stunds letande efter ett sätt att
ladda upp dokumentationerna härifrån hittades menyalternativet ladda upp varpå
samtliga snabbt genomförde uppgiften. Två av tre hade problem att se vilka doku-
mentationer de enligt uppgiften skulle välja för uppladdning på grund av felaktiga
datum i prototypen. Detta kommer dock inte att påverka användbarheten hos slut-
produkten eftersom datumen där kommer att vara korrekta.

Att skapa en ny dokumentation och lägga till text var inga problem för någon av
testarna men att lägga till en bild visade sig inte lika självklart. Osäkerheten kom av
att de såg möjligheten att ändra omslagsbild under inställningar. De var dock inte
övertygade om att frågan gällde just omslagsbilden och när de letade vidare hittades
snabbt knappen för att lägga till en bild. Alla testare förstod vilken ikon som motsva-
rade Dokufants mediebibliotek då den hade Dokufants karakteristiska lila bakgrund.
Däremot kände inte alla igen ikonen för iPadens mediebibliotek, vilken var densam-
ma som Apples ikon för appen bilder. Detta tyder på att en grundläggande kunskap
om iPad är bra att ha vid användning av Dokufants app. Samtliga testare förstod
hur storleken på bilden kan ändras, även om en av testpersonerna först klickade på
bilden istället för på ikonen av kugghjulet som öppnar inställningspanelen.
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För att hitta målen som en dokumentation uppfyller väljer användarna olika vägar.
En tittar i inställningarna för dokumentationen och hittar där vilka mål som blivit
valda. En annan letade information om vilka mål som uppfyllts i dokumentatio-
nens löptext. Den tredje klickade på målområdesikonerna i förhandsvisningen av
dokumentationen. Alla dessa tre tillvägagångssätt var i det här fallet gångbart då
det framgick i texten vilka mål som uppfyllts. Tanken är dock att målen inte skall
behöva skrivas i löptexten. Slutsatsen dras att målen som uppfyllts är tillräckligt
tydliga.

5.4.11 Slutgiltig prototyp

Efter användartester av den aktiva prototypen minskades prototypen ned genom att
några funktioner plockades bort. Då endast de mest centrala funktionerna för ap-
plikationen hunnit testats i användartesterna har slutsatsen dragits att övriga funk-
tioner kan exkluderas för att korta ned appens totala utvecklingstid. Funktionerna
som exluderats har ansetts vara bra men inte nödvändiga för appens säljbarhet. Den
kortare utvecklingstiden resulterar i en lägre total kostnad och förhoppningen är att
det ska öka chansen att applikationen kommer att utvecklas efter denna förstudie.
Denna mindre slutgiltiga prototyp ska lämnas som underlag för beslutet och övrig
funktionalitet som tagits fram under det här projektet kommer att lämnas som ett
förslag till framtida utveckling.

De synliga förändringarna i den slutgiltiga prototypen är att barnsidorna och peda-
gogers meny ändrats. Barnen har nu endast en portfolio där de kan se det material
som rör dem. Därifrån kan de också fotografera och bilderna blir då automatiskt
sammankopplade med deras namn i applikationen. Det som tagits bort är startsi-
dan med de fyra knapparna och barnet får istället direkt klicka på fotot av sig själv
för att se sin portfolio. De kan alltså inte se dokumentationer som är publika om
det inte rör dem själva och därmed finns med i portfolion.

Menyn för pedagogerna har minskats ned och innehåller nu bara alternativen Hem,
Dokumentationer, Media och Ladda upp. Övrig funktionalitet har rationaliserats
bort för att hålla nere kostnader och ändå få tillgång till de centrala funktionerna i
applikationen. Se figur 22 för en bild på hur den nya menyn ser ut.

(a) Fullstor meny

(b) Ny, förminskad meny

Figur 22: Hur menyn förändrats från tidig prototyp till slutgiltig meny.
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Kapitel 6

Resultat

Målet med projektet var att ta fram en prototyp för en applikation som kunde
utvecklas som ett komplement till Dokufants webbverktyg. Eftersom ägaren av Do-
kufant har mycket begränsad ekonomi för tillfället drogs slutsatsen att det i första
hand är viktigt att effektivisera processen med pedagogisk dokumentation och inte
att introducera helt nya funktioner. Genom att erbjuda möjlighet till snabba, korta
dokumentationer utan att i första hand behöva fundera på mallar och inställning-
ar har processen effektiviserats. Den har också effektiviserats genom att låta foton
hamna direkt i Dokufants mediebibliotek och därmed komma runt steget att ladda
in bilder på dator för att sedan ladda upp till webbverktyget. Att allt som görs på
iPaden lagras lokalt i första hand gör också att pedagogerna inte är beroende av
internet för att skapa dokumentationer.

6.1 Snabba dokumentationer

Det finns ett par olika sätt att skapa nya dokumentationer. Det snabbaste sättet är
att ta en bild med kameran och sedan tagga den med information, personer och en
kort berättelse, skriftligt eller muntligt, om vad som observerats. Kameran kan nås
direkt innan profil valts eller via pedagogens startsida. Se figur 23. Det är givetvis
också möjligt att tagga en redan befintlig bild via mediebiblioteket.

Dokumentationer kan också skapas genom att påbörja en ny dokumentation. Inga
inställningar behöver göras för att påbörja en ny dokumentation utan dessa kan
fyllas i eftersom. En dokumentation som sparats utan några inställningar kan se ut
som i figur 24.

