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Abstract: 
 
Denna studie har som sitt syfte att ge en djupare kunskap angående hur pedagogers 

förhållningssätt ser ut och hur de säger sig arbeta med digitala verktyg i förskolans 

undervisning. Vårt metodval för denna studie var att använda oss utav en kvalitativ 

metod, med halvstrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sex pedagoger på en 

förskola i mellersta Sverige. Materialet bearbetades med en utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet, där några centrala begrepp användes som 

analysinstrument och tas upp i teoriavsnittet. Resultatet av denna studie är att 

pedagoger har olika syn på begreppet digitala verktyg, men alla tycker att det är bra 

att digitala verktyg nu har skrivits in i den reviderade läroplanen Lpfö18. 

Pedagogerna anser att de använder sig av digitala verktyg i undervisningen, men i 

olika grad. I pedagogernas förklaringar framgår det att de använder digitala verktyg 

olika mycket, beroende på deras egna kunskaper kring de olika digitala verktygen, 

till exempel Blue- boten, Mikroägget och QR-koder.  

 

En slutsats vi drar är att de intervjuade pedagogerna ser de digitala verktygen som 

ett komplement till den traditionella undervisningen. Det framlyfts även att 

pedagogerna anser att de har ett ansvar att ta till sig användandet av digitala verktyg, 

då samhället idag har blivit allt mer digitaliserat. Ett dilemma som finns är att vissa 

pedagoger visar en oro och osäkerhet kring användandet av digitala verktyg, för att 

det är en brist på forskning, fortbildning och kunskap kring de digitala verktygens 

inverkan på barns utveckling. Genom att det finns en osäkerhet bland pedagogerna 

leder det till att det inte bli en likvärdig utbildning i hela landet, vilket läroplanen 

(Lpfö18, s. 6) beskriver.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Digitala verktyg. Digital kompetens. Mediering. Artefakter. 
Kunskap. Pedagogik.  Förskola. Undervisning. Digitalisering.   
 
 
  



 

 
 

Innehåll 
Inledning .....................................................................................................................................................................3 
Syfte och frågeställningar .........................................................................................................................................5 
Ordlista........................................................................................................................................................................5 
Bakgrund .....................................................................................................................................................................6 
Aktuell forskning .................................................................................................................................................... 11 

Digitala verktyg och språkutveckling ............................................................................................................. 11 
Positiva och negativa effekter för barns utveckling och lärande med digitala verktyg ......................... 11 
Digitala verktyg och förskolans läroplan Lpfö18......................................................................................... 12 
Lärplattan i förskolan ........................................................................................................................................ 13 
IKT – Informations – och kommunikationsteknologi ............................................................................... 14 
Digital kompetens och stöd i användandet av digitala verktyg ................................................................. 15 
Sammanfattning ................................................................................................................................................. 16 

Metod ....................................................................................................................................................................... 18 
Val av metod ...................................................................................................................................................... 18 
Genomförande ................................................................................................................................................... 18 
Urval..................................................................................................................................................................... 19 
Bearbetning av data ........................................................................................................................................... 19 
Etiska riktlinjer ................................................................................................................................................... 20 
Reliabilitet och validitet .................................................................................................................................... 21 

Teoriavsnitt.............................................................................................................................................................. 22 
Sociokulturellt perspektiv ................................................................................................................................. 22 

Resultatredovisning och analys ............................................................................................................................ 24 
Pedagogers syn på och tolkning av uttrycket digitala verktyg ................................................................... 24 
Digitaliseringen och läroplanen Lpfö18 ........................................................................................................ 25 
Användandet av digitala verktyg i förskolan ................................................................................................. 26 
Pedagogers digitala kompetens ....................................................................................................................... 27 

Diskussion ............................................................................................................................................................... 29 
Metoddiskussion ................................................................................................................................................ 29 
Resultatdiskussion ............................................................................................................................................. 30 

Pedagogers syn på och tolkning av uttrycket digitala verktyg ............................................................... 30 
Digitalisering och läroplanen Lpfö18 ........................................................................................................ 31 
Användandet av digitala verktyg i förskolan ............................................................................................ 32 
Pedagogers egna digitala kompetens ......................................................................................................... 33 
Slutsats ............................................................................................................................................................ 34 
Fortsatta studier............................................................................................................................................. 35 

Referenslista ............................................................................................................................................................ 36 
Litteratur.............................................................................................................................................................. 36 
Avhandlingar ...................................................................................................................................................... 36 
Artiklar ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

Bilaga 1 ..................................................................................................................................................................... 40 
Bilaga 2 ..................................................................................................................................................................... 41 



 

3 
 

Inledning   
 
Samhället idag har blivit mer digitaliserat och samhällsdebatten diskuterar flitigt 

kring om digitala verktyg har en positiv eller negativ inverkan på barns utveckling 

och lärande. Forskning inom förskolan visar att digitala verktyg har en positiv 

inverkan, då det handlar om att digitala verktyg ska ses som ett hjälpmedel i barns 

lärande och utveckling. Medan barnpsykologer och hälsovårdsläkare menar mer på 

att digitala verktyg ger en negativ inverkan, då det påverkar barns hjärnor och 

utveckling av till exempel finmotoriken. På grund av dessa samhällsdebatter och 

våra egna erfarenheter när det kommer till digitala verktyg i förskolan, har det väckt 

ett intresse hos oss att vilja forska kring det här området. Vi vill erbjuda en djupare 

kunskap om hur pedagoger ser på barns användande av digitala verktyg, då uttrycket 

digitala verktyg nu finns inskrivet i den nya reviderade läroplanen (Lpfö 2018). 

Läroplanen (Lpfö18, s. 9) beskriver att barn ska få förutsättningar att utveckla 

adekvat digital kompetens, genom att erbjuda de en förståelse för den digitalisering 

de möter i vardagen.   

 

Genom den här studien kan pedagoger få en inblick i hur några pedagoger tänker 

och ser på digitala verktyg i förskolans undervisning och själva sätta det i relation 

till det egna arbetet. Tidigare forskning lyfter fram vikten av pedagogers digitala 

kompetens, vilket denna studie talar för, då vi vill erbjuda en djupare kunskap om 

hur pedagoger resonerar kring dessa frågor. Forsling (2011, s. 78) tar upp att 

begreppet digital kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser som påverkar det 

livslånga lärandet.  Enligt Europaparlamentet (2006) är digital kompetens den fjärde 

nyckelkompetens och den handlar om att använda informationssamhällets teknik på 

ett kritiskt och säkert sätt i arbetslivet, för kommunikationsändamål och på fritiden. 

Därför anser vi att det är viktigt att lyfta fram hur pedagoger ser på digitala verktyg 

och sin kompetens när det kommer till användning av digitala verktyg. Även 

Kjällander (2019) för fram att pedagoger har en viktig roll när det kommer till 

användningen av digitala verktyg. Hon anser att digitala verktyg har en positiv 

inverkan på utveckling och lärande om det finns en tanke bakom användningen av 

digitala verktyg i undervisningstillfället (Ibid, s. 23). Peterson (2015, s. 59) förklarar 

att de pedagoger som inte har rätt kunskap behöver få stöttning och fortbildning 
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genom workshops eller liknade, där de får arbeta praktiskt och diskutera kring syftet 

med användningen av digitala verktyg i undervisningen.   
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Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för hur pedagoger på en förskola 

förhåller sig till digitala verktyg, samt hur de säger sig använda digitala verktyg som 

ett pedagogiskt hjälpmedel.  

 
Frågeställningar 
 

• Hur tolkar pedagoger begreppet digitala verktyg?  

• Hur ser pedagoger på att begreppet digitala verktyg finns inskrivet i den 

reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö18)? 

• Hur uppger pedagoger att de använder sig av digitala verktyg i förskolans 

undervisning?  

• Hur ser pedagoger på sin egen digitala kompetens?  

 
Ordlista  
 
Pedagoger är det begrepp vi använder för både förskollärare och barnskötare. 

Analogt är det fysiska materialet till exempel pussel och spel.   

IKT står för Informations- och kommunikationsteknologi.  

It står för Informationsteknologi. 

Lärplatta, Ipad och surfplatta används likvärdig beroende av vilket av orden våra 

informanter eller källor använder.  

Minoritetsspråk är ett språk som inte är landets modersmål men har talats i tre 

generationer.  

Mikroägget (Webb – ägg) är en äggformad kamera med 40 gånger förstoring. Kan 

även förklaras som ett förstoringsglas.  

Blue-bot är en programmeringsbar robot med knappar på ryggen. Barnen kan 

programmera roboten genom att trycka på de olika knapparna, så rör sig Blue-boten 

efter instruktionerna.    
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Bakgrund 
 
Utifrån tidigare erfarenheter har vi uppmärksammat att digitala verktyg används på 

olika sätt av pedagoger och vi funderar på orsakerna till deras olika arbetssätt. Enligt 

Skolverket (2019-08-29) har medieanvändningen börjat krypa allt lägre ner i 

åldrarna. Enligt statens medieråd (2019, s. 8) har handhållna spelkontroller minskat 

med åren, då 2014 använde 20% av barnen spelkontroller, år 2016 var det 9% och 

2018 är det 7% av barnen som använder en spelkontroll i åldrarna 5 – 8 år. Statens 

medieråd tror att det kan bero på att den typ av digitala spel som spelas med 

handhållna spelkontroller, har nu istället flyttats över till smart telefoner (Ibid, s. 8). 

Dessutom tar statens medieråd (2019, s. 9) upp att den dagliga läsningen av böcker 

och tidningar, samt tittandet av filmer och tv-program har under åren 2012 - 2018 

minskat när det kommer till alla åldrar. Dock har daglig Youtube användning under 

samma år, ökat i åldrarna 2 – 8 år, men när det kommer till de yngsta barnen 0–1 år 

har det skett en kraftig minskning under åren 2016 – 2018 med 21 % (Statens 

medieråd 2019, ss. 10 - 11).  Enligt Skolverket (2019- 08-29) har detta resulterat i 

att förskolan behöver börja arbeta med medie- och informationskunskap i sin 

utbildning. Skolverket (2020-01-14) beskriver att det är viktigt med användandet av 

digitala verktyg i förskolan, men det ska vara på ett medvetet sätt som gynnar barns 

lärande. Förskolans utbildning ska lägga grunden till adekvat digital kompetens hos 

barnen som sedan fördjupas med åren. Skolverket (2020-01-14) förklarar dessutom 

att digitala verktyg ska vara ett pedagogiskt verktyg som ska gynna barns utveckling 

och lärande på ett medvetet sätt. I förskolans läroplan (Lpfö18, s.14) ska barn få 

möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens, genom att utveckla en 

förståelse för det digitala de möter i vardagen. Enligt Barnkonventionen (2018, s. 

