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Sammanfattning  

Syftet med vår studie är att få förståelse för hur pedagoger arbetar i förskola och i förskoleklass 
med digitala lärresurser som en naturlig del i verksamheten, samt att få förståelse för rektorers 
och förskolechefers syn på användandet av digitala lärresurser i verksamheterna. Den metod som 
huvudsakligen användes för den empiriska studien att nå syftet och få svar på frågeställningarna 
var kvalitativa intervjuer.  
 
Resultatet i vår studie har analyserats utifrån frågor som ställdes under intervjun kopplat till våra 
frågeställningar samt till den sociokulturella teorin som är vårt teoretiska perspektiv i denna 
studie. Alla informanter svarade att de anser att de digitala lärresurserna som används främjar 
barnens utveckling. Flera nämner att det är mer en metod för att i sitt arbete visa på barnens 
utveckling, att det är en naturlig del i verksamheten men uttrycker att det inte finns någon speciell 
pedagogik. Andra pedagoger säger att de skulle behöva en mer pedagogisk tanke bakom, mer i 
verksamhetssyfte samt att dessa skulle kunna användas mera. Det framkommer från rektorer och 
förskolechefer att de inte känner till någon speciell pedagogik, utan de ser de digitala verktygen 
som ett komplement till andra läromedel. Rektorer och förskolechefer menar också att de tittar 
på vad, hur och varför samt att digitala lärresurser ska finnas som alternativa redskap och som 
hjälp för bästa möjliga lärande med tanke på barns olika lärstilar. Det verktyg som alla 
informanterna menar är det mest använda digitala verktyget är digitalkameran. Några av de 
fördelar som nämndes med användandet av digitala lärresurser var att det är ett bra hjälpmedel 
och att det blir väldigt användbart samt öppnar upp för nya möjligheter, det ökar barnens 
nyfikenhet och därtill även deras medvetenhet.  
 
Några av nackdelarna som nämns är att de digitala lärresurserna inte får användas på fel sätt, 
informanterna menar att det måste finnas ett medvetet syfte bakom användandet. Många av 
pedagogerna anser sig behöva mer kompetens och få mer kompetensutveckling inom området 
digitala lärresurser. De intervjuade rektorerna och förskolecheferna anser även de att kompetensen 
kan utvecklas mycket mer och att kunskapen fattas för att använda de olika digitala verktygen. En 
annan nackdel som framkom var bristen på digitala verktyg i verksamheterna för att kunna arbeta 
med digitala lärresurser, flera av informanterna nämner även avsaknaden av tiden som en 
nackdel.   
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1. Inledning  

Att de digitala lärresurserna skapar nya möjligheter att söka och fördjupa kunskaper kan vi nog 
alla vara överens om, men för att det ska fungera så krävs det kunniga pedagoger och ett 
genomtänkt upplägg av arbetet så att resurserna används på ett meningsfullt sätt. Vi har båda 
mångårig erfarenhet av att arbeta i förskola/skola och under dessa år har utvecklingen av digitala 
lärresurser för barn i yngre åldrar kommit att få en annan innebörd i deras vardag för deras 
utveckling och lärande. I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 
”utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 
och samtala om dessa”(Lpfö98, reviderad 2010, s.10). Vidare står det i läroplanen för 
grundskolan att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ”kan använda 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande”(Lgr11, s.11). Dessa skrivelser har gjort oss intresserade att undersöka hur digitala 
lärresurser används i förskola och förskoleklass samt hur rektorer och förskolechefer tänker om 
användandet av digitala lärresurser.  
 
Vi har under vår nätbaserade distansutbildning på lärarprogrammet fått insikt i att det finns stora 
skillnader i användandet av digitala lärresurser runt om i landet. Denna insikt har vi fått genom 
diskussioner med våra medstudenter som finns utspridda i olika delar i Sverige. Detta har gjort att 
vi ville undersöka hur det förhåller sig i förskola och förskoleklass i en mindre kommun i Sverige. 
I den undersökta kommunen finns en IT- strategi för förskole- och skolverksamhet. Vår 
förhoppning är att denna studie ska ge oss och andra pedagoger nya insikter när det gäller 
användandet av digitala lärresurser som vi kan ha nytta av i vår yrkesutövning.  
 
Under denna studie har vi två valt att samarbeta då vi i vår studie valt att undersöka två olika 
verksamheter i en mindre kommun i Mellansverige. Genom samarbete kan vi se många fördelar, 
som till exempel att idéer utvecklas, att vi får en mer djupare och levande diskussion och att 
eventuella olika mönster kan upptäckas. Under studien har vårt samarbete inneburit att vi 
diskuterat och fördjupat oss tillsammans i det ämne som studien berör. 
 
 

1.1 Disposition 

Vår studie är indelad i åtta kapitel. Under det första kapitlet presenteras en inledning, där vårt val 
av ämnesområde samt vad som gjort oss intresserade att skriva om digitala lärresurser tas upp. 
Här ligger också begreppsdefinitioner av de begrepp som är viktiga för förståelsen av uppsatsen. I 
kapitel två finns en bakgrundspresentation där vi presenterar en historisk tillbakablick i förskola och 
skola, en historisk tillbakablick av vissa digitala verktyg, IT- utvecklingen i skolan, vad är en digital lärresurs, 
varför ska digitala lärresurser användas, den reviderade läroplanen för förskola - en utveckling av uppdraget, 
pedagogers kompetens och kompetensutveckling samt styrdokumenten för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Under kapitel tre redogörs för tidigare forskning kring ett nytt sätt att lära, lekfullt 
lärande samt pedagoger och datorer. I kapitel fyra beskrivs det teoretiska perspektivet, det 
sociokulturella perspektivet. Kapitel fem belyser studiens syfte och frågeställningar. Kapitel sex är 
ett metodavsnitt, där beskrivs metodteori, intervjuerna, urval och begränsningar, genomförande, bearbetning av 
insamlat material, forskningsetiska principer samt validitet och reliabilitet. I kapitel sju presenteras studiens 
resultat utifrån våra intervjufrågor samt görs en sammanställning utifrån frågeställningarna. Under 
kapitel åtta ligger diskussionsdelen som är indelad i fyra olika delar, metoddiskussion, 
resultatdiskussion, avslutande resultatdiskussion samt en avslutande diskussion och slutsatser. Även i detta 
kapitel gör vi en tolkning och analys av resultaten samt har vi förslag på nya forskningsområden inom 
digitala lärresurser.   
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1.2 Begreppsdefinition 

App är en förkortning av ordet applikation. Nationalencyklopedin (2012) förklarar begreppet 
följande ”applikation, app, tillämpningsprogram, ett datorprogram som är avsett för en viss 
tillämpning i praktiskt arbete”. Ett praktiskt arbete kan exempelvis vara ett 
ordbehandlingsprogram eller ett spel (NE.se). 
  
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 
arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT- 
färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa 
och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet 
(http://eur-lex.europa.eu/). 
 
Digitala lärresurser menar vi här i Sverige allt material som är digitalt och främjar lärande är en 
digital lärresurs. En digital lärresurs ska kunna användas av många, vara möjlig att bearbeta och 
förändra samt kunna återanvändas. Den kan vara allt från den minsta beståndsdel, som till 
exempel en bild, ett ljud eller en animation, till en mer komplext sammansatt resurs, exempelvis 
en webbplats, en kurs eller en applikation. Men digitala lärresurser är inte bara färdiga produkter. 
Med hjälp av digitalkameror, videokameror, datorprogram, interaktiva digitala skrivtavlor, 
diskussionsforum, bloggar och så kallade wikis kan elever och pedagoger skapa sitt eget innehåll 
som en del av lärandet (www.skolverket.se).  
 
IKT förklarar Nationalencyklopedin (2012) att det står för informations- och 
kommunikationsteknik (NE.se).  
 
Implementering förklarar Nationalencyklopedin (2012) med följande ord, förverkliga, fullborda, 
genomföra samt förse med verktyg (NE.se). 
 
Medierar betyder förmedla (NE.se). Säljö (2000, s.82) menar att ord och språkliga påståenden 
medierar, det vill säga förmedlar, omvärlden och gör att den framstår som meningsfull. Med 
kommunikation med andra blir vi delaktiga i att beskriva världen och omgivningen som gör att vi 
kan samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter.  
 
PIM som står för praktisk IT- och mediekompetens och är ett studiematerial på Internet 
(www.skolverket.se).  
 
Wikis är en sorts blogg där alla användare kan redigera och lägga till text (Hylén, 2007, s.12). 
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2. Bakgrund  

I detta kapitel kommer vi att först göra en tillbakablick inom den svenska förskolan och skolans 
historia samt kring de olika tidigare digitala verktyg som funnits. Vi kommer även att lyfta fram 
Lite kring IT- utvecklingen i skolan samt vad en digital lärresurs innebär och varför dessa kan 
användas. Vi tar även upp vad de olika styrdokumenten för förskola och förskoleklass säger kring 
användandet av digitala lärresurser, dessutom kommer vi att redogöra för behovet av fortbildning 
och kompetensutveckling i framtiden. 
 
 

2.1 En historisk tillbakablick i förskola och skola 

Enligt professorn i pedagogik Sven Hartman (2007, s.56) har förskolan sitt ursprung i de 
barnkrubbor som grundades på 1800-talet. Barnkrubbornas syfte var att hjälpa industrins 
arbetande kvinnor med barntillsynen. Barnen kunde fara illa genom till exempel vanvård och 
tidigt togs frågan upp om små barn behöver mer än tillsyn och regelbundna måltider för att få en 
god utveckling. Ofta var det äldre outbildade kvinnor som tog sig an barnpassningen mot en liten 
summa pengar. Fortsättningsvis skriver Hartman (2007, s.57 f) om två pionjärer vid namn Ellen 
och Maria Moberg som upprättade en kindergarten i sitt föräldrahem 1899. Kindergarten var en 
pedagogiskt inriktad småbarnsverksamhet där barnen vistades tre timmar per dag. Verksamheten 
inom kindergarten bestod av småbarnsslöjd, ritning, sång, sånglekar etcetera. Föräldrarna betalade 
en avgift för att barnen skulle få vara på kindergarten, men detta hade inte alla arbetarfamiljer råd 
med. Systrarna Moberg startade i och med det en folkkindergareten som fick namnet 
Fröbelstugan 1904. Mottot för denna verksamhet var ”Hjälp för mödrar, barnaglädje åt barnen” 
(Hartman 2007 s.58). Verksamheten utvecklades snabbt och behovet av heldagsomsorg visade sig 
stort. Därför invigdes Fröbelinstitutet 1909 som bestod av fyra olika verksamhetsgrenar. 
Fortsättningsvis berättar Hartman (2007, s.59) om barnträdgården som inte skulle likna den 
obligatoriska skolan, men som till viss del ändå gjorde detta. Det fanns lektioner och ett fast 
veckoschema där kunskap förmedlades och där barnen fick sin kunskapstörst tillgodosedd.  
 
En allmän skolplikt infördes i folkskolestadgan 1842. Hartman (2007, s.39) förklarar att nya tider 
kräver nya kunskaper och att det inte längre räcker med att kunna läsa. I och med industrialismen 
krävdes även kunskap i räkning samt skrivkunnighet. Situationen i Sverige fordrade att 
befolkningen skolades till ansvarskänsla och att skolan därför sågs som ett sätt att stärka 
nationen. Hartman (2007, s.49 f) redogör vidare att från andra världskrigets slut och flera 
decennier framåt hamnade skolan åter i centrum för det fortsatta samhällsbyggandet. Skolan sågs 
som ett viktigt instrument för den fortsatta samhällsutvecklingen och den skulle vara ”en 
spjutspets in i framtiden” (Hartman, 2007, s.50). 
 
Den första läroplanen för grundskolan kom 1962, men redan efter sju år var det dags för en ny. 
Hartman (2007, s.52 f) skriver vidare att grundskolan inte bara skulle följa den snabba 
samhällsutvecklingen utan också leda den. Han menar även att läroplansreformer är en sak 
medan skolutveckling är något annat. Sedan lyfter han fram att arbetssättet genom tiderna inte 
förändrat sig i samma takt oavsett vad de olika läroplanerna förespråkat. Hartman (2007) 
diskuterar vidare om den svenska skolutvecklingen som har influenser från olika internationella 
vindar. Innan 1940-talet var influenserna starkast från de tyskspråkiga delarna av Europa. Efter 
andra världskriget intresserade vi oss för USA och den progressiva pedagogiken där elevens 
förmåga att söka kunskap själv skulle tränas. Individualisering blir ett nyckelord där den enskilda 
individens utveckling ses som en viktig del i samhällets utveckling. Skolans uppgift var 
ursprungligen att bevara dåvarande samhälle, men blev senare en plats för att fostra den unga 
generationen. ”Från början var denna fostran inriktad på disciplinering, på senare tid är det 
snarare elevernas självförverkligande och valmöjligheter som varit målet” (Hartman, 2007, s.54).  
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Universitetslektorn Anders Söderlund (2000) framhäver att i mitten av 1980-talet fanns det redan 
tankar om att använda datorer i skolundervisningen, men det mesta visar på att tillgången var 
jämförelsevis låg (Söderlund, 2000, s.45 f). I slutet av 1990-talet gjordes en större satsning för att 
öka IKT användningen i skolan och därmed ökade tillgången av datorer samt 
internetuppkopplingen. En större satsning gjordes även på lärarnas kompetensutveckling inom 
IKT, detta för att skolan skulle anpassas efter samhällsutveckling (Söderlund, 2000, s.117 f). 
 
IKT användningen och implementeringen i utbildningssystemets alla delar, då också i förskolan, 
har vuxit fram under senare år enligt universitetslektorn i pedagogik Agneta Ljung-Djärf. Under 
slutet av 1990-talet involverades förskolan i samband med införandet av Lpfö 98 och detta ledde 
till att förskolan blev en del av det svenska utbildningssystemet. Viktiga begrepp inom förskolan 
är lek, lärande och utveckling och teknikens roll påverkas av hur dessa begrepp förstås och tolkas 
(Ljung-Djärf, 2004, s.13 ff). 
 
 

2.2 En historisk tillbakablick av vissa digitala verktyg 

Föregångaren till dagens kamera var Camera obscura som betyder mörkt rum på latin. Den 
nämns i en arabisk skrift redan på 1000-talet e.Kr. På 1960-talet fick färgfotograferingen ett stort 
genombrott. Då kom även instamatickameran som var en enkel kamera med ett eget filmformat. 
På slutet av 1990-talet blir digitala kameror allt vanligare och under 2000-talet talar flera 
kameratillverkare om att de slutat tillverka analoga kameror helt. I och med digital kamerans 
genombrott byttes kamerornas film ut mot digital datalagring på så kallade minneskort 
(www.tekniskamuseet.se). 
 
Från början var radion en teknik för att sända meddelanden från en sändare till en mottagare med 
radiovågor. Under början av 1900-talet hade tekniken utvecklats så att sändningar med tal och 
musik från en sändare till flera mottagare blev möjligt, så kallad rundradio. Försökssändningar 
startades på 1920-talet i Sverige, några år senare sänds radio på försök från Stockholm 
(www.tekniskamuseet.se). Skol-tv började sändas 1961 och senare under 1960-talet startades 
TRU-kommittén, vilket står för Television och Radio i Utbildningen som senare blev Ur, som 
står för Utbildningsradion (www.ur.se). 
 