Om en mall önskas kan detta väljas i inställningar och nya avsnitt kopplade till mal-
len, där titlarna är förutbestämda, läggs då till i dokumentationen. Detta illustreras
i figur 25
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Figur 23: Startsida. Härifrån kan vem som helst fotografera/filma och bilder-
na/filmerna hamnar direkt i Dokufants mediebibliotek.
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Figur 24: Förhandsgranskning av en dokumentation med innehåll men utan några
specifika inställningar.
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Figur 25: Under mallar, i dokumentationens inställningar, listas alla tillgängliga
mallar med en kort beskrivning till hur de är tänkta att användas.
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6.2 Barnens delaktighet

Barnen kan genom sin digitala portfolio vara en aktiv del i sitt eget lärande. De kan
där se vilka dokumentationer och media som publicerats där de själva deltagit på
ett eller annat vis. De kan också använda iPadens kamera direkt från sin portfolio
och genom att kommentera sina bilder skapar de ett slags enkla dokumentationer
på egen hand. Genom att barnen kan se vilket material de själva figurerar i har de
också möjlighet att tycka till om vad de vill ska publiceras och inte. Detta öppnar
för dialog pedagoger och barn emellan. Detta ligger i linje med läroplanens önskemål
om hur den pedagogiska dokumentationen skall fungera [40].

6.3 Nyttjar hårdvara och offlineläge

Att kunna använda kameran direkt i applikationen och slippa den tidigare krång-
liga processen att ladda in bilder till Dokufants mediebibliotek är ett stort lyft i
förhållande till webbverktyget. Idag fotograferar pedagogerna med digitalkamera,
lägger över bilderna till datorn för att sedan ladda upp dem till Dokufants me-
diebibliotek. Med appen fotograferas bilderna rakt in i mediebiblioteket och ingen
internetuppkoppling behövs vid fototillfället utan bilderna laddas upp till servern
då uppkopplingen åter är tillgänglig. Detta gör processen snabbare och smidigare
än innan. Samma sak gäller för dokumentationer som kan sparas lokalt på iPaden
för att sedan laddas upp vid senare tillfälle. Dokumentationerna går inte att nå från
webbverktyget innan de laddats upp men dokumentationer kan laddas upp vare sig
de är avslutade eller halvfärdiga vilket medför att pedagogerna själva kan avgöra
om de vill finslipa sina dokumentationer direkt på iPaden eller i webbverktyget.

6.4 Bildhantering

Att hantera bilder genom redigering och storleksbestämning har implementerats
sparsamt i appen. Bilderna i sig går inte att redigera men genom inställningarna till
varje bild som läggs till i en dokumentation kan bildens storlek och positionering
bestämmas. Bilden kan väljas stor eller liten där en stor bild fyller hela bredden av
dokumentationen medan en liten fyller halva bredden. Höjden på bilden bestäms
av om bilden är stående eller liggande men bredden på en liten respektive stor
bild är alltid densamma oavsett bildens orientering. Bilden kan också positioneras
upptill eller nedtill i förhållande till texten och om bilden är liten kan även höger-
eller vänsterjustering ställas in. Figur 26 illustrerar hur en bild kan positioneras och
ändras.
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Figur 26: När en bild valts läggs den till i avsnittet. Standardinställningen är liten
bild, upptill, till höger om texten. För att ändra inställningarna för bilden
klickas det lilla kugghjulet på bilden.

6.5 Följer Apples riktlinjer för design

Prototypen följer Apples riktlinjer för design enligt [4] och [3]. Biblioteken för doku-
ment, media och dylikt har designats med stora tydliga tumnaglar så att användaren
lätt kan se vilka objekt som finns i biblioteket. Se figur 27. Navigationsdjupet i ap-
plikationen är, för att skapa en ny dokumentation, maximalt 3 klick och övriga
funktioner nås nästan lika lätt. Detta gör att användaren kan använda appen med
väldigt få gester vilket också är en av Apples riktlinjer.

Primärt innehåll är synligt utan att användaren behöver zooma eller skrolla horison-
tellt och i prototypen kan svepningar användas för viss navigation vilket är natur-
ligt på en enhet som använder touch-teknik. Samtliga kontroller är minst 44 punk-
ter x 44 punkter så att de lätt går att träffa dem med ett finger. All text är minst
11 punkter hög och kontrasten är hög på text som behöver vara framträdande.

Bilder visas alltid i dess rätta proportioner (höjd x bredd), för att undvika för-
vrängning. I vissa fall visas bilderna som fyrkanter men även då har proportionerna
behållits och bilden har istället beskurits. Detta syns tydligt i figur 28.
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Figur 27: I mediebiblioteket visas tydliga tumnaglar för samtliga bilder.
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Figur 28: Tumnaglarna är fyrkantiga men inte förvrängda då de beskurits och
bibehåller korrekta proportioner.



71(160)

Kapitel 7

Slutsatser

Nedan diskuteras resultatet av det här projektet och vägen till slutresultatet. Appli-
kationens begränsningar i nuläget och framtidens möjligheter tas upp tillsammans
med lärdomar och problem som hindrat arbetet.