20) ska barn ha rätt att få tillgång till information och material både från 

internationella och nationella källor, som tillexempel massmedia. Men det är ändå 

viktigt att beskydda barnen från information och material som kan skada deras 

välfärd (Ibid, s. 20). Skolverket (2020-01-14) beskriver att digitala verktyg ofta 

används som ett övergripande begrepp, som kan vara fysiska enheter som dator, 

smart telefon, kamera men även program som ordbehandlingsprogram eller 

ritprogram. De beskriver även digitala medier som plattformar och verktyg som 

webbsidor, digitala tidningar, webbtjänster för strömmande film/medier eller sociala 

medier som används för kommunikation och skapande (Skolverket 2020-01-14).  
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I samhället blir digitala verktyg positivt och negativt bemötta när det kommer till 

användning i förskolan. I tidningsartikeln ”Varnar för digitala verktyg i förskolan” 

(Aftonbladet, 2019-07-03) ses digitaliseringen som något problematiskt för barns 

utveckling och lärande. Barnpsykologer och barnhälsovårdsläkare anser i artikeln 

att skärmtiden påverkar barns finmotorik och sociala förmågor. De säger vidare att 

barns kognitiva utveckling och det sociala samspelet försvagas vid för mycket 

skärmanvändning. Dessutom anser barnpsykologer och barnhälsovårdsläkare att 

digitala verktyg tar upp alldeles för mycket tid från barns fria lek. Digitala verktyg 

rekommenderas istället att introduceras när grunderna för social kompetens, 

känsloreglering och tillit finns, samt när barn är resonabla och kan följa regler (Ibid, 

2019-07-03).   

Mats Holm (2017) från tidningen Fokus – Sveriges nyhetsmagasin, förklarar i sin 

artikel Priset för att ha ständig hjärnkoll, att digitaliseringen påverkar hjärnans och 

kroppens utveckling. Användningen av digitala verktyg (i detta fall smartphones) 

ska egentligen bara betraktas som ett verktyg för oss människor. Men genom 

digitaliseringens påverkan på individers förmågor, när det gäller människans 

utveckling, så kan digitala verktyg förklaras som att våra hjärnor har kopplats om 

(Ibid, ss. 23 och 24). Detta resulterar i att individers förmågor försämras när det 

gäller att: lösa problem, hålla koncentrationen, resonera och tänka mer abstrakt, 

bevara sin kreativitet, förmedla djupsinniga tankar, ha intressanta möten med andra 

individer, minnas saker och ha en god självbild (Ibid, ss. 22 - 24).   

I en artikel i Aftonbladet (2019-02-27) som heter Små barn behöver inte mer 

skärmtid debatterar 15 psykologer för att skärmtid inte ger någon positiv effekt för 

små barn i deras utveckling och lärande. Psykologerna förklarar att digitala verktyg 

är en viktig del för barn i skolan, särskilt för barn i behov av särskilt stöd. När det 

kommer till barn i förskolan är psykologerna tveksamma till om digitaliseringen 

tillför något, med tanke på att små barn har andra behov (Ibid, 2019-02-27). I 

Aftonbladet (2019-02-27) beskriver psykologerna att i USA har en studie gjorts, där 

4500 barn och ungdomar har deltagit. Resultatet av studien visar att barn som 

använder digitala verktyg i sju timmar eller mer per dag har en förtunning av 

hjärnbarken. Studien visar även att barn med två timmars skärmtid har svårare att 

klara tester som handlar om språk och logik. Studiens resultat visar även att små 
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barn har svårare att prestera analogt om de först har utvecklat kunskap i det digitala, 

till exempel om barn först har lärt sig att pussla genom Ipad, har de svårare att lägga 

ett vanligt pussel (Ibid, 2019-02-27). I debattartikel (Aftonbladet 2019-02-27) lyfts 

det fram att appar som är riktade till små barn är designade för att erbjuda omedelbar 

belöning när barnen gör rätt genom exempelvis ett pling. Detta utvecklar en 

beroendeframkallande handling hos barnen där de förväntar sig att när de gör rätt 

ska de få en belöning, som exempelvis ett pling eller en positiv kommentar från 

pedagoger.  Debattörerna anser att barn behöver använda alla sina sinnen samt göra 

fysiska aktiviteter för att få en inblick av sin omvärld. Psykologerna i debattartikeln 

anser att kostnaden för digitala verktyg i förskolan skulle kunna läggas på 

personaltäthet, för att kunna erbjuda barn en bättre utbildning samt ge mindre 

belastning på personalen (Ibid, 2019-02-27).   

I Aftonbladet (2019-02-28) framför fil.dr. Kjällander sina åsikter angående 

debattartikeln Små barn behöver inte mer skärmtid (Aftonbladet 2019-02-27). 

Kjällander håller till viss del med psykologerna i artikeln (Aftonbladet 2019-02-28), 

men hon anser ändå att det är viktigt att barn får hantera digitala verktyg redan i 

förskolan. Hon har ett stort förtroende för förskollärare som har rätt utbildning och 

verktyg då de kan hantera både analoga och digitala material på ett bra sätt och där 

det positiva smittar av sig på barnen och följer med dem hem. De pengar som läggs 

på digitala verktyg ska ses som en investering istället för en kostnad, anser 

Kjällander (Ibid, 2019-02-28).  

I SOU 2015:91 (s. 15) står det att det digitala samhället och den digitala ekonomin 

redan har kommit och det innebär att digital kommunikation och interaktion mellan 

individer, verksamheter och saker är en ska som blir självklar. Digitaliseringen 

förändrar hur vi gör saker, hur vi upplever saker, tar oss an uppgifter och hur vi 

finner lösningar. Digitaliseringen innebär en stor förändring i samhällets viktigaste 

delar – hållbarhet och tillväxt, välfärd och jämlikhet, demokrati och trygghet (SOU 

2015:91, s. 15).  

I Lärarförbundets tidning Förskolan (2019-10-22) skriver Kjällander att 

diskussioner angående tiden vid skärmen inte behövs i förskolan. Hon anser att 

själva innehållet i användningen av digitala verktyg är det som spelar roll. 

Kjällander framhåller att det är viktigt att låta barnen arbeta med till exempel 
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filmskapande med green screen, dokumentering av sitt eget lärande, programmering 

av robotar samt komponering av musik i en timme, istället för att tillåta barnen spela 

våldsamma spel i en kvart (Ibid, 2019-10-22). Dessutom tar utbildningsministern 

Ekströms upp i sin debattartikel att de digitala verktygen inte ska ses som en 

barnanpassning, utan när de kryper längre upp i åldrarna ska barnen bli stimulerade 

när det utforskar kring användandet och förståelsen för digitala verktyg 

(Regeringskansliet 2019-10-09). Varför ska förskollärare som brinner för sitt arbete 

med barn slänga ut sina digitala kunskaper genom fönstret och använda plattan som 

barnvakt och inte som ett pedagogiskt hjälpmedel, frågar Kjällader (Förskolan 2019-

10-22). Skolverket (202-01-14) skriver att nu när digitala verktyg har tagit plats i 

förskolan, betyder det inte att något annat ska bytas ut, utan digitala verktyg ska 

finnas sida vid sida men de andra verktyg som finns på förskolan. Enligt Skolverket 

(2020-01-14) är det personalen som bestämmer och avgör vad som passar att 

använda vid de olika lärtillfällena.  

I förskolan ses barnen som redan aktiva skapare och inte passiva användare, genom 

att de skapar egna filmer och musik samt programmerar. Förskollärare med digital 

kompetens har förmåga att medvetet veta när, hur och var digitala verktyg ska 

användas (Förskolan 2019-10-22). Enligt Ekströms debattartikel möter barnen 

digitala verktyg i vardagen, men ses oftast som passiva konsumenter. Även 

Skolverket (2020-01-14) tar upp att barn på sin fritid kommer i kontakt med digitala 

tekniker, främst för att ta del av vad andra har producerat som film och spel, men i 

förskolan handlar det om att kunna erbjuda barnen ett varierat utbud av aktiviteter. 

Vilket även Ekström tar upp att barn ska få möjlighet i förskolan att vara en 

användare med ett förhållningssätt och med ett kritiskt tänkande kring användandet 

av de digitala verktygen (Regeringskansliet 2019-10-09). Enligt Ekström 

(regeringskansliet 2019-10-09) har förskollärare ansvaret att använda digitala 

verktyg och andra pedagogiska verktyg på ett medvetet sätt som stimulerar och 

utmanar barns utveckling och lärande. I Läroplanen (Lpfö18, s. 15) står det också 

att förskolläraren har ansvaret att utmana och stimulera barnen i deras utveckling 

och lärande kring de digitala verktygen.  

I lärarförbundets tidning Pedagogiska magasinet (2012-09-18), beskrivs digitala 

verktyg som ett användarvänligt redskap för barnen i deras utveckling och lärande.  
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Till exempel är Ipaden lätt att handskas med och barnen kan göra många moment 

själva. I tidningen tar en förskollärare upp att det måste finnas ett uttalat syfte med 

digitala verktyg i förskolan. Det ska finnas ett mål för det som görs, och pedagogerna 

ska vara närvarande och stöttande i barns användning av digitala verktyg. 

Förskollärare förklarar dessutom att digitala verktyg kan användas på flera sätt än 

bara som en ”spelmaskin”. Här nämns producering av filmvideos, fotografering och 

skuggmoment/skuggfilmer (Ibid, 2012-09-18).  