För föregångare av dagens TV växte det fram många tekniska idéer redan på 1800-talet. Bland 
annat fanns det en svensk vid namn Ragnar Berglund som hade en idé om en ”telefotograf”. Men 
eftersom elektricitet inte var så utbyggt så skulle det dröja ända till 1920-talet innan utvecklingen 
av TV sattes igång på riktigt (www.svt.se).  
 
Bandspelaren som är föregångaren till dagens CD-spelare kom i början på 1930-talet men blev 
vanliga först under 1950-1960-talet. Det populära kassettbandet utformades 1963 men blev inte 
vanligt förens på 1970-talet. I början av 1980-talet kom CD:n som gjorde det inspelade ljudet 
digitalt. I nutid komprimeras ljud till digitala filformat som kan sparas på minneskort och 
hårddiskar, exempel på filformat är mp3 (www.tekniskamuseet.se).  
 
Datorn har haft många olika utseenden och användningsområden under sin cirka 60-åriga 
historia. 1953 byggdes den första svenska datorn och den tog upp ett helt rum, den fanns på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. I Sverige var vi tidigt ute att använda datortekniken 
inom flera områden. Först under 1990-talet blev lagringsmedierna allt rymligare och bättre, detta 
gjorde att datorerna kunde användas till att lagra musik, film och foton och datorn blev en 
multimediemaskin (www.tekniskamuseet.se).   
 



 

 9 

2.3 IT- utvecklingen i skolan 

Datorer började användas i skolan under 1980-talet och i slutet av 80-talet kunde skolor få 
statsbidrag om de köpte datorer och program. 1993-1994 började en snabb och betydelsefull 
utveckling då internet började användas av allt fler människor. Skolverket började 1994 med att 
utveckla IT-användningen i skolan och IT- användningen accelererade i början av sekelskiftet till 
2000-talet. Under samma period fick cirka 70 000 lärare genomgå en kompetensutveckling och 
kommunerna blev erbjudna statsbidrag för att förstärka ”infrastrukturen för IT i skolan” 
(Skolverket, 2007, s.3).  
 
 

2.4 Vad är en digital lärresurs 

Konsulten och författaren Jan Hylén skriver i rapporten, Digitala lärresurser – möjligheter och 
utmaningar för skolan för Myndigheten för skolutveckling (2007) att digitala lärresurser skiljer sig 
från de traditionella läroböckerna ur flera aspekter. Det beskrivs vidare att den viktigaste 
skillnaden är att de digitala resurserna ofta är multimodala, med detta menar de att 
kommunikationen kan ske med både text, bild och ljud samtidigt. Vidare skrivs det att ”digitala 
lärresurser också kan vara interaktiva och inbjuda användaren att svara eller interagera och sedan 
respondera på de svar eller handlingar användaren ger” (Hylén, 2007, s.7). Det som förr var 
multimediepaket, med detta menar de tv – eller radioprogram kombinerade med bildspel, häften 
och böcker, numera förs allt oftare samman i en lärresurs som antingen är professionellt 
producerad av ett förlag eller ett resultat av en eller flera pedagogers vedermödor (Ibid, s.7).  
 
Den förklaring som skolverket använder för digitala lärresurser är att det inte finns någon förenad 
syn i världen på vad en digital lärresurs är för något. I Sverige menar de att allt material som är 
digitalt och främjar lärandet är en digital lärresurs. Vidare menar de att en digital lärresurs ska 
kunna användas av många, vara möjlig att bearbeta och förändra och kunna återanvändas. Den 
digitala lärresursen kan vara allt ifrån den minsta beståndsdel, som till exempel en animation, ett 
ljud, en bild, till en mer komplex sammansatt resurs, som till exempel en kurs, en webbplats eller 
en applikation. Vidare skriver Skolverket att de digitala lärresurserna skiljer sig ifrån de 
traditionella läroböckerna i flera avseenden. De menar att en av de viktigaste skillnaderna är att de 
digitala lärresurserna innehåller digitala resurser som gör att kommunikationen kan ske med 
rörliga bilder, som till exempel animationer med simuleringar av förlopp eller video samt att 
därutöver kan både bild, ljud och text kombineras samtidigt. De skriver att användaren också kan 
interagera med digitala lärresurser, som till exempel svara på frågor eller genomföra olika typer av 
handlingar. Vidare skriver de att digitala lärresurser inte bara är färdiga produkter. Att med stöd 
av videokameror, datorprogram, digitalkameror, interaktiva digitala skrivtavlor, diskussionsforum, 
bloggar och så kallade wikis gör att elever och pedagoger kan skapa sitt eget innehåll som en del 
av lärandet (Hämtad från www.skolverket.se 2012-11-06). 
 
 

2.5 Varför ska digitala lärresurser användas 

Hylén (2007, s.4) skriver i rapporten, Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan att IT 
och internet har förändrats i stor omfattning i dagens samhälle, inte minst i skolans värld. Vidare i 
rapporten skriver han att när användandet diskuteras av digitala lärresurser i skolarbetet är det lätt 
att komma in på frågan varför det över huvud taget ska användas IT i skolan. Han menar på att 
det kan skilja mellan politiska argument och pedagogiska argument för att använda IT i skolan. 
De politiska argumenten menar han är att det av rättviseskäl är viktigt att alla elever får 
grundläggande kunskaper om IT samt att elever behöver förberedas inför ett samhälls- och 
yrkesliv som allt mer präglas av digitala lärresurser. Den pedagogiska frågan menar han kan delas 
upp i flera aspekter som effektivitet, att elever lär sig ett visst ämnesinnehåll snabbare eller 

http://www.skolverket.se/
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bättre, motivation, att IT känns nytt och spännande och ofta är ett arbetsverktyg som eleverna 
känner igen från sin hemmiljö och som motiverar dem samt den sista aspekten som är skolans 
uppgift, att en av skolans uppgifter är att ge eleverna en digital kompetens (Hylén, 2007, s.23). 
 
Vidare i rapporten skriver Hylén (2007, s.23 f) att om man ser till skillnaden mellan de tryckta 
läromedlen och de digitala lärresurserna så finns det i varje fall fem argument till de digitala 
lärresursernas fördel. Den första innebär att de digitala lärresurserna ger en ökad möjlighet till 
individualisering och större möjligheter för alla elever att arbeta efter egna förutsättningar samt i 
egen takt. Den andra punkten han tar upp är att digitalt material är både billigare och lättare att 
uppdatera. Det tredje argumentet är att genom kombination av text, ljud, rörliga bilder och 
stillbilder kan de digitala lärresurserna ge elever den stimulans som de bäst behöver. Den fjärde 
punkten syftar till att de digitala lärresurserna ger en snabbare återkoppling och till större 
interaktivitet. Med detta menas att barnen kan få direkt respons på om ett matematiktal är rätt 
eller om ett ord är rättstavat. Det sista argumentet innebär att kombinationen av olika medier till 
exempel bild, ljud, text och film kan öka möjligheten att förklara och visa svåra samband.  
 
Det är många lärare som vill individanpassa sin undervisning och detta gör det svårt att använda 
de traditionella läromedelspaketen skriver Hylén (2007). Lärarna skapar på grund av detta egna 
läromedel genom att kopiera texter och övningar från olika läroböcker, tidskrifter med mera. Att 
göra på det sättet gör att lärarna kan nivågruppera materialet för olika elever och anpassa 
materialet efter sitt eget sätt att undervisa. ”Detta är inte nytt, men processen kan nu underlättas 
genom att allt mer material i form av text, bild och ljud finns tillgängligt i digital form” (Hylén, 
2007, s.8). Vidare skriver Hylén (2007), för att hjälpa lärarna bör skolan bygga upp en 
infrastruktur i form av digitala lagringsmedier och programvaror. Att det handlar om att ge 
lärarna möjligheter att samla sina digitala resurser, att verktyg och byggstenar finnas lätt 
tillgängliga, att utbytet av resurser mellan lärarna ska fungera smidigt och att lärarnas arbete med 
att skapa egna läromedel med stöd av olika typer av digitala resurser stöttas (Ibid, s.8). 
  

 

2.6 Den reviderade läroplanen för förskolan – en utveckling av uppdraget 

Förskolan har ett viktigt uppdrag genom att lägga grunden för ett livslångt lärande. Den dagliga 
verksamheten för barnen ska upplevas rolig, trygg och lärorik. Omsorg, fostran och lärande ska 
tillsammans skapa en helhet för en god pedagogisk verksamhet (Lpfö, reviderad 2010, s.5). 2010 
reviderades förskolans läroplan, detta på uppdrag av regeringen. Statens skolverk fick i uppdrag 
att tillsammans i en arbetsgrupp arbeta fram och föreslå förtydliganden och kompletteringar av 
vissa mål i förskolans läroplan gällande förskollärarnas ansvar och riktlinjer av uppföljning och 
utvärdering i verksamheten. Arbetsgruppen lämnade in förslagen angående förtydligande av mål 
och riktlinjer gällande barns språkliga och matematiska utveckling samt även naturvetenskap och 
teknik (Utbildningsdepartementet, 2010 s.3). 
 
 

2.7 Pedagogers kompetens och kompetensutveckling 

I den nya skollagen som började gälla 1 juli 2011 står det: ”Huvudmannen ska se till att 
personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling” (Skollagen 
2 kap, 34 §, Skollagen, 2010:800 ).  
 
Förskolans pedagogiska uppdrag har utvidgats gällande pedagogernas kompetens. I ett förstärkt 
pedagogiskt uppdrag krävs även en förstärkt kompetens hos pedagogerna och den pedagogiska 
ledningen av förskolan (Utbildningsdepartementet, 2010, s.3). Behovet av fortbildning och 
kompetensutveckling har belysts för förskolans personal och detta har gjort att det genomförs en 
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omfattande fortbildningssatsning inom ramen för det så kallade förskolelyftet (Ibid, s.3). 
Förskolelyftet är en fortbildningssatsning från regeringens sida. Syftet med detta är ”att utveckla 
förskollärares teoretiska kunskaper för att kunna stärka och fördjupa den pedagogiska 
kompetensen” (Utbildningsdepartementet, 2009).  
 
I Allmänna råd och kommentarer kvalitet i förskolan belyses personalens kompetens. I början gällande 
personalens kompetens beskrivs det att kommunen bör sträva efter att anställa personal med en 
pedagogisk högskoleutbildning som har inriktning mot barn i förskoleålder samt att kommunen 
bör ge personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag 
(Skolverkets allmänna råd, 2005, s.18). 
 

Kommunen har ansvar för att personalen har en lämplig kompetens. Skolverket menar att 
kommunerna bör satsa på en välutbildad och erfaren personal som garanti för en högre 
professionalitet, att kommunen ger alla i arbetslaget en möjlighet att utveckla sin kompetens. 
Vilken sorts kompetensutveckling som behövs för att komplettera arbetslaget utifrån barnens och 
verksamhetens behov avgör kommunen (Skolverksets allmänna råd, 2005, s.18). Vidare skriver de 
för att bevara och utveckla kvalitén i förskolan behöver kommunen aktivt arbeta med 
kompetensutveckling och andra personalutvecklande åtgärder. För detta krävs att kommunen 
fortlöpande kartlägger och analyserar kompetensutvecklingsbehovet i samarbete med förskolans 
personal och ledning för att tillhandahålla rätt kompetensutveckling i förhållande till förskolans 
uppdrag (Skolverkets allmänna råd, 2005, s.19). 
 
För att förskolans verksamhet ska ha en möjlighet att uppnå en god kvalitet så behöver 
personalen ha en utbildning för att arbeta med barn. För att pedagogerna ska kunna arbeta i 
enlighet med läroplanen och dess mål så måste det finnas bra kunskaper bland personalen om 
barns utveckling och lärande och att personalen har förmågan att anpassa den pedagogiska miljön 
utefter detta.  
 
  När läroplanens mål ska omsättas i handling är det nödvändigt 
  att personalen dels har kunskap om hur barn lär, dels om barns  
  sätt att tänka och resonera om det innehåll som de ska utveckla  
  förståelse om (Skolverksets allmänna råd, 2005, s.18).  
 

Professorerna i pedagogik Karl-Georg Ahlström och Erik Wallin (2000, s. 27) skriver att det är 
bra att rikta blicken mot de som har ansvaret för en grupp eller enskildas utbildning och fostran 
och därmed titta på de krav som ställs på skolans pedagoger (Ahlström och Wallin, 2000, s.39). 
Lektorn i pedagogik Anders Wello Westlin (2000) skriver att goda ämneskunskaper och bra 
funktionella metoder är nödvändiga för verksamma pedagoger, men han skriver vidare med 
hänvisning till Englund (1991) att utan en didaktisk kompetens ”saknas en viktig del av en lärares 
totala skicklighet i att fatta medvetna och väl underbyggda beslut gällande urval och organisering 
av innehållet i undervisningen” (Westlin, 2000, s.90). Han säger vidare att en didaktiskt 
kompetent pedagog kan sätta metoder och kunskaper till ett sammanhang (Ibid, s.90).  
Skolverket skriver på multimediabyrån.se som är en av Skolverkets webbsidor att flera 
undersökningar som utförts de senaste åren visar på att verksamma lärare vill använda IT och 
media i undervisningen. Samtidigt framkommer det att en majoritet av de tillfrågade har 
önskemål om mer kompetensutveckling inom området. Skolverket skapade därför PIM som står 
för praktisk IT- och mediekompetens och är ett studiematerial på Internet. Webbplatsen är en del 
av ett regeringsuppdrag som Skolverket har, att stötta utvecklingen och användningen av 
informationsteknik i skola och förskola. Med PIM kan verksamma pedagoger lära sig 
multimedieanvändning från nybörjar till avancerad nivå (www.skolverket.se).  
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2.8 Styrdokumenten för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

I skollagen under 9 kapitlet som handlar om förskoleklassen står det följande: ”Eleverna ska utan 
kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” (9 
kap, 8 §, Skollagen, 2010:800). Vidare går det att läsa i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) i kapitlet ”Övergripande mål och riktlinjer”  
 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 
kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande (Lgr 11, s.14). 

I flertalet kursplaner för grundskolan står det även att eleverna ska använda digitala verktyg. Då 
förskoleklassen inte har krav på att arbeta efter ett centralt innehåll så tittar vi på vad som står i 
syftet för olika ämnen. Till exempel i ämnet bild så står det bland annat att: ”Genom 
undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika 
material” (Lgr 11, s.20) Tittar vi vidare i det inledande kapitlet i läroplanen om skolans uppdrag så 
går det även att läsa att: 
 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det 
är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ (Lgr 11, s.9).  

Detta förutsätter att det finns tillgång till datorer och andra digitala verktyg ute i skolorna som 
eleverna och pedagogerna lätt ska ha möjlighet att utnyttja i sin undervisning. 

 

 

3. Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer vi att lyfta ett nytt sätt att lära då den snabba utvecklingen av olika 
digitala verktyg har växt fram i samhället, det lekfulla lärandet samt pedagoger och datorer.  
 