7.1 Skillnader mellan webb och app

Efter en analys av nödvändig funktionalitet och efter de första användartesterna på
den passiva prototypen beslutades att funktionaliteten hos den slutgiltiga applika-
tionen skulle vara begränsad gentemot hur webbverktyget fungerar. Budgeten för
appen är begränsad och eftersom målet alltid har varit att komplettera snarare än
ersätta webbverktyget identifierades istället nyckelfunktionerna i det. I en första lan-
sering av appen ansågs de viktigaste funktionerna från webbverktyget vara att skapa
dokumentationer och hantera media. Funktioner så som kommunikationen kollegor
emellan och med barnens föräldrar genom utskrift av PDF har alltså rationaliserats
bort. Denna funktionalitet kan istället hittas i webbverktyget. Annan funktionalitet
som endast finns på webben är tips och idéer från andra förskolepedagoger samt
dokumentationer från andra avdelningar på samma förskola. Appen hanterar bara
en enskild avdelnings dokumentationer och alla på förskolan delar inloggning.

7.2 Skillnader mellan framtagen funktionalitet och slutlig prototyp

Den slutliga prototypen motsvarar bara en liten del av allt arbete som lagts ner
under det är projektet. Till en början berikades appen med nya funktioner som in-
te finns i webbverktyget med tanken att bredda den totala funktionaliteten. Dessa
funktioner utgör de egna menyalternativen projekt, reflektioner och mål/statistik
(figur 22). Men eftersom detta utökade komplexiteten hos appen och därmed också
höjde kostnaderna för utvecklingen blev det nödvändigt att tänka om. Kärnfunk-
tionerna behölls och övrig funktionalitet rationaliserades bort från slutprototypen
men kan ses som möjlig utveckling av applikationen i framtiden. Kärnfunktionerna
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ansågs vara att hantera dokumentationer och media, liksom på webben, samt att
spara material offline och erbjuda en digital portfolio för barnen på förskolan.

7.3 Säkerhet och inloggning

Säkerhet och inloggning är en stor och viktig fråga när det kommer till att doku-
mentera verksamhet med barn. Enligt etiska regler bör inte andra än pedagoger och
barn komma åt innehållet på Dokufant. Men eftersom dokumentationer redan delas
med föräldrar ansågs detta inte vara en säkerhetsrisk till en början. Allt eftersom
diskussionen framskred blev det dock mer och mer tydligt att Dokufant måste följa
de etiska reglerna även om inte förskolorna själva gör det. I prototypen som tagits
fram är barnens portfolio inte låsta för någon. Det innebär i praktiken att barnen
kan se varandras portfolio och att barnens föräldrar kan se dokumentationer som
rör andra barn än sina egna. Barnlåset till pedagogernas del av applikationen är
dessutom endast utformat för att hindra barnen, andra vuxna kan dock låsa upp
med lätthet. Detta gör att inget i praktiken är låst vilket absolut inte är den önskade
effekten.

Ett förslag till förbättring är att varje avdelning har ett eget lösenord för att komma
in på pedagogernas sidor, därmed är åtminstone dessa låsta för föräldrarna och
de kan då bara se de dokumentationer som är publika. Ett annat förslag är att
skapa någon form av snabbinloggning när appen öppnas så att en förskollärare alltid
måste vara närvarande när appen ska användas, då kan även barnlåset behållas.
Detta är något som bör diskuteras innan en eventuell iPad-applikation till Dokufant
lanseras då det inte har funnits tid nog inom ramen för detta projekt att utveckla
och utvärdera detta ytterligare.

7.4 Begränsningar

Prototypen som skapats har många begränsningar. Ett tydligt exempel är att det i
dagsläget inte finns någonstans att hantera och redigera listan över de barn som går
på förskolan. Det skulle kunna lösas genom att den funktionaliteten implementeras
på webben istället för i appen, faktum är att det kanske är den bästa lösningen,
men eftersom webben idag inte har någon databas över barnen på avdelningen är
detta definitivt en begränsning. En annan brist är att det inte syns någonstans vem
som spelat in ett visst ljud och prototypen tydliggör heller inte hur pedagogerna ser
om barnen spelat in några ljud till en bild eller en dokumentation. Om barnen ska
erbjudas den möjligheten måste det problemet lösas.

Ett problem som troligen kommer att upptäckas med tiden men som ändå är värt
att kommentera redan nu är att iPad inte är en optimal enhet för att skriva långa
texter på. Med ett externt tangentbord underlättas skrivandet markant och detta
bör förskolorna som vill använda appen informeras om innan ett eventuellt köp.

Enligt tidigare studier kring Dokufant har det kommit fram ett flertal önskemål om
att kunna redigera bilder innan de läggs till i dokumentationerna. Detta erbjuds inte
i Dokufants app enligt prototypen som tagits fram i det här projektet. Användarna
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kan välja om de vill ha en liten eller stor bild och var i förhållande till texten den
ska presenteras. En liten bild blir vid utskrift lika bred som en halv stående A4-sida
medan en stor bild visas i full bredd av en A4-sida. Möjligheterna att redigera en bild
i appen har medvetet hållits på en låg nivå. Anledningen till detta är bland annat
att redigering genom att dölja ansikten, enligt etiska riktlinjer, inte ska behövas.
Dessutom finns det flera andra applikationer för iPad som hanterar bildredigering
vilket gör att en halvdan redigeringsfunktion i Dokufants app troligen inte skulle
användas tillräckligt mycket för att vara värd tiden att utveckla den.

Det är mycket svårt att testa funktionalitet som kamera och ljudinspelningar. För
att verkligen få en känsla för om dessa delar av applikationen fungerar bra och är
lätta att navigera i bör användartester genomföras på en programmerad prototyp.
På så sätt kan otydligheter upptäckas innan applikationen går ut till allmänheten
och risken för missnöjda användare kommer att minska markant.