Sammanfattningsvis kan man se att trots att läroplanen anger att digitala verktyg ska 

användas i undervisningen så är forskare, läkare och psykologer oeniga kring hur 

och om det är bra för barnen med digitalisering.  Det digitala kan ses som en kostnad 

som hellre skulle kunna läggas på personaltätheten istället (Aftonbladet 2019-07-03 

och Aftonbladet 2019-02-27). Holm (2017) beskriver att digitalisering påverkar 

kroppens och hjärnans funktioner på ett negativt sätt men enligt Kjällander 

(Aftonbladet 2019-02-28) handlar det mer om att förskolläraren ska ha rätt 

utbildning och verktyg för att kunna hantera både analoga och digitala material på 

ett bra sätt, detta är för att det ska ses som en investering i barns utveckling och 

lärande (Aftonbladet 2019-02-28; Förskolan 2019-10-22). Läroplanen (Lpfö18, s. 

15) tar upp att förskolläraren har ett ansvar att erbjuda varje barn möjlighet att få ta 

del av digitala verktyg på ett sätt som stimulerar barnets utveckling och lärande. 

Dessutom nämner läroplanen (Lpfö18, s. 15) arbetslagets vikt av att ge barnen 

möjligheter att utveckla sina förmågor kring kommunikation och dokumentation, 

både analogt och med hjälp av digitala verktyg.  
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Aktuell forskning  
 
I detta kapitel lyfts aktuell forskning angående användandet av digitala verktyg i 

undervisningen fram och hur de påverkar barns utveckling och lärande. Vi har valt 

rubrikerna nedanför utifrån vad de olika forskarna har tagit upp angående digitala 

verktyg och lärande. Detta är för att se likheter och skillnader mellan vad de olika 

forskarna skriver om.  

 

För att hitta de forskning som vi har använt i våran studie, valde vi att söka genom 

databaserna libris.se, avhandlingar.se, diva.se och google scholar.se. De sökord vi 

använde oss av var Digital, förskol*, digital*förskol*, digital kompetens och digital 

kompetens förskol*. De begränsningar vi gjorde var fritt online, avhandlingar och 

svenska.  

 
Digitala verktyg och språkutveckling 
 
I Kjällanders (2019, s. 22) studie förklaras digitala verktyg som ett användbart 

redskap för de allra yngsta barnen samt för de barn som inte har svenska som 

modersmål. Barnen kan då utveckla sin kommunikation snabbare än om de först 

skulle behöva utveckla sin finmotorik och sitt talspråk för att kunna samtala med 

någon. I Kjällanders (2019) forskning nämns det en annan studie som tar upp att 

digitala verktyg kan ses som en ”hävstång” där barnen får stöttning i sin utveckling 

och sitt lärande (Ibid, s. 22). Barnen behöver dock bli introducerade i området av 

pedagogerna och pedagogerna behöver vara delaktiga i processen när digitala 

verktyg används för att få ett bra resultat (Ibid, s. 24). Även i Petersons (2015, s. 54) 

forskning tar det upp att lärplattan kan erbjuda möjlighet för barn med ett 

minoritetsspråk att kunna delta i aktiviteter där det svenska språket dominerar. Med 

hjälp av pedagogernas och teknologins erbjudande beträffade appar, kan barn 

utveckla sitt minoritetsspråk och sin svenska på ett sätt som gynnar deras lärande 

(Ibid, s. 58).  

 
Positiva och negativa effekter för barns utveckling och lärande med digitala 
verktyg 
 
Kjällanders (2019, ss. 24 – 25) studie visar på att beroende på barnens förmågor, 

intressen och behov kan digitala verktyg ha såväl positiv som negativ inverkan på 
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deras utveckling och lärande. Studien lyfter även fram att när det gäller barns 

utveckling av läs- och skriftspråk kan digitala verktyg bli alltför kognitivt krävande 

för vissa barn, då det blir många komponenter som ska samspela, något de slipper i 

en traditionell bok då det finns bilder och text. Men det kan också vara positivt för 

barn i deras läs- och skriftspråksutveckling (Ibid, s. 25). Forskningen nämner att 

barn använder sig av digitala verktyg på olika sätt och olika mycket. Vissa barn har 

större intresse än andra och varje barn har olika förutsättningar och behov 

beträffande digitala och fysiska material (Ibid, s. 26). Barn har lätt att bearbeta det 

de har gjort med det digitala verktyg till sin fria lek och pedagogerna tar vara på det 

som barnen gör för att erbjuda barnen fysiska material, till exempel bordsspel (Ibid, 

ss. 27 – 28). I Kjällanders (2019, s. 25) studie beskrivs det att det är viktigt att 

förskollärare har i åtanke att digitala verktyg påverkar barnen olika. Petersons (2015, 

s. 59) forskning tar även upp att användningen av surfplattor kan få negativa 

konsekvenser om pedagoger inte har rätt kunskaper. I Forslings (2011, s. 85) studie 

skriver att pedagoger kan ses som en stöttning för barnen, men pedagogerna behöver 

själva egen stöttning i sitt arbete med digitala verktyg. Pedagogerna behöver kunna 

hantera redskapen, veta vad redskapen kräver av barnen samt ha kunskap om hur de 

på bästa sätt kan stötta barnen i deras användning av digitala verktyg (Ibid, s. 85).  
 
Digitala verktyg och förskolans läroplan Lpfö18 
 
Nu när digitalisering finns med i den nya reviderade läroplanen (Lpfö18) behöver 

förskolan enligt Kjällander (2019, s. 22) lämna diskussionen angående om 

digitalisering är bra eller dåligt för barnen. Istället behöver fokus ligga på att erbjuda 

barnen förutsättningar för att få en förståelse för digitaliseringen som de möter i 

vardagen (Ibid, s. 22). I Kjällanders (2019, ss. 34 – 35) forskning anser föräldrar att 

barn ska lära sig om digitalisering tidigt i sin uppväxt för att klara av livets bana. 

Författarens studie nämner även att barn som inte kommer i kontakt med böcker och 

digitala verktyg i hemmet ska ha möjlighet att utforska det på förskolan. Följaktligen 

är det viktigt att pedagogerna arbetar med digitala verktyg för att ge dessa barn 

möjlighet att möta digitaliseringen. Det viktiga med att få möta digitala verktyg är 

att få lära sig hur tekniken är uppbyggd, hur den bör användas och hur man bör tänka 

kring den. Forskningen menar att barnen inte behöver lära sig ett specifikt verktyg, 

utan de ska få förståelse för verktyget (Ibid, ss. 34 – 35). Kjällanders (2019, ss. 33 

– 34) studie beskriver dessutom att vissa appar som används i förskolan ofta är 
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riktade mot både vårdnadshavare och barn. Dessa Apparna har inte alltid ett 

pedagogiskt syfte i sig men de är interaktiva, då de ger barnen en belöning genom 

fyrverkerier eller ett pling när de har gjort rätt. I forskning tycker många 

vårdnadshavare att det räcker med att en app är interaktiv för att barnen ska lära sig 

men så är inte fallet, en app kan hindra lärandet istället. Det är pedagogerna som ser 

till att en app ges ett pedagogiskt syfte och därför är pedagogernas vägledning och 

stöttning viktigt när en app används (Ibid, ss. 33 – 34). I Kjällanders (2019, s. 24) 

forskning står det att användningen av digitala verktyg ger positiv effekt på 

utveckling och lärande, men ger ännu större effekt om användningen är genomtänkt 

och är en del av undervisningstillfället. Digitala verktyg behöver ha tydliga mål och 

det är bra om det finns support för den tekniska utrustningen, likaså att pedagoger 

får fortbildning i användningen av digitala verktyg (Ibid, s. 24). I Nilsens (2018, s. 

93) första delstudie nämns det att barn förändrar sitt sätt att delta i aktiviteter 

beroende på hur datorplattor och appar används i undervisningen. Barngruppens 

användning av digitala verktyg kan se olika ut beroende på vilken attityd pedagogen 

har, till exempel om pedagogen är för eller emot digitala verktyg (Ibid, s. 93).  
 
Lärplattan i förskolan  
 
I Walldén Hillströms (2014, s. 54) avhandling kunde hon se att barn som får 

möjlighet till att använda lärplatta, ges möjlighet att utveckla sina kommunikativa 

färdigheter, något som gör att pedagoger kan legitimera användningen av lärplattor 

i undervisningen. Hon förklarar att pedagogerna i hennes studier anser att 

användning av surfplattor är något positivt då de stöttar barn i deras kommunikativa 

utveckling (Ibid ss. 54 - 55). Pedagogerna i studien ser dock att användningen av 

surfplattor tar upp mycket tid från den traditionella förskoleundervisningen. 

Pedagogerna känner att de behöver hitta en rutin för användningen av surfplattor i 

undervisningen (Ibid, s. 54).  Utifrån Nilsens (2018, ss. 103 - 118) resultat framgår 

det att beroende av hur digitala verktyg används, erbjuds olika förutsättningar för 

barn i deras utveckling och lärande. Beroende på om barn spelar digitalt eller analogt 

påverka det deras interaktioner med varandra och spelet, vilken kan få olika 

konsekvenser. Analoga spel ger barn tävlingsinstinkter, medan digitala spel gör att 

barnen kan tappa det sociala samspelet både i den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen. Digitalt spel resulterade i att barnen inte får gå djupare in i sin 

utveckling och sitt lärande då digitala spel har förutbestämda lösningar. Det analoga 
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spelet kan erbjuda en diskussion där barnen får förutsättningar att gå djupare in i 

handlingen i spelet, medan i det digitala spelet finns det redan färdiga svar och spelet 

tar inte lika lång tid (Ibid, s. 105). Pedagogerna i Nilsens (2018) avhandling 

uttrycker att teknologin ska vara ett pedagogiskt verktyg i första hand. 

Problematiken är att pedagogerna ser barnen som kompetenta, men också i behov 

av skydd mot viss nätanvändning (Ibid, s. 106). Pedagogerna upplevde att barnen 

kunde ta sig runt deras begränsningar av tillgänglighet till nätverket. Nilsens (2018) 

studie lyfter fram att pedagogerna talar om för barnen att de ska fokusera på plattan 

och inte samspela med andra barn (Ibid, s.106). Kjällanders (2019, s. 29) forskning 

nämner att vissa forskare lyfter fram en tanke om att digitala verktyg minskar den 

sociala interaktionen mellan barn, medan andra forskare visar att barn är sociala när 

de använder digitala verktyg. När äldre barn använder digitala verktyg skapar de 

sociala interaktioner med andra oavsett om det är en kompis bredvid eller en kompis 

online (Ibid, s. 29). Nilsens (2018, s. 107) studie menar att analoga spel betraktas 

som att de har en självklar pedagogisk potential, medan digitala spel ses som en 

underhållning där den pedagogiska potentialen inte finns. I Kjällanders (2019, s. 31) 

studie menas det att digitala verktyg inte ska ses som en ”spelmaskin” i förskolans 

miljö, men att pedagoger måste anpassa appar och skärmtid för barn när de sitter 

och spelar (Ibid, s. 31). 
 