 

3.1 Ett nytt sätt att lära 

Förr ansåg många att läsande och skrivande var något barnen skulle lära sig i skolan och med 
endast papper och penna. Men med den snabba utvecklingen av olika multimodala texter som 
barnen kommer i kontakt med så har synen på lärande fått omvärderas. Vi lever idag i ett 
samhälle som hela tiden förändras i en rasande fart med en massa olika nya tekniska hjälpmedel. 
Vi har inte endast det pappersburna skriftspråket som det enda uttrycksmedel till förfogande 
idag, utan det ingår många andra tekniska medier, som datorer, mobiltelefoner och så vidare i vårt 
samhälle och dessa olika medier är ett naturligt inslag i de flesta barns vardag och används flitigt. 
”För barn och ungdomar är det naturligt att arbeta med digitala verktyg (Hylén, 2007, s.4). Detta 
är även något som professorn i pedagogisk psykologi Roger Säljö (2005, s.197) berör i sin text, att 
i våra dagar utvecklas dessutom texter och textanvändning i fascinerande riktningar. Att det 
uppkommer nya genrer och där text samverkar med bild och ljud på nya sätt genom Internet och 
den digitala tekniken. Enligt Fil. Dr. universitetslektor Anna Klerfelt (2002, s.258) har det 
multimediala verktyg som datorn är förändrat barnens egna sagoberättelser. I deras 
egenproducerade sagoböcker med papper och penna är bilderna ett stöd till texten medan i den 
datorproducerade sagan är det bilderna som berättar och texten förklarar närmare vad som sker 



 

 13 

på bilderna. Klerfelt (2002, s.260 f) diskuterar vidare att sett ur ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande är språket ett av de viktigaste kognitiva verktygen för att ta del av andras erfarenheter och 
att själv höras. Datorn kan då användas som ett fysiskt verktyg för förmedling av kommunikativa 
produkter. Med hjälp av datorn och ett multimedieprogram kan barnen spela in och spela upp 
talspråk, visualisera bildspråk på skärmen och återge skriven text på ett sätt som barnen fysiskt 
klarar innan de får till fina bokstäver med pennan. Textens synlighet på datorskärmen verkar ge 
ett bra stöd vid barns skriftspråkserövrande. Enligt läraren och författaren Erica Lövgren (2009, 
s.15) är detta något som enligt Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning” bygger på, att 
barn och elever skapar texter och berättelser långt innan de kan alla bokstäver. Han menar att det 
är viktigt att barn redan i förskoleklass får börja detta arbete med att leka med bokstäver vid 
datorn. Skriften är för de yngre barnen ett nytt sätt att kommunicera och att då få skriva direkt i 
ett ordbehandlingsprogram ger nya erfarenheter. Det finns flera exempel enligt professor i allmän 
didaktik Mikael Alexandersson (2002) på att barnen med hjälp av datorn upptäcker variationer i 
skriftspråkets struktur. De lär sig se att samma text grafiskt kan formges på olika sätt, till exempel 
med olika typsnitt och att de utforskar skrivverktyget det vill säga datorn med tangentbord 
tillsammans med andra barn på ett ofta lekfullt sätt (Alexandersson, 2002, s.161 f). När barnen 
samarbetar vid datorn strävar de normalt efter att nå ett gemensamt mål, till exempel att skriva en 
text eller spela ett spel. Under dessa samspel uppnås olika samförstånd mellan barnen och de får 
lära sig att ta hänsyn till varandra. Vid samarbete kommunicerar barnen och det blir ett socialt 
samspel där barnen lär genom nya gemensamma erfarenheter och genom att de tar vara på 
varandras tidigare erfarenheter. För att barnen ska kunna kommunicera räckte det inte med att de 
lärt sig olika språkliga färdigheter utan de måste också lära sig hur de genomför ett samtal, hur de 
ska fördela ordet mellan sig och andra så att ingen hamnar utanför (Alexandersson, 2002, s.151).  
 
Säljö (2002, s.21) skriver om att barn utvecklar en annan strategi för problemlösning. Det är inte 
farligt att göra fel, tekniken gör det lätt att ändra eller börja om med en uppgift vilket är svårare 
med penna, radergummi och papper. Klerfelt (2002,s.257 f) skriver att datorn har blivit ett nytt 
verktyg för att gestalta berättande i både ljud, bild, ord och rörelse. Hon menar att nästan alla 
barn har tillgång till datorer idag och att datorn är en självklarhet i barnens värld. Först kom 
datorn in i hemmen och långt senare började datorn sitt inträde i förskola och skola. Klerfelt 
(2002, s.257) skriver vidare att datoranvändningen i hemmen ligger 15 år före användandet i 
skolor och förskolor. Det kan därför finnas en risk att det uppstår en kunskapsklyfta mellan 
pedagoger och barn, detta både kulturellt genom att vuxna inte möter samma medieutbud som 
barnen. Även redskapsmässigt skiljer det sig genom att barn lär sig hantera datorn hemma, medan 
många vuxna står oförstående vid sidan av. Caroline Liberg som är professor i 
utbildningsvetenskap (2007, s.7) skriver att många andra tekniska medier ingår i det samtida 
språkliga landskapet. Det blir därför viktigt att förskolan och skolan skapar möjligheter för barn 
och unga att bearbeta, reflektera och utveckla sina kommunikativa kompetenser inom ett brett 
spektrum av läs- och skrivpraktiker och i olika medier och genrer.  
 
 

3.2 Lekfullt lärande 

I boken Barn erövrar datorn – en utmaning för vuxna (1999) skriver förskollärarna och 
universitetsadjunkterna Lisbeth Appelberg och Märta-Lisa Eriksson att inom den svenska 
förskolepedagogiken finns en stabil uppfattning om att leken i alla olika former är av central 
betydelse för barns utveckling och inlärning under hela förskoleåldern och att inte inlärning 
endast sker vid organiserade inlärningstillfällen. Samt att allt mer framhävs vikten av att låta leken 
få mer utrymme även i skolan. Vidare skriver de att: 
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Det finns ett samband mellan vuxnas förhållningssätt gentemot  
barn i vad man menar att lek är och hur viktigt man tycker det är  
att barn leker, d.v.s. med vilken medvetenhet och på vilket sätt leken  
vävs in i verksamheten (Appelberg och Eriksson, 1999, s.31).  

 
Författarna skriver vidare att när vi ser på lek ur ett pedagogiskt perspektiv ser vi några specifika 
drag i leken som de menar kan ligga till grund för varför vuxna ska låta små barn leka med stöd 
av datorn. Leken menar de är en dominerande del i förskolebarnens liv och den engagerar, 
attraherar och roar. Leken styrs av en inre motivation, inlevelsen i leken kommer från barnen 
själva och har ett egenvärde för dem. De menar att leken ger möjligheter för barnen att förändra 
verkligheten till symboliska representationer av omvärlden. Att barnen till exempel skriver en 
inköpslista under en leksituation blir mycket mer meningsfullt än att bli uppmanad att fylla 
tomma rutor i en stencil. Under leken erbjuds möjligheter för barnen att praktisera nya kunskaper 
och färdigheter och tidigare inlärning kan förstärkas. Genom barnens nyfikenhet och 
uppfinningsrikedom erbjuds barnen möjlighet att lära om lärande (Appelberg och Eriksson, 1999, 
s.31f). 
 
Appelberg och Eriksson (1999) tar även upp en lekform som de har kunnat betrakta när barnen 
lekt med stöd av datorprogram. Det författarna sett är att barnen skapar historier iscensatta som 
en lek där huvudhandlingen är de fantasifigurer och fantasihandlingar som uppkommer i 
kommunikationen barnen mellan. Ibland startar barnens lek med en lekidé och barnen kommer 
överens om hur leken ska gå till. På samma tillvägagångssätt som när barnen leker med 
konstruktionsmaterial kan deras lek efter en stund gå över till att barnen blir helt uppslukade av 
aktiviteten att till exempel konstruera och bygga en modell av något. Författarna hänvisar till att 
enligt Diderichsen m.fl. (1992), att den här artens lekar avslöjar de äldre förskolebarnens förmåga 
att tänka och uttrycka sig med stöd av modeller. Barnen finner och uppfattar symboliska 
uttrycksformer som medier som kan användas för att berätta en historia eller meddela ett 
personligt budskap. De belyser även de barn som på grund av olika svåra rörelsehinder som har 
en begränsad erfarenhetssfär kan i leken vid datorn få uppleva en ny dimension. De nämner 
personal på Datatek som har påvisat vilken stor lycka dessa barn har av att vara delaktig i 
simulerade leksituationer i datorn (Appelberg och Eriksson, 1999, s.32).  
 
Universitetslektorerna i pedagogik Agneta Ljung-Djärf och Charlotte Tullgren (2009, s.184) 
menar att förskolans kultur kan komma att utmanas när nya verksamhetsformer eller aktiviteter 
väntas ta plats i verksamheten. De skriver även att tidigare studier av datoranvändande visar att 
det finns en förändring i hur pedagoger i förskolan använder datorn som en del av förskolans 
verksamhet. De menar att vissa pedagoger i första hand ser datorn som en möjlighet medan det 
hos andra pedagoger uppstår tveksamheter och frågor kring datorns lämplighet eller eventuella 
olämpligheter. De menar att pedagogerna tänker på vad datorn egentligen tillför i verksamheten 
och på vilket sätt den kan användas så att datorn blir ett redskap i barns lek och lärande. Det har 
även kommit fram tankar kring om datorn kanske tar tid från lek, kommunikation och kreativa 
aktiviteter. En annan aspekt som även tas upp är att pedagogerna upplever brist på kunskap och 
erfarenhet inom IKT- området. 
 
  

3.3 Pedagoger och datorer 

Appelberg och Eriksson (1999, s.47) skriver att informationstekniken framkallar nya 
förutsättningar för utvecklingar av innehåll och arbetsformer och kan leda till nya pedagogiska 
tankar. För många av de vuxna som arbetar inom förskolan och skolan är datorn fortfarande ett 
nytt redskap. Att de börjar använda datorn och utveckla nya arbetsformer påverkar både 
verksamheten och lärarrollen. Vidare påtalar författarna att många av pedagogerna som vägrar 
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och upplevs som bromsklossar undviker datorn på grund av rädsla för tekniken. De känner en 
rädsla inför hur datorimplementeringen ska inverka på och förändra deras egen rotade 
pedagogiska praxis. Författarna skriver vidare om att i rapporter från att ta in datorn på prov i 
förskoleverksamhet kan de se att pedagoger som till en början varit kritiska blivit mer positivt 
inställda till att använda datorn sedan de fått möjlighet att själva pröva på (Appelberg och 
Eriksson, 1999, s.49).  
 
 
 

4. Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel kommer vi att lyfta det sociokulturella perspektivet på lärande vilket är det 
teoretiska perspektivet i denna studie.  
 

4.1 Sociokulturellt perspektiv  

Den brittiske pedagogen och författaren Sandra Smidt (2010) menar att den ledande 
förespråkaren för denna teori är den ryske psykologen Lev Semonovitj Vygotskij (1896-1934). 
Smidt skriver vidare att Vygotskij ansåg att leken är en viktig bit för utvecklingen mot nästa 
utvecklingszon (Smidt, 2010, s. 9 ff). Säljö (2000) menar att när barnet befinner sig i en viss 
utvecklingszon kan de utföra vissa problemlösningar själva men med handledning kan de prestera 
mer. Denna zon kallas för den proximala zonen, det vill säga avståndet mellan vad en person kan 
prestera ensam utan stöd och vad de kan prestera med hjälp av en mer kunnig person (Säljö 2000, 
s.120). Den mer kunniga personen kan hjälpa till att strukturera upp problem genom att 
systematiskt dela upp eller bryta ner uppgifter i mindre bitar eller mönster. Genom att peka på 
olika punkter och hjälpa barnen att fästa sin uppmärksamhet på var de kan börja och fortsätta så 
hjälps barnen på väg fram till ett bestämt mål, detta kallas för kommunikativa stöttor och på 
engelska heter detta scaffolds (Säljö 2000, s.123).  
 
Ett centralt begrepp inom detta perspektiv är artefakter och med det menas olika redskap som vi 
använder i vår vardag. Det kan vara fortskaffningsmedel, instrument, IT med mera (Säljö 2000, 
s.29). Säljö (2000) skriver även att ”artefakter kan ses som materialiserade former av tänkande 
och språk” (Säljö, 2000, s.234). Med detta menar han att människan bygger in sina idéer och 
klarheter i artefakterna och på det sättet får de att fungera som resurser i olika sammanhang. Som 
ett exempel tar han upp redskapen pennan och fickkalendern där han beskriver att individen kan 
anteckna möten och göra minnesanteckningar om sådant som ska utföras och skriva upp 
telefonnummer. Utan fickkalendern skulle planeringen för de flesta människorna vara omöjlig. 
Genom användandet av fickkalendern i vår vardag ökar möjligheten att ha kontroll och bemästra 
stora mängder information. Säljö (2000) skriver att fickkalendern tjänar som tänkandets och 
minnets protes och att människan tänker i symbios med fickkalendern, han menar att innebörd 
och mening går mellan artefakten och användaren vid läsandet och skrivandet. Detta innebär 
enligt Säljö (2000) att man kan lagra information i dessa redskap och återuppleva dessa när vi har 
användning för dem. På liknande sätt kan vi använda oss av den moderna tekniken som till 
exempel fickminnen, miniräknare. Han skriver vidare att genom utvecklingen har allt fler 
mänskliga kompetenser och funktioner flyttats från människan till artefakterna, men förklarar att 
tänkandet inte finns i artefakterna och inte heller enbart hos användaren. Människan lär och 
bemästrar situationer i samspel med artefakter. Genom att använda artefakterna kan människan 
lösa problem som annars vore omöjligt, detta är enligt Säljö (2000) ett av de mest karakteristiska 
dragen i den sociokulturella utvecklingen (Säljö, 2000, s.75 f). I en artikel i Pedagogiska magasinet 
(2009) skriver Säljö att informationstekniken kan lösa de behov människan har att lagra 
information, men detta innebär inte att människan automatiskt får denna kunskap. Genom den 
ständiga utvecklingen blir informationen lättåtkomlig och vi ökar vårt beroende av externa 
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resurser. Lärande visar inte på förmågan att återgiva utan visar mer på att kunna komma fram till 
relevanta och produktiva svar. Lärandet i vår nutida miljö ställer därför höga krav på att kunna 
utveckla kritiskt tänkande och att ha analytisk förmåga. Det blir mycket svårare att själv 
producera ett svar och utveckla ståndpunkter än att kunna återge ett svar än vad någon annan 
menar är rätt (Säljö, 2009, s.27).     
 
Enligt Säljö (2000) handlar det sociokulturella perspektivet framförallt om samspelet mellan 
individ och omgivning. Alla lärprocesser är olika, beroende på när och var interaktionen 
förekommer. Alla samhällen och kulturer har olika förutsättningar och därför lär vi på olika sätt. 
Det innebär att var och när individen är född har stor betydelse för hur de förstår olika 
företeelser. Utgångspunkten för sociokulturellt perspektiv är enligt Säljö (2000) att människan är 
en biologisk varelse som föds med ett antal fysiska och mentala resurser som bestäms utifrån 
vilken art i naturen vi tillhör (Säljö, 2000, s.18). Med hjälp av redskap eller verktyg uppfattar vi 
och agerar i vår omvärld. Exempel på redskap och resurser som Säljö (2000) tar upp är verktyg 
som underlättar vardagen och som är kunskaper och färdigheter vi fått genom interaktion. 
Människan tar del av andras tidigare erfarenheter och genom kommunikation förs erfarenheterna 
vidare (Säljö, 2000, s.20 ff). Appropriering är en gradvis process där individen lär sig använda olika 
redskap och så småningom får en ökad erfarenhet så att det används på bästa sätt (Säljö 2000, 
s.152). Ord och språkliga påståenden medierar, det vill säga förmedlar, omvärlden och gör att den 
framstår som meningsfull. Med kommunikation med andra blir vi delaktiga i att beskriva världen 
och omgivningen som gör att vi kan samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter (Säljö 
2000, s.82). Arbetet med digitaliseringen är kärnan i den nya tekniken. Genom kodning av 
information till ettor och nollor blir det ett mycket abstrakt sätt att spara information och att 
mediera omvärlden (Säljö, 2000, s.242).  
 