Ett sätt att främja att dokumentationerna i Dokufants applikation blir pedagogiska
är att ge användarna av applikationen information om vad pedagogisk dokumen-
tation innebär. En kort introduktion då appen laddas ned och en snabbkurs första
gången appen används skulle ge pedagogerna en bra start i arbetet med pedagogisk
dokumentation även om de sedan tidigare är bekant med arbetssättet.

7.5 Användartester

Fråga tre i det första användartestet (kapitel 5.4.7) var indelad i två moment. Detta
visade sig vara för mycket information för några av testarna då de glömde det sista
momentet. Det är något att ta lärdom av till framtida användartester.

Den passiva prototypen skapades i inVision och där finns en funktion som lyser
upp de klickbara ytorna när användaren klickar utanför en klickbar yta. Då denna
funktion inte stängdes av upptäckte testarna snart var de kunde klicka på varje
sida och fick så ledtrådar till hur de skulle lösa uppgifterna. Även detta är en viktig
lärdom till nästa gång inVision används för användartester.

Under båda användartesterna hade användarna svårt att greppa konceptet att de
testade en iPad-app och inte en webbsida. De ville gärna använda bakåtknappar
som om det vore en webbläsare och försökte använda tangentbordet på datorn när
de skulle skriva text. Slutsatsen av detta är att det är viktigt att testet är så likt
verkligheten som möjligt när användarna inte är vana testare eller har relativt lite
datorvana. Testerna borde genomförts på en iPad direkt och inte på en dator.

En annan sak som blev tydligt under användartesterna var att tillbakaknappar bör
ligga längst upp i vänstra hörnet då samtliga användare letade efter dessa där.
Troligen hänger detta ihop med att navigeringen i en webbläsare oftast hittas där.
Då många designelement i prototypen liknar Apples menyer och andra påminner om
Dokufants webbverktyg drogs slutsatsen att användarna har fördel av att ha använt
både webbverktyget och iPad tidigare.

Ett otydligt ordval som bör ändras i nästa steg av utveckling är ordet titel. Detta
ord används i nuläget både för titel på dokumentationer och för titel till avsnitt. Ett
tydligare och mera beskrivande ord för avsnitten vore “rubrik”.
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7.6 Framtida arbete

Utvecklingsområden för den här applikationen är många. En idé som återkommit
flera gånger är att transkribera inspelat ljud direkt till text. På det sättet kan
det berättade materialet också lagras som textdokument, skrivas ut, användas till
nyhetsbrev med mera. Att transkribera ljud till text är något Codemill AB jobbar
mycket med och därför var idén en naturlig följd av inspelningsfunktionen.

Det har också spekulerats i att utesluta den separata sidan för uppladdning av
objekt och integrera den funktionaliteten direkt på samlingssidorna för objekten.
Det är då viktigt att visa direkt i tumnaglarna huruvida objektet är lagrat lokalt på
enheten eller redan har laddats upp. Det måste också vara möjligt att välja objekt
utan att förhandsvisa dem direkt. Här kan möjligen den tidiga funktionaliteten från
uppladdningssidan vara gångbar: att ha en knapp, välj, som sätter samlingssidan i
ett tillstånd där objekten kan väljas för att sedan laddas upp till webbverktyget.

En annan funktion som kommit på tal är att det vore önskvärt om barnen kun-
de påverka vilken information som visas i deras egen portfolio. Detta skulle kunna
åstadkommas genom att ge barnen möjlighet att markera objekt för borttagning och
låta pedagogerna, via någon form av administrationssida, genomföra själva bortta-
gandet av objektet. Det ger också pedagogerna en möjlighet att prata med barnen
om varför de inte vill att det specifika objektet ska visas i deras portfolio och på så
sätt lära sig mera om hur barnet tänker och hur de ska resonera nästa gång något
läggs upp där just det barnet är i centrum.

Barnen har genom sin portfolio fått möjlighet att granska allt material de själva är en
del av. På så sätt kan pedagogerna också få barnens samtycke till dokumentationerna
och därmed följa de forskningsetiska principerna [51].

En funktion som troligen kan vara önskvärd är möjligheten att kunna skapa presen-
tationer utifrån utvalda delar av en färdig dokumentation. Bilder och textstycken
skulle kunna samlas ihop och presenteras som om det vore en Powerpoint. Det kan
också vara önskvärt att kunna generera PDF-filer för utskrift utifrån färdiga presen-
tationer. Till exempel då ett bildspel skapats med text till varje bild.

Det finns många utvecklingsmöjligheter för hur statistik kan visas och hur målupp-
fyllnad skall visualiseras. En tanke som florerat har varit att involvera gamification
i applikationen. Ett exempel är att pedagogerna får brickor, ett slags medaljer, när
en viss procent av ett mål uppnåtts. Kanske skulle dessa brickor också i viss mån
kunna delas ut digitalt av förskolechefen. Detta skulle kunna motivera pedagogerna
ytterligare att följa upp och kontrollera att målen för förskolan verkligen uppfylls.