IKT – Informations – och kommunikationsteknologi 
 
I Forslings (2011, s. 78) studie förklaras begreppet digital kompetens som en av de 

åtta nyckelkompetenserna som påverkar det livslånga lärandet. Enligt 

Europaparlamentet (2006) är digital kompetens den fjärde nyckelkompetensen och 

innebär kritiskt och säker användning av informationssamhällets teknik på fritiden, 

i arbetslivet och för kommunikationsändamål. Det krävs goda kunskaper om hur 

informationssamhällets teknik fungerar och av för förutsättningar tekniken erbjuder 

i vardagslivet, både på arbetsplatsen och i hemmet (Europaparlamentet 2006).    

Enligt både Forslings (2011, s. 78) studie och Europaparlamentet (2006) bygger 

digital kompetens på IKT-färdigheter där människor hämtar fram, bedömer, 

bearbetar och förmedlar information genom digitala medier. I Walldén Hillströms 

(2014, s. 17) avhandling förklaras det att människor som är digitalt kompetenta har 

kunskap för en säker och kritisk användning av kommunikation. Det handlar om att 

människor behöver ha grundläggande IKT-färdigheter där individer genom 
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användning av digitala verktyg (datorer) kan hämta fram, lagra, bearbeta och 

förmedla vidare information som människor kan ta del av genom internet (Ibid, s. 

17). I Forslings (2011, ss. 78 – 79) studie lyfts det fram att i den dåvarande 

reviderade läroplanen (Lpfö 98) beskrivs IKT (informations- och 

kommunikationsteknologi) eller IT (informationsteknik) som ett viktigt område i 

barns utveckling och lärande, men själva begreppet digital kompetens fanns inte i 

Läroplanerna, varken för förskolan Lpfö98 eller grundskolan Lgr11.  

 
Digital kompetens och stöd i användandet av digitala verktyg 
 
Forslings (2011, ss. 78 och 79) studie nämner att digital kompetens kan uppvisa 

stora skillnader mellan olika generationerna. Om en individ är född före 1980-talet 

ses individen som en digital invandrare medan de yngre individerna kan ses som 

digitala infödingar. Studien nämner dessutom att barn som föds idag har mött 

digitala medier redan innan de är födda via till exempel ultraljud, musik och tv (Ibid, 

s. 79). Kjällanders (2019, s. 28) forskning framhåller dock att barn som föds in i det 

digitala samhället inte har någon självklar kompetens gällande digitala verktyg. 

Även om barnen använder verktygen betyder det inte att barnen förstår sig på 

användningen av de. Små barn har inte heller ett kritiskt tänkande kring 

användningen av de digitala verktygen och barnen behöver en vuxens stöttning för 

att bli kompetenta (Ibid, s. 28). Walldén Hillströms (2014, s. 18) avhandling 

förklarar att digital kompetens kan skilja sig åt, när det gäller barns och vuxnas 

erfarenheter och kunskaper om digitala verktyg. Kjällanders (2019, s. 36) studie 

nämner dessutom att det i en undersökning lyfts det fram att yngre barn ofta surfar 

planlöst på plattan utan att ha ett syfte med det som de gör. Andra undersökningar 

visar emellertid att från ett års ålder har barn ett tydligt syfte med vad de vill göra 

när de får möjlighet att använda lärplattan. Barn är producenter i sitt användande av 

lärplattor där de visar upp sina nya kunskaper. I Kjällanders (2019) studie förklaras 

det att barnen är väldigt kreativa i sin användning av digitala verktygs olika 

funktioner. Det handlar inte om att barnen bara sitter och spelar utan de skapar, om 

förutsättningarna finns, med stöttning från pedagoger (Ibid, s. 32).  

 

Resultatet av Nilsens (2018, s. 98) delstudie tre, visar att pedagoger och barn har 

olika uppfattning och förståelse i användningen av digitala verktyg (Ibid, s. 98). Den 
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sista delstudien visar att barns användning av digitala spel respektive analoga spel 

tidsmässigt ser olika ut. De digitala spelen går fort och upprepas många gånger, 

medan de analoga spelen tar längre tid och barnen interagerar med varandra verbalt 

(Ibid, s. 100). Det framgår i Forslings (2011, s. 84) studie att pedagoger ses som en 

självklar stöttning för barnen i deras användning av digitala verktyg. Studien tar 

även upp att pedagoger ska se digitala verktyg som ett hjälpmedel för barn i deras 

utveckling och lärande (Ibid, s. 85). I Walldén Hillströms (2014, ss. 18 - 19) 

avhandling beskrivs det att utifrån tidigare forskning behöver barn få en stöttning 

genom vägledning när det gäller förståelse för användning av digitala verktyg.  I 

hennes avhandling beskrivs det att IT-pedagogik ska vara ett stöd för barns lärande 

(Ibid, s. 51). Avhandlingen tar dessutom upp att genom användning av digitala 

verktyg erbjuds barn att utveckla sina kommunikativa färdigheter. För att höja den 

digitala kompetensen behöver pedagoger kunskaper om hur surfplattan ska 

användas samt hur barn kan bli stimulerade under stunder när de använder 

teknologin (Ibid, s. 52).  

 
I Petersons (2015, s. 59) studie nämns det att de pedagoger som inte har rätt 

kunskaper angående användningen av surfplattor, ska få möjlighet att få vara med i 

en workshop eller liknade där de får diskutera och arbeta praktiskt med syftet kring 

användningen av digitala verktyg. Kjällanders (2019, s. 30) forskning beskriver 

dessutom att förskollärare måste vara medvetna om när det passar att använda 

digitala verktyg i undervisningen och när det inte gör det. Forskningen beskriver att 

kommunen har ett ansvar att erbjuda varje svensk förskola IT- system och IT- 

pedagoger för att kunna stötta pedagogerna i sitt arbete med användningen av 

digitala verktyg. Tyvärr finns det idag inte IT- pedagoger och system i alla förskolor, 

vilket leder till att frågorna drivs av de pedagoger som brinner för digitalisering 

(Ibid, s. 23).    
 
Sammanfattning  
 
Med tanke på vad tidigare forskning kommit fram till angående synen på 

digitalisering och användningen av digitala verktyg, så ser vi att digitaliseringen är 

en stor del av förskolans vardag. Det framgår dessutom att forskningar och studier 

har olika syn på hur digitala verktyg används i förskolan. I Kjällanders (2019, s. 32) 

forskning menas det att digitala verktyg används på olika sätt av barnen, och med 
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rätt stöttning från de vuxna kan digitala verktyg hjälpa barnen i sin utveckling. Om 

barnen däremot inte får stöttning och hjälp i att förstå de digitala verktygen, kan det 

hämma deras utveckling, vilket även Forslings (2011, ss. 84 - 85) studie påpekar. 

Forskningarna nämner även vikten av att pedagoger har en god kompetens när det 

gäller digitala verktyg för att det ska kunna gynna barnen och undervisningen. Enligt 

Walldén Hillströms (2014, s. 18) avhandling skiljs barns och vuxnas digitala 

kompetens beroende på erfarenheter och kunskaper. Dessutom nämns det i Nilsens 

(2018, s. 98) del studie tre att pedagoger och barn har olika förståelse och 

uppfattningar kring användandet av digitala verktyg. I många studier framkommer 

det att pedagoger inte alltid har kunskap om hur digitala verktyg bör användas i 

undervisningen. Pedagoger behöver dessutom stöttning när det gäller den egna 

användningen av digitala verktyg (Kjällander 2019, s. 23).   
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Metod  
 
I denna del av examensarbetet redovisas studiens metodval, genomförande, urval, 

bearbetning och analys av insamlade data samt hur examensarbetet förhåller sig till 

Vetenskapsrådets etiska aspekter. Dessutom behandlas studiens reliabilitet och 

validitet.   
 
Val av metod  
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod, där vi har använt oss av 

halvstrukturerade forskningsintervjuer, då enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 43) 

läggs fokuset på den intervjuades tankar och upplevelser kring ett område eller ett 

ämne. Vi anser att själva intervjuer ger oss tydligare svar på våra forskningsfrågor 

än om vi skulle ha valt att observera pedagogerna i praktiken. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 19) är intervjuer ett hjälpmedel för förmedling av erfarenheter 

och åsikter kring olika områden och ämnen.  

 

Kvale och Brinkman (2014, s. 295) förklarar dessutom att när det gäller intervjuer, 

ska frågorna vara öppna istället för ledande. Öppna frågor gör att den intervjuade 

kan svara på frågorna, så som den själv uppfattar och tolkar frågorna, medan ledande 

frågor ger de svar som intervjuaren vill ha från den intervjuade. Därför har vi valt 

att använda öppna frågor för att få den intervjuades egna uppfattningar och 

tolkningar kring digitala verktyg.  
 
Genomförande  
 
Intervjuerna genomfördes på en förskola i mellersta Sverige och på tre olika 

avdelningar. Intervjuerna gjordes under tre dagar och vi intervjuade sex pedagoger.  

Vi befann oss i ett enskilt rum i mitten av förskolan, för att inte bli störda. Vi valde 

dessutom att åka till förskolan, för att det skulle underlätta för pedagogerna att delta 

i våran studie. Intervjufrågorna skickade inte ut i förtid till de informanter som 

deltog, förutom en som frågade om det var möjligt att få se frågorna innan intervjun.  

 

Vi planerade att intervjuerna skulle ta ca 30 minuter, men det blev relativt korta 

intervjuer på ca 10 minuter per person. Vi gjorde fyra enskilda intervjuer och av 

tidsskäl en intervju där två pedagoger deltog. Vi valde att ställa sju intervjufrågor 
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(se bilaga 1) med utgångspunkt i våra fyra forskningsfrågor. Eftersom vi var två 

personer som genomförde intervjuerna så delade vi under själva intervjutillfället upp 

de olika arbetsuppgifterna mellan oss på följande sätt: En av oss ställde 

intervjufrågorna och den andra antecknade för att den som intervjuade skulle kunna 

lägga allt fokus på den som blir intervjuad. Vi valde dessutom att spela in 

intervjuerna för att vara extra säkra på att det som framfördes blev korrekt återgivet. 