Smidt (2010) skriver om vad Vygotskijs menar med kulturella redskap. Enligt honom innebär det 
företeelser, tecken eller symboler som människor utvecklat under lång tid som hjälper dem att 
tänka och reflektera över sina värderingar och vanor. Kulturella redskap utgörs framför allt av 
språket, men även datorer, musik och konst räknas dit (Smidt, 2010, s.25). Säljö (2009) skriver i 
artikeln i Pedagogiska magasinet att ”Förr lärde vi oss forma bokstäver och stava för att kunna 
skriva ord och meningar. I en digital värld skriver man samtidigt som man lär sig stava och 
upptäcker meningsbyggnadens finesser” (Säljö, 2009, s.27).  Verktygen ger tillfälle till förbättring 
av flera och nya uppgifter som har samband med användandet och behärskningen av redskapet. 
När ett redskap har utvecklats kommer troligen ett antal förlopp att försvinna eftersom det är 
redskapet som nu gör arbetet. Det medför enligt Smidt (2010) att tänkandet blir snabbare och 
mer avancerat och effektivt. Detta innebär även att hela mönstret förändras och förenklas 
samtidigt som utvecklingen av materiella verktyg som till exempel hammare och datorer 
förändrar sättet att utföra fysiska uppgifter (Smidt, 2010, s.58).  
 
Säljö (2005) tar upp att under de senaste årtiondena har olika digitala medier kommit fram och 
utvecklats till viktiga tekniska apparater för att förmedla information, kunskaper och värderingar 
till barn. I stora delar av världen ser barn och ungdomar på tv, lyssnar på musik, spelar på datorn 
eller tv-spel samt surfar på Internet nästan lika mycket som de går i skolan (Säljö, 2005, s.14). 
Den nya tekniken erbjuder nya och andra sätt att läsa genom att använda bilder, kommunicera 
och att söka information. De digitala redskapen gör det lättare att använda experiment och pröva 
på nya sätt att arbeta (Säljö, 2005, s.234 f). Säljö (2005) skriver också att med digital teknik kan 
individen även interagera med information på andra sätt än mot hur de gör med texter och andra 
sedvanliga medierande redskap. En betydelsefull skillnad är att vi kan nå den från vår egna 
personliga dator och uppkoppling via Internet när vi söker i de olika databaserna som har gjorts 
tillgängliga från myndigheter, vetenskapliga organ, företag och olika organisationer. Säljö (2005) 
menar att digitala läs- och skrivfärdigheter skiljer sig från sedvanliga sådana färdigheter (Säljö, 
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2005, s.187). När en individ läser den linjära texten i bokens form läser de från sidan ett till slutet, 
vilket inte heller är den dominerande läsningen längre. Idag läser människan mer selektivt genom 
att leta upp intressanta delar och hoppar mellan texter och andra medier på ett annat sätt som ger 
innebörd och förståelse. Den digitala tekniken har stor betydelse i denna utveckling. Den nu 
uppväxande generationen blir specialister på multitasking, vilket innebär att de använder sig av 
många olika textuella egenarter samtidigt. Den nya mediesituationen betyder därför att bilden och 
audiovisuella medier på ett helt annat sätt kommer att styra vår erfarenhetsvärld. Bilder förstås 
och tolkas på ett annat sätt än texter och utvecklingen påverkar därför vårt sätt att skapa mening 
på ett fundamentalt plan. Till exempel är inte bilder linjära utan ses och tolkas mer direkt (Säljö, 
2005, s.221 f).  
 
 
  

5. Syfte och frågeställning 

Syftet är att få förståelse för hur pedagoger arbetar i förskola och i förskoleklass med digitala 
lärresurser samt att få förståelse för rektorers och förskolechefers syn på användandet av digitala 
lärresurser i verksamheterna. 
 
För att nå syftet används följande övergripande frågeställningar: 
 

 Hur beskriver pedagoger sitt arbete med digitala lärresurser i den dagliga verksamheten?  

 Hur beskriver rektorer och förskolechefer arbetet med digitala lärresurser i verksamheten 
och varför används de? 
 
 

 

6. Metod 

I detta kapitel kommer vi att motivera och redogöra för metod och det material vi använt för 
denna studie. Vi kommer att redovisa metoddelen under sju olika rubriker.   
 
 

6.1 Metodteori 

Den metod som användes för den empiriska studien att nå syftet och få svar på frågeställningarna 
var intervju. Vid insamlandet av material användes till största delen kvalitativa intervjuer, men 
intervjuerna hade även ett visst kvantitativt inslag. Filosofiedoktor och forskare Mia Maria 
Rosenqvist och universitetslektorn i pedagogik Maria Andrén (2006, s.34) menar att skillnaden 
mellan kvantitativa och kvalitativa metoder för insamlande av material är att kvantitativa resultat 
ger siffror medan alla andra uppgifter som till exempel uppfattningar, föreställningar eller färg är 
kvalitativa. Författarna Runa Patel och Bo Davidson (2003, s.78) skriver att när intervjuaren 
ställer frågor i en bestämd ordning betraktas intervjun ha en hög grad av strukturering. Vilket 
användes under intervjuerna i denna studie. 
 
Rosenqvist och Andrén (2006, s.69 f) påtalar att det i allmänhet är svårare att formulera entydiga 
enkätfrågor än intervjufrågor samt att det är svårare att bearbeta enkätsvar. De menar även att 
intervjufrågor oftare blir mer tydliga och till skillnad mot enkät kan intervjuaren ställa följdfrågor 
under själva intervjun. Detta var en av orsakerna till att intervju valdes att användas som 
undersökningsmetod i denna studie, vi ville ha en mer personlig kontakt med informanterna samt 
kunna ha möjlighet till att ställa öppna följdfrågor utifrån våra förbestämda frågor för att få ett 
mer bredare material. Andra orsaker att enkät valdes bort var tidsbrist från både oss och våra 
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informanter och för att säkerställa att få så många deltagare i studien. Det fanns också farhågor 
för att inte informanterna skulle ta sig tid att svara på en enkät samt att de inte skulle öppna ett 
dokument från en okänd avsändare.   
 
Allt insamlat material behandlades konfidentiellt (se nedan), samt att all data presenterades så att 
ingen enskild person kunde identifieras med hänsyn till de forskningsetiska principerna. 
 
 

6.2 Intervjuerna 

Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar. 
Frågeformuläret (se bilaga 1) bestod av både fasta intervjufrågor och öppna frågor. Vi ställde 
samma intervjufrågor till alla informanter. Genom denna struktur skulle informanterna inbjudas 
till en mer öppen dialog. Detta är något som Patel och Davidson (2003, s.78) skriver om, att i 
kvalitativa intervjuer är både intervjuare och intervjuperson medskapare i samtalet. Författarna 
betonar dock att rollerna i samtalet är olika då intervjupersonen antagligen ställt upp utan att ha 
någon nytta av intervjun. Författarna tar även upp att för att intervjun ska bli lyckad bör 
intervjuaren hjälpa intervjupersonen så att samtalet blir sammanhängande och att de förstår den 
aktuella frågeställningen. Detta gjordes genom ett informationsbrev (se bilaga 2) samt under 
samtalets gång. 
  
 

6.3 Urval och begränsningar 

För att genomföra vår studie bestämde vi oss för att tillfråga 22 olika förskoleavdelningar, sex 
förskoleklasser samt sex rektorer och förskolechefer i en mindre kommun i Mellansverige. 
Anledningen till att vi valde flera förskolor, förskoleklasser samt rektorer och förskolechefer var 
att få ett bra underlag till vår studie. Urvalet gjordes av oss själva och vi gjorde en geografisk 
avgränsning för vilka delar av kommunen som skulle delta i vår studie, avståndet till de olika 
delarna var avgörande för urvalet, detta för att minimera resekostnader och restid. Antalet 
deltagande informanter i denna studie var 27 stycken och samtliga var kvinnor som arbetat 
mellan 2,5–35 år inom de olika yrkeskategorierna. Det var två stycken inom förskolan, två 
stycken från förskoleklass samt tre stycken rektorer och förskolechefer som inte deltog i vår 
studie av olika anledningar. Patel och Davidson (2003, s.132) skriver att om bortfallet i 
undersökningen närmar sig 20 % eller mer kan resultatet eventuellt bli felaktiga eller missvisande. 
Vi valde att intervjua en person inom varje område/avdelning. De kontaktade verksamheterna 
fick själva bestämma vilken person som skulle träffa oss. En anledning till att de själva fick välja 
vilken person som skulle medverka i studien var att underlätta för de pågående verksamheterna 
för att minimera eventuella störningar. En annan orsak var rent schematekniska samt eventuell 
frånvaro av ordinarie personal. De olika förskolorna och förskoleklasserna varierar i storlek, från 
små enheter med endast en avdelning till enheter där det finns upp till fyra avdelningar inom 
samma enhet. Rektorerna och förskolecheferna har flera ansvarsområden i kommunen.  
 
Anledningen till att vi inte skrivit ut exakt antal informanter i vissa delar i vårt resultat har att göra 
med att vissa grupper efter bortfall inte ska gå att identifieras eller igenkännas då den undersökta 
kommunen i studien är av mindre storlek. Då det är en mindre kommun kan verksamheten samt 
informanterna lätt kännas igen av andra väl insatta personer i verksamheterna och kommunen.   
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6.4 Genomförande 

Vi började med att skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 2) till de utvalda informanterna där vi 
beskrev syftet med vår studie, delgav dem våra frågeställningar samt informerade om hur vi 
definierade begreppet digitala lärresurser. I informationsbrevet talade vi om att deltagandet var 
anonymt för alla som deltog i vår studie samt att deras medverkan var frivillig och att de när som 
helst kunde avbryta. En vecka senare tog vi kontakt med informanterna per telefon för att 
bestämma en dag och tid som skulle passa för att komma ut och intervjua. Två av informanterna 
efterfrågade att få intervjufrågorna via mail i förväg, detta var något vi tog hänsyn till. 
Intervjuerna genomfördes 2-3 veckor efter utskickat informationsbrev.  
 
Våra intervjuer tog mellan 8-45 minuter och vi träffade informanterna ute i de olika 
verksamheterna. Att intervjuerna varierade så pass i tid hade att göra med att vissa av 
informanterna hade mindre erfarenhet av att arbeta med digitala lärresurser och detta gjorde att vi 
fick korta svar på våra frågeställningar och detta gjorde så att vissa intervjuer blev kortare än 
andra. Några intervjuer genomförde vi själva medan vissa gjordes tillsammans. Vi spelade in 
intervjuerna samtidigt som vi gjorde anteckningar med penna och papper. Under några av 
intervjuerna spelades samtalen inte in, detta på grund av att vi utförde intervjuerna i den 
pågående verksamheten. 
  
 

6.5 Bearbetning av insamlat material 

När vi bearbetat vårt insamlade material har vi arbetat tillsammans, vi har både lyssnat på våra 
inspelade intervjuer samt läst våra anteckningar. Det inspelade materialet valde vi att transkribera, 
men på grund av att informanterna inte skulle kännas igen har vi valt att inte ta med dessa 
anteckningar som bilagor i denna studie. Vi bestämde oss redan från början att avvakta med att 
börja sammanställa alla frågor innan vi intervjuat samtliga informanter. Svaren från våra 
informanter sammanställde vi under respektive fråga. Under sammanställningen av vårt material 
delade vi upp informanterna i grupper för att eventuellt senare kunna urskilja några skillnader. 
”När vi har samlat in information i ett forsknings- utrednings- eller utvecklingsarbete behöver vi 
systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara de frågor vi ställt” (Patel 
och Davidson 2003 s.109). Frågornas svarsalternativ presenteras i löpande text där vi skrivit och 
lyft de kommentarer som vi fått av våra informanter då dessa inte går att sammanställa på ett 
tydligt sätt med hjälp av något diagram, endast en av frågorna är redovisade med ett 
stapeldiagram.  
 
 

6.6 Forskningsetiska principer 

Informationskravet följdes genom att de etiska principer vi använde i undersökningen grundades 
på Vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning, 
där de etiska kraven för forskning beskrivs. De fyra etiska principerna är följande:  
 
Informationskravet: Betyder att forskaren lämnade information om undersökningens syfte. 
Undersökningen var frivillig att delta i och informanterna hade rätt att avbryta sitt deltagande när 
de ville. Det framkom tydligt att uppgifterna som insamlades endast skulle användas för 
forskningen. 
Samtyckeskravet: Medverkande i undersökningen hade rätt att själva bestämma över sitt 
deltagande. De som medverkade hade rätt att avbryta när de ville. Både pedagoger, rektorer samt 
förskolechefer som vi intervjuade gav sitt muntliga medgivande att delta i undersökningen.  
Konfidentialitetskravet: Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt samt att all 
data kommer att presenteras så att ingen enskild person eller arbetsplats kan identifieras.  
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Nyttjandekravet: Uppgifterna som insamlats skulle endast användas för den aktuella 
undersökningen. Allt insamlat material makulerades efter godkänt examensarbete 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 

6.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Patel och Davidson (2003) är reliabilitet detsamma som tillförlitlighet. Begreppet reliabilitet 
används sällan i kvalitativa studier istället används begreppet validitet som betyder giltighet. 
Validiteten i en kvalitativ studie innebär inte bara själva datainsamlandet utan där ingår hela 
forskningsprocessens alla olika delar. Validitet handlar också om fördjupad förståelse.  
 
Vår studie utfördes i en mindre kommun i Mellansverige och det var 20 olika 
förskoleavdelningar, fyra förskoleklasser samt tre rektorer/förskolechefer som deltog. Vi anser 
därför att underlaget för vår studie är brett, men det kunde vart bredare då 50 % av de tillfrågade 
rektorerna/förskolecheferna inte kunde delta av olika anledningar. När vi utförde intervjuerna 
antecknade vi med penna och papper samt använde oss av ljudinspelning, dock inte under 
intervjuer som utfördes under pågående verksamhet. När vi bearbetat vårt insamlade material har 
vi arbetat tillsammans, vi har både lyssnat på våra inspelade intervjuer samt läst våra anteckningar. 
Vi har på så sätt försökt få en mer objektiv tolkning av resultatet. Vi sammanställde svaren på 
intervjuerna genom att dela upp dessa i de tre olika yrkeskategorier som deltog i studien. På det 
sättet försvann enskilda intervjuers särart men vi har istället säkerhetsställt att informanterna inte 
kunde identifieras eller igenkännas (Patel och Davidson, 2003 s.98 ff).  
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7. Resultat 

Resultatet har analyserats utifrån frågor som ställdes under intervjun kopplat till våra 
frågeställningar. Två av de färdigställda svarsalternativen presenteras i form av stapeldiagram och 
ett presenteras i form av ett cirkeldiagram. De övriga svarsalternativen presenteras i löpande text 
där vi kommer skriva och lyfta de kommentarer som vi fått av våra informanter då dessa inte går 
att sammanställa på ett tydligt sätt med hjälp av något diagram. 
 