7.7 Slutligen

Codemill AB har tagit del av projektets resultat och kommer att utifrån detta ta
fram ett kostnadsförslag för utveckling av applikationen. Det återstår att se huruvida
kostnaden för applikationen hamnar inom budget för framtida utveckling av Doku-
fant. Förhoppningen finns givetvis att detta projekt ska resultera i en applikation
för iPad som kompletterar webbverktyget men framtiden får utvisa vad utfallet blir.
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Bilaga A

Dokufant - ett digitalt verktyg för peda-
gogisk dokumentation



Dokufant)–)ett)webbaserat)digitalt)verktyg)för)pedagogisk)
dokumentation)i)förskolan.)
)
Dokufant)är)ett)verktyg)för)förskolans)pedagoger)och)förskolechefer,)att)användas)för)att)
dokumentera)den)pedagogiska)verksamheten)i)förskolan.)Dokufant)är)uppbyggt)så)att)
verktyget)skall)ge)pedagogerna)ett)stöd)och)underlätta)dokumentationsprocessen)och)
dokumentationsarbetet.)Dokufant)är)framtaget)för)att)möta)Lpfö:s)98/11)krav)och)
intentioner.))))
I)Dokufant)kan)pedagoger)och)förskolechefer.)

1. Dokumentera)aktiviteter)i)förskolans)verksamhet)och)även)miljö,)
material)samt)föräldrasamverkansaktiviteter))

2. Förvara)sina)dokumentationer)säkert))
3. Förvara)foto,)film)och)ljudupptagningar)i)ett)mediebibliotek)
4. Kommunicera)med)sina)kollegor,)genom)Dokufants)

kommentarsfunktion,)om)det)dokumenterade)materialet)för)att)
därigenom)skapa)en)reflekterande)arbetskultur))

5. Systematisera)dokumentationerna)utifrån)Läroplanens)målområden,)
barns)förnamn,)pedagogs)namn,)åldersgrupper)etc)med)hjälp)av)
Dokufants)sökfunktioner)

6. Arkivera)sitt)material)som)underlag)för)utvärdering,)uppföljning)och)
utveckling)av)den)pedagogiska)verksamheten)

7. Använda)dokumentationerna)i)utvecklingssamtal)med)föräldrar.)
Pedagoger)kan)använda)dokumentationer)i)utvecklingssamtal)med)chef)
och)förskolechef)kan)använda)materialet)i)utv.samtal)med)pedagoger.)

8. Använda)dokumentationerna)som)underlag)för)planering)av)
kompetensutvecklingsinsatser.)

9. Skapa)en)enkel)kommunikationsväg)till)barnens)familjer)genom)att)
Dokufant)parallellt)med)dokumentationsarbetet)skapar)ett)PDFR
dokument)som)enkelt)kan)sparas)och)skickas)till)barnets)
föräldrar/familj)för)att)uppnå)en)ökad)delaktighet)genom)att)
föräldrarna)kan)ta)del)av)dokumentationer)vid)ett)passande)tillfälle)utan)
stress)och)även)tillsammans)med)barnet,)

Dokufant)har)utvecklats)utifrån)de)behov)och)utmaningar)som)pedagoger)och)
förskolechefer)har)formulerat)i)kurser)och)workshops)i)pedagogisk)dokumentation)som)
genomförts)innan)och)under)utvecklingsarbetets)gång.)Dokufants)testades)innan)
lansering)av)7)förskolor)med)olika)förskoletraditioner/kulturer)runt)om)i)Sverige.)
Utifrån)den)feedback)vi)erhöll)efter)testperiod)har)justeringar)genomförts)innan)vår)
första)version)som)lanserades)2012.)))
)
Eftersom)Dokufant)är)webbaserad)så)kan)vi)kontinuerligt)arbeta)med)utveckling)och)
genomföra)uppdateringar.)Utveckling)och)förbättringar)görs)kontinuerligt)i)nära)
samarbete)med)våra)användare,)lärarutbildare)och)forskare.)De)uppdateringar)som)görs)
kommer)samtliga)användare)till)del)utan)extra)arbete)el)kostnad)från)användarnas)sida.))
Under)utvecklingsarbetet)med)Dokufant)har)vi)förutom)pedagoger,)förskolechefer)och)
forskare,)engagerat)servicedesigners)för)att)verkligen)lyckas)skapa)ett)verktyg)som)är)
enkelt,)rationellt)och)inspirerande)för)användaren.))
)
)



Teknisk)fakta)om)Dokufant:)
)
Dokufant)är)en)webbaserad)tjänst)erbjuds)som)Software)as)a)Service(SaaS).)Kundens)
enda)krav)för)att)nå)tjänsten)är)en)modern)webbläsare.))
Kreakom)AB)erbjuder)integration)efter)behov)mot)befintliga)användardatabaser)och)
katalogtjänster.))
)
Dokufant)är)utvecklat)med)hjälp)av)Django)som)är)ett)ramverk)för)webbutveckling)
baserat)på)programmeringsspråket)Python.)Django)har)beprövade)funktioner)för)
hantering)av)användare,)sessioner)och)administration.))
)
WebserviceRAPI:er)samt)skräddarsydda)lösningar)kan)tillhandahållas)vid)behov,)för)
kunder)med)högre)önskemål)om)integration)mot)befintliga)system.))
)
Dokufant)nyttjar)de)funktioner)i)Django)som)bland)annat)skyddar)mot)SQL)Injection,)
crossRsite)scripting)och)session)hijacking.)
)
Krypterade)anslutningar)
R)Anslutningar)mot)Dokufant)skyddas)av)kryptering)(innefattar)inte)de)publika)
webbsidorna)))
R)Webbtrafik)skyddas)av)TLS/SSLv3)med)symetriska)nycklar)om)minst)128)bitar.)
R)Administration)av)servermaskinerna)görs)över)SSH.)
R)Certifikatet)för)dokufant.se)är)utfärdat)av)Verisign)och)är)baserad)på)RSA)(1024)bitar))
))
Brandväggar)
R)Dokufant)skyddas)av)en)brandvägg)den)tillåter)endast)kommunikation)på)port)80)
(HTTP),)443)(HTTPS))och)22)(SSH).)
R)SSH)tillåts)endast)från)speciella)IPRadresser)för)driftspersonal)
))
Lösenordshantering)
R)Dokufant)autentiserar)alla)användare)med)användarnamn)och)lösenord)(innefattar)
inte)de)publika)sidorna))
R)Dokufant)möjliggör)konfigurerbar)lösenordssäkerhet,)normalt)krävs)minst)8)tecken,)
med)versaler,)gemener)och)siffror)(minst)en)av)varje).)
R)Lösenord)lagras)som)en)SHAR1)hash)tillsammans)med)salt)
))
Säkerhetskopiering)
R)Dokufants)databaser)säkerhetskopieras)varje)natt.)
))
Datacenter)
R)Dokufant)driftas)på)dedikerade)servrar.)
R)Datacentret)har)redundanta)fiberförbindelser,)redundant)ström)och)kylning)samt)UPS.)
R)Datacentret)har)99,9%)garanterad)upptid)
)
Utvecklare)är)Codemill)AB)och)Kreakom)AB,)Umeå)
)
Rickard)Lönneborg) Ajit)Bakshi) ) Karin)Engström)
Codemill)AB)) Kreakom)AB)) Kreakom)AB)
VD) ) VD) ) Utvecklingsansvarig)
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Bilaga B