Vi var noga med att få ett muntligt godkännande av informanterna för att få spela in 

intervjun.   

 
Urval 
 
Dalen (2015, s. 58) beskriver att inom en kvalitativ forskning är val av informanter 

en viktig fråga, då det handlar om vem, hur många och vilka kriterier ska finnas hos 

de intervjuade. Utifrån det Dalen (2015) tar upp, så valde vi att intervjua sex 

pedagoger med olika befattningar (förskollärare och barnskötare) då de har olika 

kunskaper och erfarenheter när det kommer till det område vi forskar om. Hon 

förklarar att antalet informanter inte ska vara för stort eller för smått. Det handlar 

om tidskrävande processer, när det kommer till intervjuer och bearbetningen av 

material. Dessutom tar hon upp att intervjumaterialet måste vara av en god kvalité 

för att materialet ska kunna analyseras och tolkas på bästa sätt (Ibid, s. 58). Till en 

början diskuterade vi att intervjua mellan fyra och åtta pedagoger, men kom fram 

till att fyra intervjuer blev för lite och åtta intervjuer blev för mycket för vår 

bearbetning av materialet. Därför valde vi att intervjua sex pedagoger för att få en 

så god kvalité på materialet som möjligt när vi skulle bearbeta det.  
 
Bearbetning av data  
 
När vi hade intervjuat de sex pedagogerna var det dags att bearbeta materialet som 

kommer i följande punkter nedanför.   

1. Vi lyssnade igenom intervjuerna och transkriberade dem, för att få en 

tydligare struktur och för att veta vilken pedagog som har sagt vad.  

2. Vi gav alla informanter fiktiva namn, så att studien lever upp till VR:s 

(Vetenskapsrådet, 2017) konfidentialitetskrav.  

3. Vi kategoriserade intervjuernas innehåll med hjälp av nyckelord på liknande 

sätt som Kvale och Brinkmann (2014, s. 234) nämner i en av deras intervjuer, 
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att de bearbetade sina intervjufrågor utifrån nyckelord som kunde kopplas 

till deras forskningsfrågor som de hade.  

4. Vi kategoriserade intervjuerna under följande kategorier:  digital kompetens, 

förskolans läroplan och lärplattan/surfplattan.  
 
Etiska riktlinjer 
 
Vi använde oss av de fyra etiska aspekterna som lyfts fram av Vetenskapsrådet 

(2017). De fyra etiska aspekterna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandeskravet. Informationskravet betyder att 

informera de individer som ska delta i en studie. Deltagarna ska bli informerade om 

strukturen på studien, samt att studien är frivillig och att de har möjlighet att när som 

helst avbryta sin medverkan i forskningen (Ibid, s. 27). Vi skickade ut ett 

informationsbrev via mejl (se bilaga 2) där det fanns information om vår studie och 

hur den skulle genomföras.  

Den andra etiska aspekten är samtyckeskravet som handlar om att deltagarna i 

studien måste ge sitt godkännande, för att de ska få delta och bli studerade. Om 

deltagarna är under femton år, måste vårdnadshavarna ge ett samtycke till att de får 

delta i studien (Ibid, s. 27). Vi frågade deltagarna via mail om de ville delta innan vi 

började studien. Med konfidentialitetskravet menas det att deltagarnas identitet ska 

vara skyddad inom forskningen. Det ska alltså inte gå att identifiera deltagarna eller 

var studien är utförd (Ibid, 40). Deltagarna som deltog i vår studie, blev 

anonymiserade, för att inte bli igenkända. Alla insamlade data kommer att förstöras 

när examensarbetet är godkänt och klart. Den fjärde och sista etiska aspekten är 

nyttjandeskravet som handlar om att materialet i studien inte får användas till annat 

bruk än det som har sagts, alltså inte utanför själva studien. Den information som 

uppkommer får inte föras vidare utanför forskningen och andra utomstående får inte 

komma åt de insamlade materialet (Ibid, s. 41). För att hålla detta krav kommer vi 

att förvara allt material på en låst enhet med lösenord som enbart vi har tillgång till. 

Vi kommer att förstöra all insamlade data, när denna studie är godkänd och klar.  

 

I våran studie har vi även följt dataskyddsförordningen (GDPR), då i vårt 

informationsbrev förmedlar vi tydligt deltagarna om vad studien handlar och hur vi 

förhåller oss till GDPR när det kommer till deras personuppgifter och identitet 

(Dataskyddsförordningen GDPR, s. 3). Vi har anonymiserat informanterna genom 
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att ge de fiktiva namn och de begrepp som har varit igenkännande för informanterna 

har omformulerats, så att det inte går att känna igen vem som har sagt vad. Detta är 

för att vi ska följa de lagar som finns i GDPR.  
 
Reliabilitet och validitet  
 
Thurén (2007, s. 26) förklarar att reliabilitet innebär att resultatet för en mätning ska 

vara korrekt. Mätningen ska dessutom kunna göras om flera gånger och samma 

resultat ska framkomma (Ibid, s. 26). Kvale och Brinkman (2014, s. 295) beskriver 

att utifrån en kvantitativ forskningsprocess handlar reliabilitet om att frågor kring 

ett resultat kan reproduceras av flera olika forskare. Med tanke på att vår 

undersökning är en kvalitativ undersökning, så passar inte den beskrivningen av 

reliabilitet in, då man i en kvalitativ undersökning inte får fram mätbara resultat.  I 

en kvalitativ studie kan flera olika forskare ställa samma frågor som vi har gjort i 

vår undersökning, men de kan inte få exakt samma svar då en mängd olika yttre 

faktorer kan påverkar resultatet.  

 

Vi valde att intervjua tre förskollärare och tre barnskötare för att de har olika 

inriktningar på sin utbildning: pedagogik respektive omsorg. Reliabilitet i 

kvalitativa studier handlar om att ha frågor som är djupgående och som passar det 

område som forskaren vill undersöka, resultaten kan inte ses som allmängiltiga. 

Frågar man andra informanter vid ett annat tillfälle, får man andra svar (Ibid, ss. 295 

– 296).  

 

Thurén (2007, s. 26) beskriver begreppet validitet som att vara säker på att det som 

undersöks verkligen är korrekt. Forskningsfrågor och intervjufrågor behöver vara 

väl genomtänkta så de hänger samman med det man vill undersöka. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 296) förklarar dessutom att ett argument som har validitet ska 

vara hållbart, försvarbart, välgrundat, vägandet och övertygande utifrån en intervju. 

För att få en validetet i vår forskning valde vi att utgå ifrån våra forskningsfrågor 

när vi gjorde intervjufrågorna, för att vara säkra på att vårt resultat hänger samman 

med våra forskningsfrågor. Detta göra att vårt resultat är hållbart och försvarbart då 

våra slutsatser är baserade på våra intervjufrågor.   
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Teoriavsnitt 
 
Genom att vi ville få en djupare kunskap om användning av digitala verktyg i 

förskolan har vi valt att använda oss av ett sociokulturellt perspektiv, där begreppet 

verktyg är en del av den teoretiska ramen. Vi har valt följande begrepp som är 

centrala för vårt arbete och som utgör våra analysinstrument: verktyg/redskap, 

mediering, artefakter och den proximala utvecklingszonen.   

 

Det sociokulturella perspektivet blir centralt för denna studie då verktyg/redskap är 

ett centralt begrepp och digitala verktyg kan ses som fysiska verktyg/redskap, men 

också som artefakter. Vi har dessutom valt detta perspektiv då flera av den aktuella 

forskningen tar upp det sociokulturella perspektivet som ett centralt analysverktyg.  
 
Sociokulturellt perspektiv  
 
Säljö (2000, s. 20) skriver om det sociokulturella perspektivet där han tar upp 

begrepp som redskap och verktyg och med detta menar han språkliga och fysiska 

resurser. Dessa redskap använder vi oss av när vi förstår omvärlden och när vi agerar 

i den (Ibid, s.20). De redskap/verktyg som lyfts fram i ett sociokulturellt perspektiv 

kan förklaras som fysiska redskap, artefakter (Ibid s. 29). Han nämner att 

intellektuella och fysiska artefakter är ett bevis på att människan utvecklat en 

förmåga att samla in erfarenheter, bearbeta dessa och använda dem för sina egna 

syften (Ibid, ss. 29 - 30).  

 

Säljö (2000) beskriver begreppen mediering som ett viktigt begrepp i det 

sociokulturella perspektivet. Begreppet mediering innebär att vårt tänkande och våra 

föreställningsvärldar påverkas av hur kulturen samt intellektuella och fysiska 

redskap färgar av sig på vårt tänkande (Ibid, s. 81). Mediering kan - för att bli lättare 

att förstå - ersättas med ordet ”förmedling”. För att mediering ska kunna ske så 

behövs de fysiska och intellektuella redskapen som ett hjälpmedel för människans 

förståelse av omvärlden. Mediering sker inte bara genom hjälp av artefakter och 

tekniker utan det viktigaste medieringsredskapet är vårt språk (Ibid, s. 82).  

 

Enligt Vygotskij finns det två utvecklingsnivåer hos barn, den första kallas för den 

aktuella utvecklingsnivån och handlar om att barnen redan har färdigheter och 



 

23 
 

kunskaper kring fenomen eller händelser (Askland & Ole Sataøen 2014, s. 200). 

Den andra utvecklingsnivån är enligt Vygotskij den närmaste utvecklingszonen 

(proximala utvecklingszonen) och den handlar om det avstånd som är mellan barnets 

färdigheter som den klara av själva och den nivån som barnet behöver vägledning 

av en vuxen eller en jämnårig kamrat, för att uppnå nästa nivå (Askland & Ole 

Sataøen 2014, s. 200).   

  



 

24 
 

Resultatredovisning och analys 
 
I det här kapitlet kommer vi presentera vårt resultat. Alla deltagare har fått följande 

fiktiva namn: Eva, Gunnel, Klara, Margareta, Felicia och Sara. Vi kommer här även 

att analysera vårt resultat utifrån det sociokulturella perspektivet och med hjälp av 

de begrepp som tidigare redovisats (Säljö 2000).    
 