 

7.1 Verksamma år inom yrket 

Frågan som ställdes till pedagoger, rektorer och förskolechefer: Hur länge har du arbetat inom 
förskola/förskoleklass som rektor/förskolechef? Frågan ställdes för att se om det kunde 
påvisas några skillnader eller samband mellan hur länge informanterna arbetat och om detta 
påverkat deras syn på arbetet med digitala lärresurser.  
 
9 stycken informanter har svarat att de arbetat 21 år eller längre, 5 stycken 16-20 år, 1 stycken 11-
15år, 5 stycken 6-10 år samt 7 stycken i 1-5 år (se figur 1). 
 

 
Figur 1. Visar på alla informanternas verksamma år inom respektive yrke. 

 
 

7.2 Främjar användandet barnens utveckling 

Frågan som ställdes till pedagoger, rektorer och förskolechefer: Anser du att digitala 
lärresurser som används i verksamheten främjar barnens utveckling? Ja/Nej – Varför? 
Frågan ställdes med anledning av att se om informanterna hade en positiv eller negativ syn på om 
de digitala lärresurserna i den dagliga pedagogiska verksamheten kan främja barnens utveckling. 
  
Sammanställning: 

På denna fråga svarar alla informanter att de anser att de digitala lärresurserna som används 
främjar barnens utveckling. 
 
Pedagoger i förskolan säger många saker som främjar barnens utveckling i användandet av 
digitala lärresurser. De svarade att de digitala lärresurserna ”väcker barnens intresse och 
nyfikenhet och att det utvecklar barnens frågor när vi söker kunskap och när informationen söks 
direkt på internet här och nu och på det sättet söks kunskap om omvärlden, en färsk kunskap”. 
De svarar även att det blir en pedagogisk vinning genom att datorn underlättar deras arbete, att 
det finns mycket lärorikt material att tillgå samt att datorerna är ett bra hjälpmedel i allt lärande. 
De säger vidare att ”det finns många saker att använda när man har kunskapen och att det finns 
många olika möjligheter med de olika verktygen” men pedagogerna anser även att det är viktigt 
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att tänka på vad de använder för olika program. Andra orsaker som pedagogerna i förskolan 
svarar är att ”barnen lär sig andra saker och följer med samhällsutvecklingen och det finns i 
barnens vardag och är deras framtid”.  
Flera av de tillfrågade säger att samspelet mellan vuxna och barn är viktigt. Vidare svarar de att 
”det är viktigt att det finns en reflektion mellan barn och pedagog, pedagog och pedagog, barn 
och barn och att det stärker barnens identitet”. Flera säger att ”det främjar barnens utveckling om 
vi har eller att det finns ett medvetet syfte, det måste vara genomtänkt och datorer eller Ipads får 
inte bli en spelmaskin utan bör användas i måttliga former där den sociala kontakten inte får 
glömmas”. Pedagogerna berättar om pedagogiska appar för ”fonologiskt tänk, motorisk träning 
och att en bild säger mer än man hinner skriva och att ljud och bild får samma betydelse och att 
det gynnar språkutvecklingen”. Andra svar vi fått är att datorer och andra digitala verktyg fångar 
upp barnen och en pedagog säger att ”det bara är de äldre barnen som bör ha tillgång till dessa 
verktyg och inte de yngsta”.  
Flera svarar att det finns fördelar med att dokumentera med digital kameran i deras 
dokumentationsarbete och att användandet av digital kameran är uppskattat av barnen. 
Pedagogerna säger även att dokumentationen är bra för att synliggöra verksamheten för 
föräldrarna och att det kan bli ett komplement till hemmet med användning av digital media. 
 
Verksamma pedagoger i förskoleklass säger att ”det väcker nyfikenhet kring till exempel 
bokstäver när barnen sitter framför datorn”. De säger även att de måste vara medvetna och tänka 
på hur de använder tekniken, att det är lättare att finna information snabbt via internet här och 
nu. Pedagogerna svarar också att ”vissa barn kan ha lättare att koncentrera sig och att barnen får 
en snabbare respons eller belöning, mycket fortare än vad en pedagog kan ge”. De svarar också 
att ”de kan välja ut rätt verktyg för extra stimulans till det enskilda barnet. Det är barnens värld 
och deras framtid så det är viktigt att vi pedagoger följer med i barnens utveckling”.  
 
Rektorer och förskolechefer säger flera orsaker som främjar barns utveckling i arbetet med 
digitala lärresurser ”som att det är bra för att det står i de olika styrdokumenten som finns, för att 
det ska främja barnens utveckling måste vi vuxna vara medvetna om hur och varför vi använder 
digitala lärresurser. Det ska finnas ett tydligt syfte som ska visa på barnens lärande”. Datorn är ett 
bra läroverktyg om det används på rätt sätt och om datorn används med ändamålsenliga program 
eller appar.  
Vikten av samarbete nämns också, framför allt vid användning av Ipads samt att barnen får vara 
delaktiga och pröva på att använda de olika digitala verktygen. Det säger även att det kan vara ett 
stöd för reflektion.  
 
 

7.3 Fördelar och nackdelar 

Frågan som ställdes till pedagoger, rektor och förskolechefer: Vad kan användningen av 
digitala lärresurser i verksamheten medföra för fördelar och nackdelar? Frågan ställdes för 
att få insikt i informanternas inställning kring vilka fördelar och nackdelar som de digitala 
lärresurserna kan medföra samt informanternas kunskap inom ämnet. 
 

7.3.1 Fördelar 

Sammanställning: 

Pedagoger i förskolan svarar att ”fördelarna med att använda digitala lärresurser blir ett bra 
hjälpmedel i verksamheten och det är väldigt användbart och öppnar upp för nya möjligheter, det 
ökar barnens nyfikenhet och också deras medvetenhet”.  
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Flera säger att de använder de digitala verktygen för reflektion, mellan barn och pedagoger samt 
pedagoger emellan. Det svarar att de använder bland annat inspelad film som 
diskussionsunderlag. Alla tillfrågade pedagoger svarar att digitala verktyg är bra för 
dokumentation, att det kan synliggöra verksamheten för pedagoger, föräldrar och barn. De säger 
vidare att ”många kan nås på en och samma gång till exempel vid föräldrakontakt via mail och att 
vi kan använda digitala verktyg vid föräldramöten”.  
Pedagogerna säger att ”det är bra att använda digitala verktyg i det vi gör i verksamheten, detta 
för att utveckla verksamheten och synliggöra vårt uppdrag”.  
Pedagoger säger vidare att barnen får andra förutsättningar vid användandet av datorer då de till 
exempel får lära sig skriva med datorn som komplement till penna och papper och att det kan ge 
stöd för de barn som har olika svårigheter. De digitala lärarresurserna är utvecklande och fångar 
barnen och de får en vana att använda verktygen, de säger att ”barnen tar del av den tekniska 
utvecklingen i samhället. Barnen kan tillsammans med pedagoger söka information direkt på 
internet och får på så sätt tillgång till färsk kunskap”. De säger också att de kan till exempel titta 
på film och filmklipp inom aktuellt temaområde.  
Flera pedagoger säger att ”det ger mycket att använda rätt program när barnen arbetar vid datorn, 
de lär sig samarbeta och det blir då lättare för oss pedagoger att gå tillbaka och se hur vi kan gå 
vidare”. De svarar också att ”det är lättare att som pedagog vara med här och nu samt att vi får 
inblick i barnens utveckling”.  
Flera pedagoger säger att ”det är bra att använda bilder i språkutvecklande syfte”. De säger till 
exempel att bilderna kan synliggöra olika begrepp, personer och händelser för de yngsta barnen. 
Vidare i språkutvecklande syfte svarar några pedagoger att tillgången till andra språk, för 
flerspråkiga barn där ljudböcker och användandet av internet nämns som exempel.  
 
Pedagogerna i förskoleklass svarar att fördelarna med att använda digitala lärresurser är att de kan 
söka eller göra egna läromedel, att det finns ett större utbud på ett lättåtkomligt sätt samt att barn 
och pedagoger tillsammans kan söka information direkt på internet.  
Pedagoger säger också att ”vid användandet av digitala verktyg, främst datorn, kan vi enkelt gå 
tillbaka och se vad barnen gjort, vad de klarat av, se vad de behöver träna mer på och att barnen 
får lära sig skriva på tangenterna”. Pedagogerna svarar att de kan följa barnens utveckling på 
deras nivå och att det är bra att kunna fota och dokumentera. En pedagog säger att ”det bara blir 
fördelar med att använda digitala lärresurser om vi sköter det rätt”. 
 
Rektorer och förskolechefer nämner fördelar som samspel och samverkan och säger att ”det blir 
ett lustfullt lärande och barnen lär sig andra sätt att lära genom att andra metoder används i 
samband med arbetet med digitala lärresurser”. De säger även att ”barnen kan se sitt eget lärande, 
pedagoger kan se sitt lärande, barnens lärande och sin verksamhet”.  
De talar om att pedagoger kan byta ut läromedel från vissa traditionella till digitala. Andra 
fördelar som de säger är att ”det är barnens vardag, det blir ett annat synsätt och att det är lättare 
att söka information på internet och att barnen blir bekanta med verktygen som kan användas till 
mycket”. 
 

7.3.2 Nackdelar 

Sammanställning: 

Nackdelarna som förskolans pedagoger svarar är att ”tiden inte finns för att lära sig använda de 
olika digitala verktygen”. De säger vidare att ” vi har olika kompetens och att vi befinner oss på 
olika plan”. Flera pedagoger svarar att de själva har för dålig kompetens och att de saknar vana att 
exempelvis använda datorn.  
Många pedagoger säger att de digitala verktygen som finns i verksamheten är tekniskt gamla och 
att det är brist på tillgången till moderna digitala verktyg, även trådlöst nätverk saknas inom flera 
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verksamheter. En pedagog säger att ”det går åt mycket energi och tid för att använda verktygen 
då dessa är gamla och att de inte finns tillgängliga på alla avdelningar”. En nackdel som flera säger 
är den ökade kostnaden som införskaffandet av digitala verktyg medför.  
Sekretessen är en annan nackdel som nämns. Pedagoger säger att ”vissa barn men även 
pedagoger får inte vara med på bild vilket gör att det kan vara svårt att lämna ut foton till 
hemmen och att förskolan måste ha tillstånd för att fotografera barnen”. Pedagoger svarar även 
att ”det finnas religiös själ som kan skapa vissa begränsningar kring användandet av digitala 
lärresurser”.  
Flera pedagoger säger att de är oroliga för att datorn ska användas som barnvakt och att barnen 
blir sittande själva. En pedagog säger att ”den övriga verksamheten kan bli begränsad då en 
pedagog bör medverka i användningen av de digitala verktygen”. De säger vidare att datorn kan 
användas för ofta utan något syfte med själva användningen. Flera oroar sig även att de digitala 
verktygen ska missbrukas och säger även att ”allt på nätet inte är bra”. En pedagog säger ”jag är 
orolig för att den sociala leken försvinner”, en annan pedagog svarar att ”barnen kan tappa lite av 
sin fantasiförmåga när redan mycket är färdigt, kreativiteten kan försvinna”. Några svarar även att 
de är oroliga för att konsten att använda pennan försvinner om barnen endast skriver vid datorn 
och det nämns även att det kan finnas en övertro på nyttan av att använda digitala lärresurser i 
verksamheten. 
  
De nackdelar som pedagogerna i förskoleklass säger är att det kan finnas en osäkerhet hos 
pedagoger att använda digitala lärresurser, att de kan vara rädd att fråga om stöd för IT 
användning samt om det används på fel sätt. 
  
De nackdelar som rektorer och förskolechefer säger är att ”det finns en rädsla för att fastna i 
saker och att andra saker glöms bort, till exempel den sociala biten, papper och penna”. Även de 
säger att det inte får bli en barnvakt, ”att barnen lämnas ensamma vid datorn så det blir en sorts 
barnpassning så att pedagoger kan göra något annat”. Det svarar även att ”det är viktigt att tänka 
på hur vi använder datorn så att den inte endast blir en skrivmaskin”. 
 
 

7.4 Hur används digitala lärresurser 

Frågan som ställdes till pedagoger, rektorer och förskolechefer: Hur använder du de digitala 
lärresurserna i verksamheten? Frågan ställdes för att få svar på hur informanterna inom 
förskolan och förskoleklass använder digitala lärresurser i verksamheten. Frågan ställdes också för 
att få svar i vilka sammanhang som rektorer och förskolechefer använder digitala lärresurser.  
 

Sammanställning: 

Flertalet av de tillfrågade pedagogerna i förskolan svarar att de använder digitalkameran mycket i 
verksamheten. Bilderna används främst i digitala fotoramar som synliggör verksamheten samt för 
dokumentation som ett sätt att få föräldrar delaktiga i den dagliga verksamheten. De digitala 
bilderna används även i reflektionssyfte mellan barn och pedagog samt pedagoger emellan. Ett 
fåtal informanter i förskolan säger också att de använder filmkamera i verksamheten som ett 
hjälpmedel för reflektion och dokumentation.   
Två pedagoger svarar att ”vi tillverkar egna pekböcker där barnen medverkar”. En av dessa säger 
att ”vi använder pekböckerna för barn som har svenska som andraspråk och på det sättet blir de 
berörda föräldrarna mer delaktiga i barnens vardag”.  
Det är endast ett fåtal av de tillfrågade som låter barnen använda kameran och fotografera själva. 
Flera av pedagogerna som är verksamma i förskolan säger att det finns tillgång till datorer men att 
de inte får användas av barnen. ”De datorer som finns är bara till för oss pedagoger”. Några 
andra säger att det finns fasta datorer som barnen har tillgång till på förskolan och dessa används 
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mest för lärandespel och program. En pedagog svarar ”jag använder lärandespel speciellt i 
matematik övningar”.  
Flera av pedagogerna svarar att de använder internet tillsamman med barnen. De säger att ”det 
ofta är för att söka information, kunskap och material om ett visst tema”. Det är en pedagog som 
nämner stereo som en digital lärresurs, den används för uppspelning av musik. En annan 
informant säger att de fått en Ipad som ska användas tillsamman med barnen, ”men vi har inte 
börjat använda den ännu”. En annan pedagog säger att hon tidigare har använt sin privata Ipad i 
arbetet och har då arbetat med olika appar för språkövningar. En annan pedagog i förskolan 
säger att ”jag använder min privata mobiltelefon som kamera”. På en förskola finns det Smart 
sign (TV/bildskärm) för att visa information och vad som händer i verksamheten för föräldrarna. 
Några pedagoger säger sig använda digitala lärresurser alldeles för lite. 
 