Underlag för intervju med förskolepeda-
goger



Intervju med förskolepedagoger

Pedagogisk dokumentation 

Hej jag heter Christina och jag gör just nu mitt examensarbete på Umeå universitet. Jag arbetar 
med att ta fram en prototyp för en iPad-app som ska underlätta dokumentation och utvärdering 
av verksamheten på en förskola. För att prototypen ska bli så bra som möjligt behöver jag få lite 
mera förståelse för hur man arbetar på en förskola. Jag skulle vilja ställa lite frågor till dig och din 
medverkan är helt frivillig, det innebär att du har full frihet att avbryta intervjun när du vill och 
finns det någon fråga du inte vill svara på säger du bara till så hoppar vi över den. Dina svar 
kommer att presenteras tillsammans med andra personers svar i min rapport men alla 
medverkande kommer att anonymiseras. Alla eventuella namn kommer att vara fiktiva och inget 
du säger kommer att gå att spåra tillbaka till dig eller förskolan du arbetar på. Vill du fortfarande 
genomföra intervjun?

Inledande frågor:
1. Hur många pedagoger arbetar på förskolan?

2. Hur många avdelningar finns det?

3. Hur ser en typisk dag ut på förskolan? 

Huvudintervju:

4. Hur gör ni när ni planerar verksamheten och vad ni ska göra tillsammans med 
barnen varje dag?

5. Dokumenteras planeringsprocessen?

6. Hur dokumenterar ni resultatet?

7. Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation?

8. Gör ni ofta projekt eller blir det mycket spontana reflektioner och dokumentationer?

9. Arbetar ni med lotusdiagram?

10.Har ni några andra verktyg för planering/dokumentering som ni använder?

11. Hur håller ni reda på vilka mål ni har uppnått och vilka ni har kvar att jobba med?

12.Jobbar ni bara efter läroplanens mål eller har ni också egna mål som ni jobbar efter?

13.Hur presenterar ni förskolans verksamhet för föräldrar?

Avslutning:

14.Använder ni iPad på förskolan?

15.Tror du att det skulle vara användbart med en iPad-app för att hjälpa till med 
dokumentation, reflektion och utvärdering?
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Bilaga C

Användartest, aktiv prototyp



1 

Du är ute med barnen på en utflykt och har tagit med iPaden för att kunna dokumentera vad 
barnen lär sig. Tanken är att ni ska ta foton och sedan titta på dem tillsammans med barnen när ni 
kommer tillbaka till förskolan.

En situation uppstår där du snabbt vill ta en bild. Använd DokuApp och visa hur du skulle göra för 
att snabbast möjligt ta denna bild.

Frågor 

• Var det svårt att hitta kamerafunktionen?

• Appen frågade dig om du ville tagga bilden. Vad innebär det för dig att tagga en bild?

• Enligt appen innebär “att tagga” att lägga till titel och beskrivning till bilden samt markera 
vilka personer som visas i bilden och var i bilden de visas. Om du fick använda valfritt ord 
för att beskriva det, vad skulle du då kallat det?

2 

1. Försök nu att hitta var du kan lägga till informationen till bilden som föreställer två lekande 
barn.

Frågor 

• Var det lätt att hitta bilden?

2. Beskriv sidan. Vad tror du att man kan göra här?

3. Försök spela in när du berättar om bilden.

Frågor 

• Kunde du lösa uppgiften?

• Kändes det intuitivt eller svårt att lösa uppgiften? Varför tror du?

3 

Det finns dokumentationer i appen som inte laddats upp till dokufants hemsida ännu. Ladda upp de 
dokumentationer som är daterade idag.

Frågor 
Var uppgiften lätt att utföra? Om inte, vad var svårt?

4 

Skapa en ny dokumentation och lägg till text i den. För att “skriva” gömmer du tangentbordet när 
det dyker upp.



Frågor 

• Beskriv med egna ord vad ett avsnitt i en dokumentation är för något.

5 

Lägg till en bild i samma avsnitt som du nu har text. Bilden ska hämtas från dokufants 
mediabibliotek. Välj den första bilden.