Pedagogers syn på och tolkning av uttrycket digitala verktyg 

Pedagogerna beskriver begreppet digitala verktyg som dator, Ipad/lärplattan, 

telefon, storbild/projektorn, högtalare, Blue-bot, Mikroägg, QR-koder och vanlig 

kamera. Pedagogerna beskriver på olika sätt hur de använder sig utav de digitala 

verktygen i undervisningen. Eva förklarar att hon använder sig av digitala verktyg 

för att leta efter filmer och information tillsammans med barnen. Gunnel säger att 

de på avdelningen använder sig av Ipaden till sagoläsning och produktion av filmer 

från ett temaarbete, till exempel Bockarna Bruse. Klara nämner att de har en 

projektor på avdelningen som de använder mycket till olika temaarbeten och för att 

visa barnen något de är intresserade av eller vill få reda på fakta kring. Felicia 

berättar att för henne kan en kamera vara ett pedagogiskt hjälpmedel, om det finns 

ett syfte med vad barnen ska knäppa kort på. Pedagogerna nämner ofta att det är 

viktigt att ha ett syfte bakom de man gör med de digitala verktygen.  

Allt kan bli ett pedagogiskt verktyg, om man gör det på rätt sätt, det jag menar är att 

det ska finnas ett syfte bakom det man gör med barnen. Till exempel ska man inte 

bara lämna över Ipaden till barnen, utan man ska samtala om det som händer under 

själva användandet av Ipaden (Sara).  

Det är viktigt att veta vad man väljer att göra och hur man använder det (Margareta).  

I ett sociokulturellt perspektiv skulle de föremål som pedagogerna lyfter kunna ses 

som fysiska redskap, även kallade artefakter (Säljö 2000, s. 29). Klara säger att:  

… vi har en projektor inne på avdelningen som vi använder mycket till olika temaarbeten och 

för att visa barnen något de är intresserade av eller vill får reda på fakta kring. 

Något vi kan koppla till Säljös (2000) förklaring av begreppen redskap och verktyg, 

som kan ses som språkliga och fysiska resurser. Han menar också att med hjälp av 

redskap kan man få en förståelse för sin omvärld och hur man agerar i den (Ibid, s. 
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20). Vi tänker att Klaras förklaring till projektorn kan vara en fysisk resurs som 

används för att både hon och barnen ska kunna förstå sin omvärld genom att visa 

fakta och information kring det de är intresserade av.  
 
Digitaliseringen och läroplanen Lpfö18 

Alla pedagoger anser att det är bra att digitala verktyg har skrivits in i den nya 

reviderade läroplanen (Lpfö18), då dagens samhälle är mer digitaliserad och varje 

barn ska få en likvärdig förskola. Det framgår att det finns olika förutsättningar för 

barnen, då de har olika möjligheter att använda de digitala verktygen hemma.  

Jag tycker att alla barn ska få samma förutsättningar från då de är små. Det finns ju 

barn som har digitala verktyg från när de är pyttesmå hemma, men sen finns det ju 

andra barn som kanske inte har möjligheten, på grund av ekonomin (Eva).  

Pedagogerna beskriver att det finns en oro kring användandet av digitala verktyg, 

både hos andra pedagoger och hos vårdnadshavare. Sara förklarar att det finns 

pedagoger som är framåtriktade, medan andra är mer bakåtsträvande kring 

användningen av digitala verktyg. Gunnel nämner att vårdnadshavarna har visat en 

oro kring digitala verktyg, då de upplever att barnen bara sitter och spelar på Ipaden. 

Efter att Gunnel har förklarat för vårdnadshavarna vad för syfte de har med Ipaden 

när det gäller barns undervisning på förskolan, har vårdnadshavarna fått en mer 

positiv syn på digitala verktyg. Det finns även vårdnadshavare som själva inte 

behärska de digitala verktygen.   

Det är bra, för att samhället har blivit mer digitaliserat och vi människor måste kunna 

hantera olika situationer med hjälp av digitala verktyg. Vi måste hjälpa 

vårdnadshavare med till exempel att lägga in schema och specialkost (Margareta).  

Oavsett vilka kunskaper pedagogerna har, kan de inte utesluta användandet av 

digitala verktyg i undervisningen (Gunnel).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan både pedagoger och vårdnadshavare 

förklaras att de befinna sig i olika zoner i den proximala utvecklingszonen (Säljö 

2000, s. 120), då vissa pedagoger behöver kanske mer stöd i sin egna digitala 

kompetens än andra och att vårdnadshavarna behöver stöd från pedagogerna, då de 

inte behärskar förskolans olika digitala systemen som de behöver lämna in uppgifter 

i.  



 

26 
 

Användandet av digitala verktyg i förskolan 

Alla pedagoger använder sig av de digitala verktygen i förskolan, men med olika 

syfte när det gäller barnens undervisning. Enligt Sara används Ipaden främst för att 

läsa böcker genom appen Polyglutt. Även Eva nämner att de använder sig av appen 

Polyglutt när de ska läsa upp en saga, men hon förklarar dessutom att hon arbetar 

med att titta på film, sånger, bilder och söka information som är aktuellt för barnen 

och som är lätt att hitta. Gunnel beskriver att beroende på om hon arbetar med en 

liten eller stor barngrupp använder hon sig av projektorn eller Ipaden.  

Vi på avdelningen använder även Blue-boten tillsammans med barngruppen, detta 

är för att erbjuda barnen förmågan att programmera och bearbeta ett temaarbete 

genom bilder som Blue-boten får går till. Vi på avdelningen använder dessutom 

projektorn, där vi visar upp någonting som barnen är intresserade av (Klara).  

Våra informanter beskriver att de använder digitala verktyg tillsammans med barnen 

genom att diskutera och kommunicera om hur digitala verktyg kan användas och 

hur de kan utforska de digitala verktygen tillsammans. Felicia nämner att de 

introducerar verktyget för barnen, då barnen har olika kunskapsnivåer. 

Informanterna nämner dessutom att barn behöver ibland får sitta själva, sitta med en 

vuxen eller med en kamrat.  

Det är bra om barnen kan utforska tillsammans med Ipaden och inte att vi pedagoger 

hjälper eller instruerar barnen i hur de ska använda Ipaden. Men jag tycker ändå det 

är viktigt att ha uppsikt över vad barnen gör, så det inte blir vad som helst 
(Margareta).    

Pedagogerna berättar att barnen får använda Ipaden/lärplattan på egen hand, men 

det finns begränsningar på hur barnen får använda Ipaden/lärplattan. Eva berättar att 

när barnen sitter själva med Ipaden/lärplattan låser de den för att barnen ska använda 

de utvalda appar som pedagogerna har valt och inte gå in på andra appar eller ut på 

nätet. Enligt Klara får barnen inte alltid sitta själva med Ipaden, men när det väl 

händer, så får de sitta och spela pedagogiska spel utan någon vuxens uppsikt.  

Ibland får barnen använda Ipaden själva, till exempel läsa i appen Polyglutt. Men vi 

spärrar Ipaden, för att barn inte ska kunna gå in i andra appar eller ut på nätet. Dock 

får barnen ibland spela spel, men Ipaden är mest till för bokläsning (Sara).  



 

27 
 

…fast med begränsningar som till exempel appar som har ett pedagogiskt syfte och 

inte nätverket, till exempel Youtube (Gunnel).  

Utifrån det som Säljö (2000, s. 29 – 30) tar upp om att människor förstår sin omvärld 

med hjälp av intellektuella och fysiska artefakter, tänker vi att barnen på förskolan 

får möjlighet att utforska och förstå sin omvärld med hjälp av Ipaden som en fysisk 

artefakt. Margareta förklarar att:  

… det är bra om barnen kan utforska tillsammans med Ipaden och inte att vi 

pedagoger hjälper eller instruerar barnen i hur de ska använda Ipaden. Men jag 

tycker ändå är det är viktigt att ha uppsikt över vad barnen gör, så det inte blir vad 

som helst.   

… vi sitter inte bara och observerar vad barnen gör, utan vi kommunicerar och 

diskuterar på ett sätt så barnen får tänka och utmanas i användandet av digitala 

verktyg.   

Detta kopplar vi även till begreppet mediering som enligt Säljö (2000, s. 81) handlar 

om förmedling. Som Säljö (2000, s. 81) skriver är språket människans viktigaste 

medieringsredskap och utifrån det Margareta säger, får barnen använda sina 

medieringsredskap när de utforskar Ipaden tillsammans med andra barn eller vuxna. 

Med hjälp av att pedagogerna diskuterar och utmanar barnen i deras utveckling i 

användandet av digitala verktyg, får barnen möjlighet att komma vidare i sin 

proximala utvecklingszon. De får utveckla sina förmågor på egen hand, men också 

får stöttning från andra runt omkring sig, för att kunna komma vidare i sin utveckling 

(Ibid, s. 120).  
  
Pedagogers digitala kompetens  

Utifrån hur våra informanter beskriver sin digitala kompetens, så framgår det att de 

har olika kunskaper och förståelser för användandet av digitala verktyg i 

undervisningen. Alla pedagoger känner att de har en viss kunskap när det gäller 

digitala verktyg i förskolan, men att de alla kan få en bättre digital kompetens. Sara 

beskriver att hon vet hur Blue-boten och Mikroägget funkar, men känner att hon inte 

har rätt kunskaper för att arbeta med dessa i barngruppen själv. Gunnel upplever att 

hon har någorlunda koll på vad digitala verktyg innebär, hon berättar att hon kanske 

inte använder verktygen dagligen, men hon försöker så gott hon kan.  
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Jag har ganska bra koll på digitala verktyg då jag använder det mycket hemma. Men 

jag känner att min digitala kompetens alltid kan bli bättre (Klara).  

Alla pedagoger anser att det är viktigt att de får kunskaper kring användandet av 

digitala verktyg. Enligt Eva vill hon ha mer fortbildning kring digitala verktyg, 

vilket även hon ber om under medarbetarsamtalen. Margareta beskriver dessutom 

att de får mycket utbildning via böcker som de får läsa på egen hand, men hon anser 

även att det finns en brist på att de får arbeta praktiskt med de digitala verktygen.  

… men vi har fått möjlighet att få sitta och arbeta med digitala verktyg ibland på 

APT som betyder arbetsplatsträff (Margareta).  