 
De pedagoger som arbetar i förskoleklass nämner alla digitalkamera som ett digitalt verktyg. De 
flesta säger att bilderna används för dokumentation och reflektion. Någon svarar även att ”vi 
använder bilder från kameran och skapar bildspel med musik i olika datorprogram”. En pedagog 
i förskoleklass säger även att hon använder sin privata mobiltelefon som kamera i arbetet. Hon 
säger vidare att hon har tillgång till en bärbar dator, ”den får inte användas av barnen. Den 
använder jag ibland tillsammans med en projektor”. Två pedagoger säger även att de provat att 
använda interaktiva skrivtavlor. De flesta pedagoger i förskoleklass talar om att det finns 
stationära datorer som barnen har tillgång till ibland. Dessa datorer används mest för lärandespel 
och program. 
Flera säger att de ser på film i lärande syfte, direkt från internet eller att de lånar DVD-skivor från 
AV-centralen. Alla säger att de minst en gång sökt på internet tillsamman med barn. En pedagog 
säger att de använder musik cd för att öva in olika sånger. En verksam pedagog säger ”jag 
använder inte någon digital lärresurs just nu men det kommer att återupptas”.  
 
Tillfrågade rektorer och förskolechefer säger att de använder digitala verktyg mer och mer. De 
använder ofta email mot avdelningar och personal. På möten används ofta bildspel med hjälp av 
presentationsprogram då datorn kopplats ihop med projektorn. Någon svarar att de använder 
digital kalender.  
Ipads har några börjat använda i arbetet och de säger även att film används i utbildningssyfte. I 
den här gruppen nämns även digitalkamera som ett verktyg samt att de använder kommunens 
intranet.  
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7.5 Speciell pedagogik för användandet av digitala lärresurser 

Frågan som ställdes till pedagoger, rektorer och förskolechefer: Upplever du att det finns 
någon speciell pedagogik för hur man använder digitala lärresurser i verksamheten? 
Ja/Nej – Ge gärna exempel. Frågan ställdes med anledning av att få se om informanterna hade 
någon medveten pedagogisk tanke bakom att arbeta med digitala lärresurser.  
 
På denna fråga har 7 % (2 st.) av informanterna svarat ja, 63 % (17 st.) svarat nej och 30 % (8 st.) 
har svarat vet ej.  
 

 
Figur 2. Visar på om informanterna anser att det används någon speciell pedagogik i arbetet med digitala lärresurser. 

 
 

Sammanställning: 

Flera pedagoger i förskolan svarar att ”vi vet inte om det finns någon speciell pedagogik för att 
arbeta med digitala lärresurser”. ”Vi ser det mer som en metod för att i vårt arbete visa på 
barnens utveckling, som till exempel med portfolio och för att synliggöra verksamheten”.  
En pedagog säger att de använder mycket digitala lärresurser för att öka delaktigheten för både 
barn och föräldrar. En annan pedagog svarar att ”det är en naturlig del i verksamheten men det 
finns inte någon speciell pedagogik”. Andra pedagoger säger att de skulle behöva en mer 
pedagogisk tanke bakom, mer i verksamhetssyfte samt att de skulle kunna användas mer. Någon 
svarade att ”det finns säkert någon pedagogik men det är inget jag tänkt på”.  
På en annan förskola svarar tillfrågad pedagog att de kan få information av specialpedagogen om 
hur de kan använda olika digitala lärresurser efter barnens behov. Pedagoger säger även att vid 
arbetet med datorer eller andra digitala verktyg är barnen medskapare, de lär av varandra. Vidare 
framkommer det att arbetet med digitala lärresurser används med barnen i olika temaarbeten.  
 
I förskoleklass svarar en pedagog att ”vi måste ha en tanke bakom användandet av datorn i 
verksamheten” och nämner därefter Arne Tragetons metod "Att skriva sig till läsning”. En annan 
pedagog nämner barnens medlärande som en sorts pedagogik medan en annan pedagog säger att 
”lever vi med de olika digitala verktygen omkring sig blir det lika naturligt för oss vuxna som för 
barnen”. En informant säger att hon har för lite erfarenhet av att arbeta med digitala lärresurser 
för att kunna svara på frågan.  
 
Rektorer och förskolechefer svarade bland annat att det är ett komplement till andra läromedel, 
de säger att ”pedagogerna tittar på hur, vad och varför de använder det och att det ska finnas som 
alternativ för olika lärostilar där barnen lär sig på bästa sätt”. De säger även att det handlar om 
pedagogernas intresse.   
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7.6 Kompetens 

Frågan som ställdes till pedagoger, rektorer och förskolechefer: Anser du att ni har tillräcklig 
kompetens för att använda digitala lärresurser? Frågan ställdes för att få inblick i 
informanternas egen uppfattning kring deras egen kompetens samt framtida behov av 
kompetensutveckling. 
 
Tre stycken informanter har svarat att de anser sig ha tillräcklig kompetens, 13 stycken har svarat 
att de inte anser sig ha tillräcklig kompetens samt att 11 stycken har lämnat andra svar än ja eller 
nej. Det som menas med övriga svar är de informanter som svarat både ja och nej, att det ser 
olika ut inom arbetslaget samt att de anser sig ha kompetens kring de digitala verktyg som de 
använder idag (se fråga 4).  
 

 
Figur 3. Visar på om informanterna anser sig ha tillräcklig kompetens för att arbeta med digitala lärresurser. 

 

 
Sammanställning: 

Pedagoger i förskolan svarar att kompetensen att använda digitala lärresurser skiljer sig. Många 
säger att de behöver mer kompetens och få mer kompetensutveckling inom området digitala 
lärresurser. Det är några av pedagogerna som säger att de har kompetens för de verktyg de 
använder idag. ”Vi kan använda de digitala verktyg vi har idag, mest används digital kameran”. 
Det är några pedagoger som svarar att vissa inte vill lära sig samtidigt som andra pedagoger inte 
upplever det som att det finns någon ovilja i arbetslaget att lära. Det är många av pedagogerna 
som säger att de ligger på olika nivåer och har olika mycket kompetens, vissa är självlärda. Några 
pedagoger säger att ”alla kan grunderna att använda de digitala verktyg som de använder sig av i 
sitt arbetslag”, andra svarar att de skulle vilja ha mer och att vissa skulle behöva lära sig ända från 
grunden. Somliga pedagoger säger att ”det är det egna intresset som styr, att vi vågar försöka 
själv, att vi tar stöd av varandra och lär av varandra och att vi pedagoger kan dela med oss av vår 
kunskap”. Här uttrycker dock en pedagog att ”det kan vara svårt att lära ut till en annan person 
då vi lär så olika”.  
Det som även framkommer under intervjuerna är att en majoritet säger att det saknas viss 
utrustning. Den utrustning som nämndes flest gånger var Ipads och datorer, då framför allt 
bärbara datorer. De säger också att utrustningen är gammal och klarar inte av dagens program. 
Flera svarar att utrustning saknas och säger att ”det har med den ekonomiska biten att göra, att 
det är en kostnadsfråga om vad vi kan köpa in”. Flera pedagoger har svarat att ”visst kan och får 
vi till exempel köpa in en Ipad, men då har vi inga pengar över till det andra som behövs i 
verksamheten och då låter vi bli”.  
Flera pedagoger säger att tiden är en bristvara. De menar att det tar tid att lära sig använda 
verktygen, att det tar tid då utrustningen är gammal och att ”det finns för lite digitala verktyg så vi 
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blir tvungna att gå ifrån till en annan del av byggnaden istället för att kunna sitta inne på 
avdelningen tillsammans med barnen”.  
Många av de intervjuade pedagogerna nämner utbildningen PIM. De säger att de blivit erbjudna 
att gå, men att det inte är alla som velat. Vissa säger att ”vi tycker att alla borde gå denna 
utbildning då det ger så mycket”. Flera pedagoger efterlyser mer stöd från kommunen och anser 
att det satsas för lite. En del svarar att de skulle vilja att ledningen i kommunen tog mer ansvar 
och såg till att alla pedagoger inom verksamheterna fick någon sorts kompetensutveckling inom 
de digitala lärresurserna. 
 
Pedagogerna i förskoleklass säger även de att kompetensen att använda digitala lärresurser skiljer 
sig. De säger att det satsas för lite och att det behövs mera stöd från kommunen. En pedagog 
svarar att ”på vissa ställen satsas det mera än på andra, borde vara lika då det behövs hos alla”. 
Någon säger att ”som pedagog måste vi ta reda på själva de kunskaper vi behöver för att använda 
digitala lärresurser”. Alla pedagoger i förskoleklass nämner även de PIM och att de blivit erbjudna 
att gå. Det framkommer i intervjuerna att vissa pedagoger har gått den första delen i PIM, vilket 
de anser varit givande. Samtidigt säger pedagogerna att ”kompetensutvecklingen upplevs onödig 
då bra utrustning saknas”. De svarar också att visst stöd med programmet Lexia har getts till 
pedagoger, men att de önskar mer stöd.  
 
Rektorerna och förskolecheferna svarar även de att kompetensen kan utvecklas mycket mer och 
att det är en brist. Det säger också att ”det ser olika ut och att vissa ligger långt framåt eller långt 
bakåt med användningen av digitala lärresurser”. De säger även att ”man ser skillnader mellan 
yngre och äldre pedagoger, men att vi även ser skillnad på nyutbildade pedagoger som oftast har 
en högre digital kompetens”. De säger att det behövs mer utbildning och att det i framtiden ska 
göras en utbildningsplan för pedagogerna.  

 

7.7 Sammanställning av resultatet utifrån studiens frågeställningar 

Under de två kommande rubrikerna kommer vi att redovisa en sammanställning av materialet 
utifrån studiens frågeställningar. Den första rubriken är hur pedagoger beskriver sitt arbete med 
digitala lärresurser i den dagliga verksamheten. Den andra är hur rektorer och förskolechefer 
beskriver arbetet med digitala lärresurser i verksamheten och varför de används.  
 

7.7.1 Hur beskriver pedagoger sitt arbete med digitala lärresurser i den dagliga 
verksamheten?  
 
Alla informanter svarade att de anser att de digitala lärresurserna som används i den dagliga 
pedagogiska verksamheten främjar barnens utveckling. Bland annat tar pedagoger från både 
förskola och förskoleklass upp att det väcker barnens intresse och nyfikenhet kring till exempel 
bokstäver när barnen sitter framför datorn, att det utvecklar barnens frågor när de söker kunskap 
och att de söker information på internet här och nu och kan på det sättet söka kunskap om 
omvärlden, en färsk kunskap. De kan till exempel titta på film och filmklipp inom aktuellt 
temaområde.  
 
Flera pedagoger säger att det ger mycket att använda rätt program när barnen arbetar vid datorn, 
de lär sig samarbeta och det blir även lättare för pedagoger att gå tillbaka och se hur de kan gå 
vidare. De menar att det är lättare att som pedagog vara med här och nu samt att de får inblick i 
barnens utveckling. Andra saker som de tar upp är att barnen lär sig andra saker och följer med 
samhällsutvecklingen, de menar att de digitala verktygen finns i barnens vardag och är deras 
framtid. Det framkommer vidare att det är viktigt att det finns en reflektion mellan barn och 
pedagog, pedagog och pedagog, barn och barn och att det stärker barnens identitet. Flera menar 
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att det främjar barnens utveckling om det finns ett medvetet syfte, som är genomtänkt och att 
datorer eller Ipads inte får bli spelmaskiner utan bör användas i måttliga former där den sociala 
kontakten inte får glömmas. Flertalet av de tillfrågade pedagogerna svarar att de använder 
digitalkameran mycket i verksamheten. Bilderna används främst i digitala fotoramar som 
synliggör verksamheten för både pedagoger, föräldrar och barn samt för dokumentation som ett 
sätt att få föräldrar delaktiga i den dagliga verksamheten.  
 
De flesta pedagoger i förskoleklass talar om att det finns stationära datorer som barnen har 
tillgång till ibland. Dessa datorer används även här mest för lärandespel och program. 
Pedagogerna i förskolan och förskoleklass anser att kompetensen att använda digitala lärresurser 
skiljer sig. Flera pedagoger i förskolan nämner att det är mer en metod för att i sitt arbete visa på 
barnens utveckling, att det är en naturlig del i verksamheten men uttrycker att det inte finns 
någon speciell pedagogik. Andra pedagoger säger att de skulle behöva en mer pedagogisk tanke 
bakom, mer i verksamhetssyfte samt att de digitala verktygen skulle kunna användas mera. 
Pedagoger säger även att vid arbetet med datorer eller andra digitala verktyg är barnen 
medskapare, de lär av varandra. Det som även framkommer under intervjuerna är att en majoritet 
anser att det saknas viss utrustning, de nämner också att utrustningen är gammal och klarar inte 
av dagens program. Många anser sig behöva mer kompetens och få mer kompetensutveckling 
inom området digitala lärresurser. Att utrustningen saknas uttrycker flera har med den 
ekonomiska biten att göra, att det är en kostnadsfråga om vad de kan köpa in.  
 

7.7.2 Hur beskriver rektorer och förskolechefer arbetet med digitala lärresurser i 
verksamheten och varför används de? 
 
Även rektorer och förskolechefer svarade att de anser att de digitala lärresurserna som används i 
den dagliga pedagogiska verksamheten främjar barnens utveckling. De nämner att för att de 
digitala verktygen ska bli främjande för barnens utveckling så måste pedagogerna vara medveten 
om hur de används och varför, det ska finnas ett tydligt syfte som ska visa på barnens lärande. 
Det är ett bra lärverktyg om det används på rätt sätt och att de använder ändamålsenliga program 
eller appar. Vikten av samarbete, samspel nämns också. De påtalar även att det blir ett lustfullt 
lärande och att barnen lär sig andra sätt att lära genom att andra metoder används i samband med 
arbetet med digitala lärresurser. De menar att barnen kan se sitt eget lärande, att pedagoger kan se 
sitt lärande, barnens lärande och sin verksamhet. Rektorer och förskolechefer säger att de digitala 
lärresurserna används mer och mer.  
I sin yrkesutövning använder de digitala lärresurser i form av till exempel bildspel med hjälp av 
presentationsprogram då datorn kopplas ihop med en projektor. Det framkommer från rektorer 
och förskolechefers svar att de inte känner till någon speciell pedagogik, utan de ser det som ett 
komplement till andra läromedel. Att de tittar på hur, vad och varför de använder digitala 
lärresurser samt att det ska finnas som alternativ för olika lärostilar där barnen lär sig på bästa 
sätt. De svarar även att det handlar om pedagogernas intresse. Rektorerna och förskolecheferna 
anser även de att kompetensen kan utvecklas mycket mer och att det är en brist. Det 
framkommer också att det ser olika ut och att vissa ligger långt framåt eller långt bakåt med 
användningen av digitala lärresurser. Det påtalas även att det behövs mer utbildning och att det i 
framtiden ska göras en utbildningsplan för pedagogerna. 
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8. Diskussion 

Diskussionsdelen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion med kopplingar till 
tidigare forskning och bakgrundsfakta.  Resultatdiskussionen utgår från de intervjufrågor som 
ställdes. Reflektion har sin utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Vi kommer även att 
ha en avslutande diskussion och slutsatser samt att ta upp några förslag på nya 
forskningsområden. Våra frågeställningar i denna studie var: 
 

 Hur beskriver pedagoger sitt arbete med digitala lärresurser i den dagliga verksamheten?  

 Hur beskriver rektorer och förskolechefer arbetet med digitala lärresurser i verksamheten 
och varför används de?  
 