Frågor 

• Lyckades du lösa uppgiften?

• Beskriv med egna ord vad ett bildavsnitt är för något.

6 

Försök nu att ändra bilden så att den blir större. Kontrollera att din nya dokumentation sparats 
ordentligt.

7 

1. I dokumentationen “Lise ritar” har en mall används. Vilken typ av mall och hur ser du det?

2. Titta på inställningarna i dokumentationen “Lise ritar” och försök hitta var man kan välja mallen 
för dokumentationen.

8 

Försök hitta vilka mål från läroplanen som uppfyllts genom aktiviteten som dokumenterats.

9 

På samma sätt som man kan spela in ljud till en bild kan man också göra dokumentationer genom 
att spela in ljud. Testa den här funktionen genom att spela in ljud till avsnittet “Vad väcker vårt 
intresse” i dokumentationen “Lise ritar”.

Frågor 

• Det ser lite annorlunda ut när man spelar in ljud till en dokumentation. Varför tror du det är 
så?

• Behöver det vara olika enligt din åsikt?
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Bilaga D

Prototyper och design
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Kapitel 1

Post-it Prototyp

Figur 1: Ing̊angen till appen för barn och pedagoger.
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1.1 Dokumentationer

Figur 2: Samlingssida dokumentationer

Figur 3: Förhandsgranskning av dokumentation
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Figur 4: Ny dokumentation, välj mall

Figur 5: Ny/ändra dokumentation



4(71)

Figur 6: Ny dokumentationsmall, Bildspel
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1.2 Mediabibliotek och kameravy

Figur 7: Samlingssida media

Figur 8: Förhandsgranskning media
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Figur 9: Radera media

Figur 10: Lägg till media
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Figur 11: Kameravy

Figur 12: Lägg till information
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Figur 13: Tagga personer
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1.3 Offlineobjekt

Figur 14: Ladda upp offlineobjekt
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1.4 Projekt

Figur 15: Huvudsida projekt

Figur 16: Fas 1: Beskrivning av projekt
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Figur 17: Fas 2: Planering av projekt

Figur 18: Fas 3: Genomförande av projekt
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Figur 19: Fas 4: Reflektion kring projekt
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1.5 Bildsamlingar och Reflektioner

Figur 20: Uppe: Samlingssidan för bildsamlingar.
Nere: Vyn som visas p̊a iPad när bild visas p̊a projektor.
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1.6 Statistik och m̊al

Figur 21: Sidorna under menyalternativet statistik/m̊al
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1.7 Barnens sidor

Figur 22: Till vänster: barnens förstasida. Till höger: Vilket barns portfolio?

Figur 23: Lisas portfolio



16(71)



17(71)

Kapitel 2

Passiv digital prototyp

Figur 24: Logga in
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2.1 Dokumentationer

Figur 25: Samlingssida dokumentationer
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Figur 26: Förhandsgranskning av dokumentation

Figur 27: Val av dokumentationsmall
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Figur 28: Ny dokumentation / Ändra dokumentation

Figur 29: Pop-up, Ladda upp nu eller senare
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2.2 Offlineobjekt

Figur 30: Samlingssida sparade objekt
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Figur 31: Samlingssidan efter att välj klickats

Figur 32: Offlineobjekt, ett objekt valt



23(71)

Figur 33: Offlineobjekt, valt objekt uppladdat
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Kapitel 3

Design av appens alla delar

Figur 34: Första sidan användaren möts av när appen startats för första g̊angen.
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Figur 35: Här väljer användaren om denne vill använda appen som barn eller
pedagog.

Figur 36: För att använda appen som pedagog behöver barnl̊aset inaktiveras.
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Figur 37: Pedagogers startsida är en samlingssida med aktuella dokumentationer
och projekt.
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3.1 Dokumentationer

Figur 38: Samlingssidan för dokumentationer.
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Figur 39: Förhandsgranskning av dokumentation.

Figur 40: Ny dokumentation, val av mall.
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Figur 41: Ny dokumentation, lägg till text.

Figur 42: Ny dokumentation, undermeny Mål
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Figur 43: Användaren erbjuds möjlighet att ladda upp dokumentationen direkt.
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3.2 Media

Figur 44: Mediabiblioteket
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Figur 45: Förhandsgranskning av foto.

Figur 46: Kameravyn efter att ett foto tagits. Var tionde g̊ang ett foto tas tillfr̊agas
användaren om denne vill tagga bilden direkt.
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3.3 Projekt

Figur 47: Samlingssida för projekt
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Figur 48: Steg 1: Beskrivning av projektet

Figur 49: Steg 2: Planering av projektet
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Figur 50: Steg 3: Genomförande; Dokumentationerna som kopplats till projektet

Figur 51: Detaljer gömda.
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Figur 52: Detaljer synliga.
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3.4 Bildsamlingar och Reflektioner

Figur 53: Bildsamlingar
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Figur 54: Förhandsvisning/Redigeringsläge av bildsamling

Figur 55: Ny reflektion p̊abörjad utifr̊an bildsamling. Denna vy visas p̊a iPaden.
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Figur 56: Sparade reflektioner

Figur 57: Förhandsgranskning av en reflektion
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Figur 58: Förhandsgranskning av en reflektion
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3.5 Offlineobjekt

Figur 59: Objekt sparade lokalt p̊a enheten.
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Figur 60: Tre objekt valda för uppladdning.