Det är viktigt att veta hur man använder digitala verktyg på rätt sätt och i rätt 

sammanhang. Jag tycker att det är viktigt att man har ett syfte till 

undervisningstillfället, tillexempel hur man ska arbeta med digitala verktyg 

tillsammans med barnen, när det kommer till att leta efter information. Det jag menar 

är att man inte ska bara leta fram information åt barnen, utan jag vill erbjuda barnen 

att få delta i sökandet av fakta (Klara).  

Det är viktigt att vi pedagoger själva har intresse och kunskap om digitala verktyg, 

för kan inte jag, så kan inte barnen (Felicia).  

Genom att de sex informanterna har olika kunskaper när det kommer till 

användandet av digitala verktyg, kan vi koppla till Säljös (2000, s. 81) förklaring 

angående att kultur och intellektuella och fysiska redskap färgar av sig på vårt 

tänkande och våra föreställningsvärldar, vilket inom det sociokulturella perspektivet 

kan förklaras som mediering. På grund av att de sex pedagogerna har olika digitala 

kompetenser ser deras bearbetning av omvärlden olika ut och det gör att de använder 

sig av olika intellektuella och fysiska redskap/verktyg i sitt arbete.  

… jag är med i olika grupper där man kan får information om vad barn kan utveckla 

och göra med digitala verktyg (Gunnel).   

… jag tycker då att det är bra att det finns fortbildning och någon som kan lära upp 

om hur man ska använda digitala verktyg i undervisningen (Sara).  

Det får oss även att tänka på Säljös (2000, s. 120) förklaring kring den proximala 

utvecklingszonen, då pedagoger behöver både få utforska och få stöttning i sin 

digitala kompetens.   
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Diskussion  
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera fördelar och nackdelar med vårt metodval 

och vi kommer att diskutera vårt resultat och jämföra det med aktuell forskning. 

 
Metoddiskussion  
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i våran studie, där vi samlade in data 

genom halvstrukturerade forskningsintervjuer. Enligt Kvale och Brinkmann (2017, 

s. 43) ska forskningsintervjuernas fokus ligga på informanternas upplevelser och 

tankar kring ett område eller ämne. Därför är detta metodval lämpligast för våran 

studie, då vi inte kan få fram åsikter via enkäter och observationer. Våra 

intervjufrågor är baserade på våra forskningsfrågor, där 1–2 intervjufrågor skulle 

besvara en forskningsfråga. Hade vi haft fler intervjufrågor hade intervjun blivit 

längre och vi hade troligtvis hållit oss inom ca 30 minuter. Under själva planering 

av intervjuerna valde vi att intervjuerna skulle ta ca 30 minuter, då enligt Kihlström 

(2007, s. 51) är det viktigt att ha tillräckligt med tid planerad för intervjuer. Efter att 

vi hade intervjuat tre pedagoger, insåg vi att 30 minuter var för lång tid då de tre 

intervjuerna på gick bara i ca 10 minuter. Vi insåg att de intervjufrågor vi hade var 

lätta att besvara och informanterna hade redan tydliga förklaringar till frågorna, 

vilket gjorde att intervjun genomfördes snabbare än vad vi hade tänkt oss. Vi valde 

därför att ändra om tiden till ca 15 minuter i informationsbrevet till de resterande 

informanter som vi ville intervjua. Hade vi hållit intervjun i 30 minuter som vi hade 

planerat från började hade intervjuarna innehållit onödig information som inte 

tillhör forskningsfrågorna. Om intervjuerna däremot varade i fem minuter eller 

mindre, hade inte alla forskningsfrågor besvarats. Vi valde att intervjua sju 

pedagoger, för att om vi hade intervjuat fyra pedagoger, då hade underlaget varit för 

litet för att kategorisera och bearbeta. Hade vi intervjuat åtta pedagoger hade 

underlaget blivit alltför stort och bearbetningen hade varit för tidskrävande.   

 

Genom att vi valde att intervjua alla pedagoger från en och samma förskola, får vi 

bara ett material som belyser denna förskola, men hade vi valt att intervjua 

pedagoger från olika förskolor och kommuner hade vi troligtvis fått svar som 

antingen har större skillnader i användandet av digitala verktyg eller fått liknande 
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svar. Då kommuner och förskolor har olika tillgångar och arbetssätt att använda 

digitala verktyg.   

 

En tanke är att vi istället hade kunnat observera pedagogerna i deras arbete med 

digitala verktyg, men då hade vi blivit tvungna att formulera om våra nuvarande 

forskningsfrågor för att kunna få ett så korrekt och sanningsenligt resultat som 

möjligt. Dessutom hade vi varit tvungna att intervjua pedagogerna om hur de jobbar 

med digitala verktyg, för att sedan kunna bekräfta det med det vi ser i observationer. 

Då hade resultatet visat om pedagogerna jobbar så som de påstår att de gör med 

digitala verktyg i undervisningen.   

 

När vi analyserade vårt insamlade data använde vi oss utav ett sociokulturellt 

perspektiv, för att de begreppen som är centrala i det sociokulturella perspektivet 

var relevanta i våran studie. Hade vi däremot utgått ifrån en kognitiv teori (Askland 

& Ole Sataøen 2014, s. 183), hade vi som enligt Piaget tolkat våra informanters svar 

till intervjufrågor och vi hade dessutom sett vart pedagogerna befinner sig i sin 

utveckling och vart de behöver för att gå vidare i sin utveckling.  

 
Resultatdiskussion 
 
Under den här rubriken kommer vår resultatredovisning att diskuteras och kopplas 

ihop med den aktuella forskningen. De rubriker som vi har valt att använda oss av 

har samma innehåll som våra forskningsfrågor.  

 

Pedagogers syn på och tolkning av uttrycket digitala verktyg  
 
De sex pedagogerna nämner att barnen får använda digitala verktyg själva, men det 

är mestadels bara lärplattan. Det som barnen får göra med lärplattan är att de få spela 

pedagogiska spel eller läsa sagor från appen Polyglutt. Barnen vet vilka appar de får 

använda, men det händer att pedagogerna begränsar barnens tillgång till olika appar, 

för att de inte ska använda något som inte har ett pedagogiskt syfte för stunden, som 

till exempel Youtube. Med tanke på det Kjällander (2019, s. 31) tar upp ska digitala 

verktyg inte ses som någon ”spelmaskin” och därför behöver pedagoger anpassa 

olika appar och skärmtid för barnen när de sitter själva med lärplattan. Genom våra 

intervjuer märker vi att pedagogerna betraktar lärplattan som ett pedagogiskt 
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verktyg och inte som en ”spelmaskin”. Vi upplever att pedagogerna arbetar med 

samma digitala verktyg, men på olika sätt. Detta beror på att pedagogerna har olika 

syn på och förståelse för digitala verktyg. Nilsen (2018, s. 93) menar att användandet 

av digitala verktyg i barngruppen påverkas av pedagogers attityd till de digitala 

verktygen. Även om pedagogerna har olika kunskaper så beskriver de att de försöker 

arbeta med digitala verktyg så mycket som möjligt utefter sin egen förmåga.   

 

Våra intervjuade pedagoger beskriver att de i olika utsträckning använder digitala 

verktyg i vardagen med barnen. Enligt Walldén Hillströms (2014, s. 54) avhandling 

visar det sig att vissa pedagoger upplever att användandet av digitala verktyg tar upp 

alldeles för mycket tid från den traditionella förskoleundervisningen. Detta gör att 

pedagogerna känner att de behöver ha en rutin för användandet av digitala verktyg 

i undervisningen (Ibid, s. 54).  I vår studie syns inte detta, då våra intervjuade 

pedagoger beskriver att de använder digitala verktyg som ett komplement till den 

traditionella undervisningen. Det framkommer inte att digitala verktyg tar över den 

traditionella undervisningen och de nämner inte att det behövs rutiner för 

användandet av digitala verktyg. Däremot beskriver pedagogerna att de själva inte 

alltid har tid att lära sig de nya verktygen, som tillexempel Blue-boten och 

Mikroägget. Med tanke på det här, är det viktigt att pedagoger får den digitala 

kompetens de behöver för att använda digitala verktyg i förskolan. Forsling (2011, 

s. 85) nämner att pedagoger behöver stöd från sin omgivning i sitt arbete med 

digitala verktyg. 

 

Digitalisering och läroplanen Lpfö18 
 
Genom att digitala verktyg har skrivits in i läroplanen (Lfpö18) framgår det både i 

medier, forskning och litteratur en diskussion kring om digitala verktyg erbjuder 

positiva eller negativa effekter kring barns utveckling och lärande. Enligt Kjällander 

(Aftonbladet 2019 – 02 – 28; 2019, s. 22) bör denna diskussion kring digitala 

verktyg lämnas åt sidan och fokuset bör ligga på att erbjuda barnen förutsättningar 

för att möta digitaliseringen i vardagen. Detta lyfts även fram i vårat resultat att det 

är bra att digitala verktyg har skrivits in i läroplan (Lpfö18), då samhället idag har 

blivit allt mer digitaliserat och människor måste kunna hantera olika situationer med 

hjälp av digitala verktyg. Dessutom lyfts det fram i resultatet att det är viktigt att 
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pedagoger tar användandet av digitala verktyg till sig och använder det i 

undervisningen med ett pedagogiskt syfte. Pedagogerna tycker att det är viktigt att 

de har en digital kompetens för att kunna ge barnen en möjlighet att utveckla sin 

digitala kompetens. Eva och Margareta tar upp att de har lätt att se vilka barn som 

får möjlighet att möta digitala verktyg i hemmet eller inte, därför tycker de att barnen 

ska få förutsättningar att utforska och använda digitala verktyg i undervisningen i 

förskolan.  

 

Vi ser av vår studie att digitala verktyg används i förskolan på olika sätt. Forsling 

(2011, ss. 78 – 79) säger att individers kompetens kan vara olika beroende på vilken 

generation man tillhör. De barn som föds in i dagens digitala samhälle har redan 

innan de börjar förskolan kommit i kontakt med digitala verktyg (Ibid, s. 79). Men 

enligt Kjällander (2019, s. 28) har barnen som föds idag inte en självklar kompetens 

när det handlar om digitala verktyg. Pedagogernas roll och deras egna digitala 

kompetens är en viktig del i barns utveckling och lärande, vilket Felicia uttrycker 

med att säga ”om inte jag kan, så kan inte barnen”. Enligt Läroplanen (Lpfö18, s. 