 

8.1 Metoddiskussion 

Vårt val av metod har inneburit både fördelar och nackdelar. Som tidigare nämnts har vi utgått 
ifrån kvalitativa intervjuer, men innan vårt val av metod hade vi tankar på att även utföra 
observationer på förskolor och i förskoleklass. Då vi ansåg efter övervägande att detta skulle ta 
alldeles för mycket tid att både utföra intervjuer och observationer så bestämde vi oss för att 
endast använda intervju i vår studie. Vårt metodval blev därför att utföra intervjuer med färdiga 
frågor samt öppna frågor med pedagoger, rektorer och förskolechefer. Vi har även beaktat de 
forskningsetiska principerna då vi utfört våra intervjuer.  
 
Att vi ställde intervjufrågorna i samma ordning hade att göra med att våra eventuella följdfrågor 
skulle bli samma till alla informanter. Genom denna struktur med både färdiga och öppna frågor 
ansåg vi att informanterna skulle inbjudas till en mer öppen dialog. Detta är något vi anser vi 
uppnådde under våra intervjuer. Patel och Davidson (2003, s.78) skriver att i kvalitativa intervjuer 
är både intervjuare och intervjuperson medskapare i samtalet. Vidare skriver författarna att för att 
intervjun ska bli lyckad bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen så att samtalet blir 
sammanhängande och att de förstår den aktuella frågeställningen. Detta är något vi anser 
stämmer överens med det sociokulturella perspektivet som är den teoretiska teorin som vi utgått 
ifrån för att tolka resultaten i denna studie. Några av våra intervjuer utförde vi i pågående 
verksamhet, detta är något som vi upplever inte påverkade våra intervjuer. Med det menar vi att 
vi ändå fick sitta ostörda trots pågående verksamhet. Våra intervjuer pågick tidsmässigt väldigt 
olika. Orsaken till detta anser vi kan bero på informanternas tidigare kunskaper och intresse i det 
aktuella ämnet i vår studie.  
 
Anledningen till att vi valde flera förskolor, förskoleklasser samt rektorer och förskolechefer i vår 
studie var att få ett brett underlag. Vi gjorde en geografisk avgränsning för vilka delar av 
kommunen som skulle delta i vår studie, avståndet till de olika delarna var avgörande för urvalet. 
Detta anser vi inte påverkar resultaten då den undersökta kommunen är uppbyggt på likartat sätt i 
de olika delarna. Det var två stycken inom förskolan, två stycken från förskoleklass samt tre 
stycken rektorer/förskolechefer som inte deltog i vår studie av olika anledningar. Patel och 
Davidson (2003, s.132) skriver att om bortfallet i undersökningen närmar sig 20 % eller mer kan 
resultatet eventuellt bli felaktiga eller missvisande. Vi anser dock inte att resultatet innehåller 
felaktigheter, men att det kan uppfattas missvisande då 50 % av rektorer/förskolechefer inte 
kunde medverka samt att över 30 % bortfall inom förskoleklass. Bortfallet berodde på olika 
anledningar och var inget systematisktbortfall. Anledningen till att vi valde att inte skriva ut exakt 
antal informanter i vissa delar i vårt resultat har att göra med att vissa grupper efter bortfall inte 
ska gå att identifieras eller igenkännas. Att vi valde att intervjua en person inom varje 
område/avdelning samt att de kontaktade verksamheterna själva fick bestämma vilken person 
som skulle träffa oss kan ha påverkat resultatet. Vi menar att detta kan ha att göra med att den 
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utvalda informanten kan ha valts ut på grund av sitt eget intresse för ämnet i vår studie vilket kan 
ha påverkat vissa svar.  
När vi bearbetade och sammanställde vårt insamlade material valde vi att göra detta tillsammans, 
detta för att vi skulle tolka de olika svaren på ett likvärdigt sätt. Vi valde även att avvakta med att 
börja sammanställa till samtliga intervjuer vara utförda. Vi ansåg tidigt i sammanställningen av 
vårt resultat att en uppdelning av informanterna i olika grupper skulle underlätta för att senare 
kunna urskilja skillnader samt att uppdelningen anser vi också kan underlätta för andra läsare som 
vill ta del av vår studie. Två frågor valde vi att sammanställa med hjälp av ett stapeldiagram (se 
figur 1och figur 3), en fråga sammanställdes med ett cirkeldiagram (se figur 2), detta för att på ett 
enkelt sätt göra resultatet överskådligt och tydligt, de övriga frågorna har vi valt att sammanställa i 
löpande text.   
 
 

8.2 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer vi att lyfta fram det sociokulturella perspektivet i diskussionen kring 
resultatet av de svar som intervjufrågorna gav och koppla tillbaka till tidigare forskning. 
 

8.2.1 Hur länge har du arbetat inom förskola/förskoleklass som rektor/förskolechef? 

Denna fråga ställde vi för att se om det kunde påvisas några skillnader eller samband mellan hur 
länge informanterna arbetat och om detta påverkat deras syn på arbetet med digitala lärresurser. 
Denna fråga har ingen koppling till informanternas ålder.  
 
Genom alla intervjuer som vi genomfört har vi inte påträffat något samband som har att göra 
med hur länge informanterna har arbetat. Men om vi skulle utgått utifrån informanterna ålder så 
hade vi kanske fått en annan utgång. Detta är också något som framkommit under vissa av våra 
intervjuer med rektorer och förskolechefer, att de kan se skillnad på yngre och äldres kompetens 
samt på nyutbildade pedagoger. Enligt oss kan nyutbildade pedagoger antingen vara yngre eller 
äldre och ha olika tidigare erfarenheter av att arbeta i förskolan eller i förskoleklass. Under 
studiens gång har vi inte funnit något som styrker detta uttalande som rektorer och 
förskolechefer säger i den tidigare forskningen samt den litteratur som vi tagit del av.  
 

8.2.2 Anser du att digitala lärresurser som används i verksamheten främjar barnens 
utveckling? 
 
Alla informanter i denna studie anser att digitala lärresurser främjar barnens utveckling samt 
nämner de många saker som gynnar barnens utveckling i användandet av digitala lärresurser. 
Hylén (2007) skriver i rapporten, Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan att det finns 
flera olika perspektiv i den pedagogiska frågan om varför man ska använda digitala lärresurser där 
den ena är effektivitet, att elever lär sig ett visst ämnesinnehåll snabbare eller bättre och en annan 
är motivation, att IT känns nytt och spännande och ofta är ett arbetsverktyg som eleverna känner 
igen från sin hemmiljö och som motiverar dem (Hylén, 2007, s.23). Genom att vi som pedagoger 
tar till vara på barnens egna intressen så kan vi vinna mycket. Att pedagogerna använder sådant 
som barnen är intresserade av gör att barnen lättare tar till sig ny kunskap och väcker deras 
nyfikenhet att lära. Detta är även något som pedagogerna inom förskolan och förskoleklass 
svarar, att bland annat väcks barnens intresse och nyfikenhet, att det utvecklar barnens frågor när 
de söker kunskap och att de söker information på internet här och nu och kan på det sättet söka 
kunskap om omvärlden, en färsk kunskap. Säljö (2000, s.29) skriver om det sociokulturella 
perspektivet där ett av de flera centrala begreppen är artefakter och med det menas olika redskap 
som vi använder i vår vardag. Det kan vara fortskaffningsmedel, instrument, IT med mera. 
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Pedagogerna i förskolan säger att det finns många olika digitala verktyg att använda när 
kunskapen finns, att det finns många möjligheter med de olika verktygen men de anser även att 
det är viktigt att tänka på vad vi använder för olika program. De nämner exempel på pedagogiska 
appar för ”fonologiskt tänk, motorisk träning och att dessa gynnar språkutvecklingen”. Även 
pedagogerna i förskoleklass nämner att de måste vara medvetna och tänka på hur de använder 
tekniken, de uttrycker även att de kan välja rätt verktyg för att kunna ge extra stimulans till barnen 
samt att de får snabbare respons och belöning. Hylén (2007) tar upp att det finns fem argument 
till att använda digitala lärresurser. Var av tre av dem innebär att de ger en ökad möjlighet till 
individualisering där det ges större möjligheter till att arbeta efter egna förutsättningar, genom 
olika kombinationer av digitala lärresurser och material kan detta ge olika barn den stimulans de 
bäst behöver samt ge direkt återkoppling då barnen får direkt svar om till exempel ett tal är rätt i 
matematiken (Hylén, 2007, s.23 f). Detta är även något som kommer fram utifrån vad de 
verksamma pedagogerna i förskoleklass säger. De menar att ”vissa barn kan ha lättare att 
koncentrera sig och att barnen får en snabbare respons eller belöning, mycket fortare än vad en 
pedagog kan ge” samt ”de kan välja ut rätt verktyg för extra stimulans till det enskilda barnet”. 
Det är barnens värld och deras framtid så det är viktigt att vi pedagoger följer med i barnens 
utveckling”. Rektorer och förskolechefer anser även de att det är ett bra läroverktyg om det 
används på rätt sätt och att det används ändamålsenliga program eller appar.  
 
Liberg (2007, s.7) skriver att många andra tekniska medier ingår i det samtida språkliga 
landskapet. Det blir därför viktigt att förskolan och skolan skapar möjligheter för barn och unga 
att bearbeta, reflektera och utveckla sina kommunikativa kompetenser inom ett brett spektrum av 
läs- och skrivpraktiker och i olika medier och genrer. Ur ett sociokulturellt perspektiv diskuterar 
Klerfelt (2002, s.260 f) att språket är ett av de viktigaste kognitiva verktygen. Ett viktigt fysiskt 
verktyg för kommunikation är datorn där barnen kan spela in och spela upp talspråk, visualisera 
bildspråk på skärmen och återge skriven text på ett sätt som barnen fysiskt klarar innan de får till 
fina bokstäver med pennan. Detta framkommer även från pedagoger i förskolan att det är viktigt 
att det finns en reflektion mellan barn och pedagog, pedagog och pedagog, barn och barn. Även 
rektorer och förskolechefer nämner reflektion, att det kan vara ett stöd. Alla tre yrkeskategorier 
nämner att det främjar barnens utveckling om det finns ett medvetet syfte och att arbetet är 
genomtänkt vid användandet av digitala lärresurser. Det är viktigt med ett genomtänkt syfte så 
det inte blir som pedagoger i förskolan uttrycker, att datorer eller Ipads blir en spelmaskin utan 
att det bör användas i måttliga former där den sociala kontakten inte glöms bort. Andra fördelar 
som framkommer från pedagogerna i förskolan och förskoleklass är att barnen lär sig andra saker 
och följer med samhällsutvecklingen i och med användningen av digitala lärresurser, de menar att 
det finns i barnens vardag och är deras framtid. Klerfelt (2002, s.257 f) skriver att datorn har 
blivit ett nytt verktyg för att gestalta berättande i både ljud, bild, ord och rörelse. Hon menar att 
nästan alla barn har tillgång till datorer idag och att datorn är en självklarhet i barnens värld.  
 
Flera pedagoger i förskolan tar upp samspelet mellan vuxna och barn, rektorer och 
förskolechefer nämner samarbete som en viktig del i användningen av digitala lärresurser. Det 
som pedagoger samt rektorer och förskolechefer uttrycker om vikten av samspel och samarbete 
stämmer väl överens med det teoretiska perspektivet i vår studie, det sociokulturella perspektivet. 
Pedagoger i förskolan säger att när barnen arbetar med datorer eller andra digitala verktyg är 
barnen medskapare och de menar att barnen lär av varandra. Enligt Säljö (2000, s.18) handlar det 
sociokulturella perspektivet framförallt om samspelet mellan individ och omgivning. Vidare 
påtalar han att människan tar del av andras tidigare erfarenheter och genom kommunikation förs 
erfarenheterna vidare (Säljö, 2000, s.20 ff). Ett exempel som framkommer i vårt resultat utifrån 
teorin om den proximala utvecklingszonen är när pedagoger i förskolan svarar om deras egen 
kompetens och lärande. De säger bland annat ”att vi tar stöd av varandra och lär av varandra och 
att vi pedagoger kan dela med oss av vår kunskap”. Säljö (2000, s.82) skriver att med 
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kommunikation med andra blir vi delaktiga i att beskriva världen och omgivningen som gör att vi 
kan samspela med våra medmänniskor i olika aktiviteter. 
 

8.2.3 Vad kan användningen av digitala lärresurser i verksamheten medföra för 
fördelar och nackdelar? 
 
Förskolans pedagoger nämner även under fördelar med användningen av digitala lärresurser att 
det ökar barnens nyfikenhet, att det är ett bra reflektionsunderlag samt att de tar del av den 
tekniska utvecklingen i samhället. Av en av de fem argument som Hylén (2007, s.23 f) nämner för 
att använda digitala lärresurser innebär att digitalt material blir både billigare och lättare att 
uppdatera. Alla tre yrkeskategorier uttrycker att de kan söka information direkt på internet och får 
på så sätt lättåtkomlig fakta. Säljö (2005) som är en av Sveriges ledande förespråkare för det 
sociokulturella perspektivet skriver att med den digitala tekniken kan människan interagera med 
information på andra sätt än mot hur vi gör med texter och andra sedvanliga medierande redskap. 
En väsentlig skillnad är att vi kan nå informationen från vår egna personliga dator och 
uppkoppling via Internet när vi söker i de olika databaserna (Säljö, 2005, s.187). Detta är dock 
något som bara pedagogerna i förskolan och förskoleklass nämner i föregående fråga om vad 
som främjar barnens utveckling i användandet av digitala lärresurser. Lövgren (2009, s.15) anser 
att med hjälp av datorn och ett multimedieprogram kan talspråk spelas in och spelas upp, 
bildspråk kan visualiseras på skärmen och återge skriven text på ett sätt som barnen fysiskt klarar 
innan de får till fina bokstäver med pennan. Den synliga texten på datorskärmen verkar ge ett bra 
stöd vid barns skriftspråkserövrande. Vidare tar Lövgren (2009) upp att detta är något som enligt 
forskaren och pedagogen Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning” bygger på, att barn 
och elever skapar texter och berättelser långt innan de kan alla bokstäver. Han menar att det är 
viktigt att barn redan i förskoleklass får börja detta arbete med att leka med bokstäver vid datorn. 
Detta är även något som nämns av en pedagog i förskoleklass, att ”vi måste ha en tanke bakom 
användandet av datorn i verksamheten” och nämner därefter Arne Tragetons metod ”Att skriva 
sig till läsning”.  
Sandra Smidt (2010) tar upp utifrån det sociokulturella perspektivet att tecken och symboler som 
utvecklats av människor under lång tid hjälper människorna att reflektera och tänka. Detta är vad 
Vygotskij menar med kulturella redskap som utgörs av framför allt språket, men även datorn 
räknas in. (Smidt, 2010, s.25). Pedagogerna i förskolan svarar att en fördel med användandet av 
digitala lärresurser är att barnen får andra förutsättningar då de till exempel får lära sig skriva vid 
datorn som ett komplement till papper och penna. Detta är även något som pedagoger i 
förskoleklass säger, att barnen får lära sig skriva på tangenterna. De svarar att ”det väcker 
nyfikenhet kring till exempel bokstäver när barnen sitter framför datorn”. Rektorer och 
förskolechefer säger att det blir ett lustfullt lärande och där barnen lär sig andra sätt att lära 
genom att andra metoder används i samband med arbetet med digitala lärresurser. Digitala 
lärresurser är ett bra komplement till traditionella läromedel. Att vi i vår verksamhet till exempel 
tar in och arbetar med digitala verktyg, men att vi inte får glömma bort att använda papper och 
penna. Detta är även något som framkommer i vår studie, att det finns en rädsla att glömma bort 
konsten att använda papper och penna. Vidare anser vi att genom att barnen får chansen att 
arbeta med olika digitala verktyg gör att barnen får nya erfarenheter. Detta är även något som 
Alexandersson (2002, s.161 f) tar upp, att skriften är för de yngre barnen ett nytt sätt att 
kommunicera och att då barnen får skriva direkt i ett ordbehandlingsprogram ger dem nya 
erfarenheter. Han skriver vidare att det finns flera exempel på att barnen med hjälp av datorn 
upptäcker variationer i skriftspråkets struktur. Barnen lär sig se att samma text grafiskt kan 
formges på olika sätt, till exempel med olika typsnitt och att de utforskar skrivverktyget det vill 
säga datorn med tangentbord tillsammans med andra barn på ett ofta lekfullt sätt. Det 
Alexandersson (2002) skriver om, att barnen upptäcker variationer i skriftspråkets struktur är 
inget som någon av de informanter vi intervjuat säger. Men en av pedagogerna som är verksam i 
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förskoleklass svarar att de använder Arne Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”. Detta 
kopplar vi till det Lövgren (2009, s.15) tar upp, att Tragetons metod bygger på att barn och elever 
kan skapa texter med datorn innan de kan alla bokstäver. Trageton menar att det är viktigt att 
barn redan i förskoleklass får börja leka med bokstäver vid datorn. Även Säljö (2002, s.21) tar 
upp en fördel med användandet av den digitala tekniken. Han menar att det inte är farligt att göra 
fel, tekniken underlättar att ändra eller börja om med en uppgift vilket är svårare med papper, 
penna och radergummi. 
 