Figur 61: Laddar upp
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3.6 Statistik och m̊al

Figur 62: Exempel p̊a hur ett diagram skulle kunna se ut.



45(71)

3.7 Barnens sidor

Figur 63: Barnens startsida. Knapparna utgör en slags meny där barnet hittar
publika dokumentationer, publika mediefiler, kamera samt sin egen port-
folio.
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Figur 64: Portfolio valt p̊a startsidan. Här väljer barnet sin egen porträttbild för
att komma vidare till sin personliga portfolio

Figur 65: Portfolion med ett flöde av dokumentationer och media kopplat till det
enskilda barnet.
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Figur 66: Ett foto har valts och här kan barnet berätta om bilden genom att spela
in ljud.
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Kapitel 4

Aktiv prototyp

4.1 Inloggning, startsidan och pedagogens förstasida

Figur 67: Inloggningssidan. Visas endast första g̊angen appen startas efter att
iPaden varit avstängd eller första g̊angen appen används.
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Figur 68: Startsida. Härifr̊an kan vem som helst fotografera/filma och
bilderna/filmerna hamnar direkt i Dokufants mediabibliotek.

Figur 69: Pedagogernas förstasida. Här sammanfattas stora delar av informationen
fr̊an andra h̊all i appen. Här finns ocks̊a genvägar till kamera och att
skapa en ny dokumentation.
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4.2 Dokumentationer

Figur 70: Alla dokumentationer listas med den senast skapade först. De kan ocks̊a
sorteras efter typ av dokumentation.
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Figur 71: När en dokumentation väljs visas en förhandsvisning av den dokumen-
tationen. Övriga dokumentationer listas till vänster.

Figur 72: För att titta närmare p̊a vilka m̊al den här dokumentationen har uppn̊att
kan m̊alikonerna klickas p̊a.
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Figur 73: S̊a här kan det se ut när en dokumentation inneh̊aller ett ljudklipp.
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4.3 Att skapa en ny dokumentation

Figur 74: När en ny dokumentation p̊abörjas är den helt tom.
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Figur 75: Varje nytt avsnitt i dokumentationen m̊aste ges en rubrik.

Figur 76: Därefter kan text läggas till.
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Figur 77: Varje avsnitt g̊ar att fälla ihop s̊a att bara rubriken syns.

Figur 78: Genom att klicka p̊a ändra kan avsnitten ocks̊a att ta bort eller flyttas
om i önskad ordning.
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4.4 Att lägga till en bild till en dokumentation

Figur 79: För att lägga till en bild klickas kameran längst ner under dokumenta-
tionen. Användaren kan d̊a använda kameran, iPadens mediabibliotek
eller Dokufants mediabibliotek för att lägga till en bild.
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Figur 80: D̊a Dokufants mediabibliotek väljs rullas det upp nedifr̊an och en eller
flera bilder kan väljas. Det är ocks̊a möjligt att skapa ett nytt avsnitt
med bilden som bas.

Figur 81: När en bild valts läggs den till i texten. Standardinställningen är liten
bild, upptill, till höger.
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Figur 82: För att ändra inställningarna för bilden klickas det lilla kugghjulet p̊a
bilden.

Figur 83: En stor bild fyller hela bredden av dokumentationen.
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4.5 En dokumentations inställningar

Figur 84: Inställningarna för en dokumentation hittas till höger i bilden ovan.
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Figur 85: Under mallar listas alla tillgängliga mallar med en kort beskrivning till
hur de är tänkta att användas.

Figur 86: Under uppfyllda m̊al visas m̊alen indelade i kategorier kopplade till
ikoner. Samma ikoner som visas i förhandsvisningen av en dokumen-
tation.
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Figur 87: De tillgängliga m̊alen för respektive kategori kan “sl̊as p̊a och av” för att
markera om de uppfyllts.

Figur 88: Medverkande i observationen kan anges. Barn och pedagoger finns i
Dokufants databas namnet behöver bara p̊abörjas för att ett antal förslag
ska visas.
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4.6 Att spela in ljud

Figur 89: För att spela in ljud h̊alls den lila knappen in. För att spela in flera korta
snuttar i samma ljudfil h̊alls knappen in flera g̊anger.
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Figur 90: När ljudfilen sparats finns möjligheten att spela in flera ljudfiler.
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4.7 Kamera och mediasidor

Figur 91: Samlingssidan för media.
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Figur 92: När en bild väljs öppnas den och det möjliggörs att lägga till information
om bilden.



67(71)

Figur 93: Inneh̊aller bilden ansikten känner appen det och föresl̊ar var i bilden
den tror att ansiktena befinner sig. Här har ett av barnen redan taggats
med namn. Ljud kan spelas in till en bild. Endast en ljudfil kommer att
sparas men det är möjligt att spela in korta sekvenser åt g̊angen.
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Figur 94: Kameran ser lika ut som den brukar göra p̊a en iPad med den skillnaden
att var tionde foto åtföljs av en fr̊aga ifall användaren vill lägga till
information till bilden med en g̊ang.
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4.8 Hur ett dokument laddas upp

Figur 95: Samlingssida för icke uppladdade dokumentationer.
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Figur 96: Dokumentationerna kan väljas en och en eller alla p̊a en g̊ang.

Figur 97: När dokumentationer laddas upp samlas de först ihop och sedan visas
en förloppsindikator tills alla valda objekt laddats upp problemfritt.
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Figur 98: Efter att dokumentationerna laddats upp försvinner de fr̊an samlingssi-
dan. De finns dock kvar i listan över alla dokumentationer i dokufant.