15) ligger ansvaret för barnens utveckling av digitala verktyg hos förskolläraren och 

arbetslaget. Sammantaget framträder en bild av att både pedagogerna och den 

aktuella forskningen inom området ser användandet av digitala verktyg i lagom 

mängd och på rätt sätt, som något bra och nyttigt för barnens utveckling.    

 

Användandet av digitala verktyg i förskolan 
 
Enligt Eva, Felicia och Margareta kommer barn i kontakt med digitala verktyg i 

olika hög grad på grund av att vissa barn har tillgång till digitala verktyg medan 

andra barn inte har samma möjligheter. Kjällander (2019, ss. 34 – 35) nämner att 

det är viktigt att de barn som inte kommer i kontakt med digitala verktyg i hemmet 

ska få förutsättningar att kunna utforska digitala verktyg på förskolan. Hon menar 

att barn ska få möjlighet att utveckla en förståelse för hur tekniken är uppbyggd och 

hur den bör användas (Ibid, ss. 34 – 35). Felicia förklarar att man måste introducera 

barnen i användandet av digitala verktyg. Margareta menar att det är lätt att se vilka 

barn som har möjlighet att utforska digitala verktyg i hemmet. Enligt förskolans 

läroplan (Lpfö 18, s. 14) ska barn få möjlighet att utveckla sina förmågor, när det 

gäller digitala verktyg som de möter i vardagen. Utifrån vårt resultat och tidigare 
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forskning framgår det att om pedagoger inte ser vilka barn som behöver extra stöd i 

användandet av digitala verktyg, kan det hämma utvecklingen hos barnen. 

Kjällander (2019, s. 24) anser att användandet av digitala verktyg kan erbjuda en 

positiv effekt på lärande och utveckling, men bara om användandet av de digitala 

verktygen är genomtänkt. De sex pedagogerna anser alla att det ska finnas ett 

pedagogiskt syfte bakom det de gör med de digitala verktygen tillsammans med 

barnen.  
 

Pedagogers egna digitala kompetens  
 
Alla de sex intervjuade pedagogerna upplever att deras digitala kompetens behöver 

förbättras. Oavsett om de anser att de har en bra grundkompetens så vill pedagogerna 

ändå lära sig mera om digitala verktyg. De sex intervjuade beskriver att de inte har 

tillräckligt med kunskaper när det kommer till användningen av digitala verktyg. 

Peterson (2015, s. 59) anser att pedagogerna behöver få möjlighet att utveckla sin 

kompetens via workshops, där pedagogerna får diskutera och arbeta praktiskt med 

digitala verktyg. Margareta, Felicia och Sara upplever att de får viss utbildning 

angående digitala verktyg, men de känner att tiden inte alltid räcker till, då de måste 

göra mycket själva för att få kunskap om digitala verktyg. Det finns dock tillfällen 

då de har fått arbeta praktiskt med digitala verktyg, till exempel på arbetsplatsträff. 

Eva nämner dessutom att hon under medarbetarsamtal efterfrågar mer fortbildning 

om digitala verktyg. Några av informanterna lyfter dessutom fram att de behöver 

mer kunskap kring Blue-bot, Mikroägget och QR-koder främst, då det är nya 

verktyg och som används i mindre grad än exempelvis Ipaden. Enligt Forsling 

(2011, s. 85) är det mycket viktigt att pedagoger får en stöttning i sitt arbete med 

digitala verktyg. Pedagogerna behöver kunna hantera redskapen, men även ha 

kunskap om hur verktyget påverkar barnens utveckling och lärande. Det som de sex 

intervjuade pedagogerna har framfört gällande det egna kunnandet om digitala 

verktyg, stämmer väl överens med vad den aktuella forskningen tar upp angående 

pedagogers digitala kompetens.  

 

Nilsen (2018, s. 98) tar upp i en av sina delstudier att pedagoger och barn uppfattar 

digitala verktyg olika när det gäller förståelsen för användandet av dessa. Klara 

förklarar att det är viktigt att använda digitala verktyg på rätt sätt och i rätt 
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sammanhang. Det hon menar är att man ska ha ett syfte vid undervisningstillfället 

och inte som Sara beskriver ”bara lämna över lärplattan till barnen”. Det är alltså 

viktigt att ha ett pedagogiskt syfte med det man gör med de digitala verktygen i 

undervisningen. Kjällander (2019) menar att digitala verktyg ska ses som en 

”hävstång”, där barnen får stöttning i sin utveckling och sitt lärande (Ibid, s. 22). 

Även Forsling (2011, s. 85) tar upp att pedagoger bör se digitala verktyg som ett 

hjälpmedel för barnen. Pedagogerna som vi intervjuade beskriver det på liknande 

sätt, det vill säga att digitala verktyg ska vara ett pedagogiskt hjälpmedel med ett 

pedagogiskt syfte.  

 

Slutsats  
Sammanfattningsvis är arbetet med digitala verktyg något som är en del av samhället 

och som tillhör vardagen i förskolan, oavsett om man vill det eller inte. Det framlyfts 

både en trygghet men även en osäkerhet och oro kring användandet av digitala 

verktyg, då oavsett om alla pedagoger har en grundkunskap kring digitala verktyg 

så behövs det alltid mer fortbildning kring det. Dilemmat i detta är att det är en brist 

på kunskap, forskning och tillgång till fortbildning kring hur man använder de 

digitala verktygen på rätt sätt. Utifrån våra intervjuer lyfter våra informanter upp att 

de har en vilja att utveckla sin digitala kompetens, bara de får möjligheten till stöd 

och material som de kan arbeta med. Det är då viktigt att materialen som finns på 

förskolan uppdateras regelbundet, då vissa appar försvinner och ny information 

kring olika verktyg lyfts fram. Genom att det ändå är en stor osäkerhet och oro kring 

pedagogerna när det kommer till användandet av digitala verktyg, leder det till att 

varje barn i hela landet inte får den likvärdiga utbildning som läroplanen (Lpfö18, 

s. 6) beskriver att enligt skollagen ska hela landet anordna en likvärdig utbildning.   

 

En slutsats vi också drar är att digitala verktyg ska vara ett komplement till den 

traditionella undervisningen. Dessutom ska barnen får en likvärdig utbildning och 

får förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens, vilket står i läroplanen 

(Lpfö18, s. 9).  
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Fortsatta studier 
 
Om tillfälle ges skulle vi vilja observera pedagogernas arbete med de digitala 

verktyg i praktiken för att se om pedagogerna gör det som de påstår att det gör.  

 

Utifrån vad bakgrunden och aktuell forskning tar upp angående de digitala 

verktygens positiva och negativa inverkan på barn, skulle det även vara intressant 

att undersöka vilka för- och nackdelar pedagoger ser med barnens användande av 

digitala verktyg i förskolan.      

 

Vidare skulle vi gärna vilja undersöka hur kommuner och rektorer ser på digitala 

verktyg i förskolan. Enligt Kjällander (2019, s. 23) ska kommunen ha ett ansvar att 

erbjuda varje svensk förskola IT-system och IT-pedagoger för att kunna stötta 

pedagogers arbete med digitala verktyg. Hon skriver att idag finns det tyvärr inte 

IT-pedagoger och system i alla förskolor (Ibid, s. 23). Vilket material och vilket stöd 

rektorer och kommuner erbjuder till pedagogernas arbete med digitala verktyg är 

också en fråga som bör undersökas närmare.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor:  

1. Om vi säger digitala verktyg vad är det första du tänker på då?  

1. Följdfråga: Varför då? Kan du utveckla dina tankar?   

2. Vilka digitala verktyg skulle kunna vara pedagogiska hjälpmedel för dig?  

3. Vad tänker du om att användandet av digitala verktyg har skrivits in i 

förskolans reviderade läroplan? Följdfråga: Varför då? 

4. Vilka digitala verktyg finns det på förskolan som ni kan använda 

tillsammans med barnen?  

5. Använder barnen förskolans digitala verktyg på egen hand, dvs utan att 

någon vuxen deltar? 

6. Hur upplever du att du arbetar med digitala verktyg i undervisningen?  

7. Hur ser du på din kompetens när det kommer till användningen av digitala 

verktyg?    
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Bilaga 2 
 
 

    
 2019-11-12 
 
Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2019 ska vi skriva vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid Högskolan 

Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om digitala verktyg och vi kommer att använda oss av 

intervjufrågor som metod för vår datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning. 

 

Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med undersökningen är att få en bredare kunskap om hur pedagogerna i förskolan ser på digitala 

verktyg, samt hur de använder sig av digitala verktyg i förskoleverksamheten. Området är viktigt att 

undersöka för att alla barn ska få samma förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens och jag ser 

fram mot ditt deltagande.   

 

Genomförande 

Vi har planerat att totalt 6 pedagoger ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att innebära 

att du blir intervjuad i ca 15 minuter. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som 

ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens 

resultat via mail som skickas ut när examensarbetet är avklarat. Uppsatsen kommer dessutom att 

återfinnas på webbsidan Diva, där den kommer publiceras i fulltext.   

 

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss själva och vår handledare. Som deltagare i 

undersökningen har du enligt Dataskydsförordningen (GDPR) rätt att få information om hur dina 

personuppgifter kommer behandlas. Din identitet som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken 

skola/förskola undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i 

studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras i lösenordskyddad dator hos undertecknad 

och kommer endast att hanteras av oss och vår handledare. All insamlad data kommer att förstöras när 

examensarbetet är godkänt och klart. Undersökningen är fokskningsetiskt granskad av Forskningsetiska 

nämnden vid Högskolan Dalarna.   

 

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

närmare motivering. Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer 



 

42 
 

detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. Ytterligare upplysningar lämnas av 

nedanstående ansvariga: 

 

Falun den    12/11    2019   Falun den   13 /11     2019      

 

Lottie Lofors-Nyblom        Ann-Sofie Lundström              Amilia Berglund 
 

Lottie Lofors-Nyblom, llo@du.se 

                handledare 

 
  

Ann-Sofie Lundström, 
h16alund@du.se 

Student 

Amilia Berglund, h16amibe@du.se 
Student 

mailto:llo@du.se
mailto:h16alund@du.se
mailto:h16amibe@du.se
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