Alla pedagoger i förskolan uttrycker att det är bra för dokumentation, att det kan synliggöra 
verksamheten för pedagoger, barn och föräldrar. Vidare säger pedagogerna att det är bra att 
använda digitala verktyg i det de gör i sin verksamhet, detta för att utveckla verksamheten samt 
synliggöra deras uppdrag. Pedagoger i förskoleklass nämner också att vid användandet av digitala 
verktyg, då främst datorn, kan de enkelt gå tillbaka och se vad barnen gjort, vad de klarar av samt 
se vad barnen behöver träna mer på. Både pedagoger i förskolan och förskoleklass nämner att de 
kan följa barnens utveckling då de dokumenterar. Rektorer och förskolechefer nämner att barnen 
kan se sitt eget lärande, att pedagogerna kan se sitt lärande samt barnens lärande och sin 
verksamhet. Vikten av att använda sig av dokumentation med hjälp av digitala verktyg är inget vi 
påträffat i den tidigare forskning som använts i denna studie. Det är bra att kunna dokumentera 
med stöd av digitala verktyg, då syftar vi främst på text och bild. Detta för att det blir tydligare för 
pedagoger, barn och föräldrar då det används flera uttrycksmedel.  
 
I Allmänna råd och kommentarer kvalitet i förskolan belyser de personalens kompetens, att kommunen 
bör ge personal kompetensutveckling efter behov i förhållande till förskolans uppdrag 
(Skolverkets allmänna råd, 2005, s.18). Vissa av de nackdelar som nämns från förskolans 
pedagoger är att de har olika kompetens, att tiden inte finns för att lära sig använda de olika 
digitala verktygen samt att många av pedagogerna uttrycker att de digitala verktyg som finns i 
verksamheten är gamla och att det är brist på tillgång till dessa. En annan nackdel som nämns av 
flera är den ökade kostnaden som införskaffandet av digitala verktyg medför. I den litteratur vi 
tagit del av har det inte framkommit några fakta om den ekonomiska innebörden för 
införskaffandet av digitala lärresurser. I vår studie har det dock kommit fram att den ekonomiska 
aspekten har en stor betydelse för att det inte används digitala lärresurser i verksamheten i större 
omfattning då det saknas tillgång till digitala verktyg. Pedagoger i förskoleklass nämner att det kan 
finnas en osäkerhet hos pedagoger att använda digitala lärresurser. Detta är även något som 
Appelberg och Eriksson (1999, s.47) skriver om, att många upplever en rädsla för tekniken. De 
känner en rädsla inför hur datorimplementeringen ska inverka och förändra den pedagogiska 
traditionen.  
Rektorer och förskolechefer samt pedagoger i förskolan tar upp farhågor om att de digitala 
lärresurserna ska utnyttjas på fel sätt, att det kan bli att användas som barnvakt och att barnen 
lämnas ensamma vid till exempel datorn, att det blir en sorts barnpassning så att pedagogerna kan 
göra något annat. Det får inte missbrukas genom att barnen blir sittandes själva medan vi 
pedagoger gör något annat. Detta är något vi träffat på tidigare i vår egen yrkesutövning, att 
pedagogerna avvikit då barnen till exempel sett på film. Vi anser att någon av pedagogerna bör 
vara närvarande för det kan uppstå situationer som kräver vuxenstöd. Det framkommer också en 
oro från pedagoger att den sociala leken kan försvinna, att barnen kan tappa lite av sin 
fantasiförmåga när redan mycket är färdigt samt att kreativiteten kan försvinna. Vi kan förstå 
pedagogernas oro, men samtidigt anser vi att det är viktigt att barnen får prova på och börja 
använda digitala verktyg redan i tidig ålder. Detta kan vi se som en koppling till det 
sociokulturella perspektivet där det talas om appropriering, det vill säga en successiv process där 
barnen lär sig använda olika redskap som till exempel datorn (Säljö, 2000, s.152). Det uttrycks 
även en oro för att det kan finnas en övertro på nyttan av att använda digitala lärresurser i 
verksamheten. Ljung-Djärf och Tullgren (2009, s.184) tar upp detta och skriver att förskolans 
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kultur kan utmanas när nya verksamhetsformer eller aktiviteter förväntas ta plats i verksamheten. 
De tar även upp att tidigare studier av datorns användande visar att det finns skillnader i hur 
pedagoger i förskolan arbetar med datorn som en del av förskolans verksamhet. De menar att 
vissa pedagoger i första hand ser datorn som en möjlighet medan det hos andra pedagoger 
uppstår tveksamheter och frågor kring datorns lämplighet eller eventuella olämpligheter. Det har 
också framkommit funderingar kring om datorn kanske tar tid från sådant som lek, 
kommunikation och kreativa aktiviteter. Författarna nämner även att det finns pedagoger som 
funderar över vad datorn egentligen tillför i verksamheten och på vilket sätt den kan hanteras så 
att datorn blir ett redskap för barns lek och lärande. En annan synpunkt som även tas upp är att 
pedagogerna upplever brist på kunskap. 
 

8.2.4 Hur använder du de digitala lärresurserna i verksamheten? 

Alla tre yrkeskategorier berättar att de använder digitalkameran mycket i verksamheten. Bilderna 
som tas används främst i digitala fotoramar på förskolorna. De digitala fotoramarna används till 
att synliggöra verksamheten samt för dokumentation som ett sätt att få föräldrar delaktiga i den 
dagliga verksamheten. Liberg (2007, s.7) skriver att det finns många andra tekniska medier som 
ingår i det rådande språkliga landskapet. Hon menar att det därför blir viktigt att förskolan och 
skolan skapar möjligheter för barn att bearbeta, reflektera och utveckla sina kommunikativa 
kompetenser inom en mängd av läs- och skrivområden i olika medier och genrer. Detta nämner 
även pedagogerna, att de digitala bilderna används även i reflektionssyfte mellan barnen och 
pedagogerna samt pedagoger emellan. De flesta pedagogerna i förskoleklass uttrycker att de 
använder bilderna för dokumentation och reflektion. Endast några pedagoger i förskolan säger 
att de använder filmkamera i verksamheten som ett hjälpmedel för reflektion och dokumentation. 
Genom vår tidigare erfarenhet av att pedagoger dokumenterar och reflekterar tillsammans gör att 
de får ett bra underlag till den pedagogiska dokumentationen som de kan använda i både barnens 
lärande, vårt eget lärande och verksamhetens utveckling. Detta kan kopplas till Säljö (2000, s.82) 
som menar att genom kommunikation blir barnen delaktiga och kan beskriva världen och 
omgivningen vilket gör att de kan samspela med medmänniskor i olika aktiviteter. Med ord och 
språkliga meningar medierar de omvärlden så den framstår som meningsfull. 
 
Flera av pedagogerna i förskolan säger att det finns tillgång till datorer men att de då inte får 
användas av barnen. Medan andra framför att det finns fasta datorer som barnen har tillgång till 
på förskolan och dessa används mest för lärandespel och program. Detta uttrycks även av 
pedagoger i förskoleklass, att det finns stationära datorer som barnen har tillgång till ibland. 
Endast en av de tillfrågade pedagogerna i förskoleklass har tillgång till en bärbar dator, dock får 
inte barnen använda denna. Pedagogen berättar att hon ibland använder den tillsammans med en 
projektor. Klerfelt (2002, s.258) talar om det multimediala verktyg som datorn är att det förändrar 
barnens egna sagoberättelser. I barnens egna sagoböcker med papper och penna är bilderna ett 
stöd till texten medan i den datorproducerade sagan är det bilderna som berättar och texten 
förklarar. Detta är något som framkommer i vår studie, att en pedagog säger att ”vi använder 
bilder från kameran och skapar bildspel med musik i olika datorprogram”. Även rektorerna och 
förskolecheferna använder bildspel under möten med hjälp av presentationsprogram då datorn 
kopplats ihop med kanonen.  
Några pedagoger i förskolan säger sig använda digitala lärresurser alldeles för lite, medan en av de 
tillfrågade pedagogerna i förskoleklass nämner att hon inte för tillfället använder någon digital 
lärresurs just nu men att det kommer att återupptas. Bland de tillfrågade rektorerna och 
förskolecheferna säger de att de digitala lärresurserna används mer och mer. Detta visar på att 
informanterna har olika uppfattningar kring i vilken omfattning de digitala lärresurserna används.  
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8.2.5 Upplever du att det finns någon speciell pedagogik för hur man använder 

digitala lärresurser i verksamheten? 

 
Många pedagoger inom förskolan nämner att det är mer en metod för att i sitt arbete visa på 
barnens utveckling, det är endast två av de intervjuade informanterna som svarar att de anser att 
det finns en speciell pedagogik. Dock kan ingen av de två informanterna namnge den pedagogik 
de tänker på. Detta visar på en osäkerhet hos informanterna om de använder någon speciell 
pedagogik i arbetet med digitala lärresurser. En av de intervjuade pedagogerna i förskolan anser 
att det är en naturlig del i verksamheten men uttrycker att det inte finns någon speciell pedagogik. 
Andra pedagoger inom förskolan säger att de skulle behöva en mer pedagogisk tanke bakom, mer 
i verksamhetssyfte samt att de skulle kunna användas mer. Även i förskoleklass uttrycker en av de 
intervjuade pedagogerna att de måste ha en tanke bakom användandet av datorn i verksamheten. 
Pedagoger nämner att vid arbetet med datorer eller andra digitala verktyg är barnen medskapare, 
de lär av varandra samt att barnen blir medlärande. Detta är något som Alexandersson (2002, 
s.151) beskriver att när barnen samarbetar vid datorn arbetar de för att nå ett gemensamt mål, till 
exempel när de spelar ett spel. Under detta samspel skapas ömsesidig förståelse då de måste ta 
hänsyn till varandra. När barnen samarbetar kommunicerar de med varandra och det blir ett 
socialt samspel. Detta kopplar vi till det sociokulturella perspektivet som belyser samspelet mellan 
individ och omgivning samt att de tar stöd av en mer kunnig person för att komma vidare i sin 
utveckling, detta är något Vygotskij kallar för den proximala zonen (Säljö, 2000, s.18).  
 
Hylén (2007, s.8) skriver att det är många lärare som vill individanpassa sin undervisning och 
detta gör det komplicerat att använda de traditionella läromedlen. Lärarna gör på grund av detta 
egna läromedel genom att kopiera texter och övningar från olika läroböcker, tidskrifter med 
mera. Att lärarna gör på detta sätt gör att de kan nivågruppera materialet för olika elever och 
anpassa materialet. Detta är även något som rektorer och förskolechefer svarar, att bland annat är 
de digitala lärresurserna ett komplement till andra läromedel, att ”pedagogerna tittar på hur, vad 
och varför de används och att det ska finnas som alternativ för olika lärostilar där barnen lär sig 
på bästa sätt”. Även pedagoger i förskoleklass svarar att de är lättare att välja ut rätt verktyg för 
extra stimulans till det enskilda barnet.  Genom att pedagogerna individanpassar verksamheten 
och materialet så hjälper de barnen att nå sina mål. Detta kopplar vi till begreppet kommunikativa 
stöttor/scaffolds inom det sociokulturella perspektivet som Säljö (2000, s.123) skriver om.  
 

8.2.6 Anser du att ni har tillräcklig kompetens för att använda digitala lärresurser? 

Det är endast tre informanter som har svarat att de anser sig ha tillräcklig kompetens medan det 
är 13 stycken som svarat att de inte har tillräcklig kompetens att använda digitala lärresurser. De 
11 övriga informanterna har lämnat andra svar som till exempel att de svarat både ja och nej, att 
det ser olika ut inom arbetslaget samt att de anser sig ha kompetens kring de digitala verktyg som 
de använder idag. Alla yrkeskategorier uppfattar att kompetensen att använda digitala lärresurser 
skiljer sig, att de befinner sig på olika plan. Många av pedagogerna anser sig behöva mer 
kompetens och få mer kompetensutveckling inom området digitala lärresurser. Det är några av 
pedagogerna som uttrycker att de har kompetens för de verktyg de använder idag, de syftar då 
främst på digital kameran. Men samtidigt framkommer det att kompetensutvecklingen känns 
onödig då bra utrusning saknas i verksamheten. Rektorer och förskolechefer berättar att de är 
medvetna om att det behövs mer utbildning och att det i framtiden planerar att göra en 
utbildningsplan för pedagogerna. Vi anser det positivt att rektorer och förskolechefer är 
medvetna om att det behövs mer kompetensutveckling och att de ska satsa på detta i framtiden. 
Dock kan vi fundera över varför det tagit så lång tid att inse att detta behövs då vissa delar i 
övriga Sverige har kommit lägre och med en positiv utveckling.  
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Appelberg och Eriksson (1999, s.49) nämner att många av de som vägrar och upplevs som 
bromsklossar undviker datorn på grund av rädsla för tekniken. Det är några av pedagogerna som 
påtalar detta, att vissa inte vill lära sig samtidigt som andra pedagoger inte känner att det finns 
någon ovilja i arbetslaget att lära. Det är många av pedagogerna som uttalar att de ligger på olika 
nivåer och att de har olika mycket kompetens, vissa menar att de är självlärda. Vissa pedagoger 
säger att de måste våga själv och försöka, att det egna intresset styr, att de tar stöd av varandra 
och lär av varandra så pedagogerna kan dela med sig av sin kunskap. Någon berättar att ”som 
pedagog måste vi ta reda på själva de kunskaper vi behöver för att använda digitala lärresurser”. 
Det framkommer också att det ser olika ut och att somliga ligger långt framåt eller långt bakåt 
med användningen av digitala lärresurser. Rektorer och förskolechefer berättar att de kan se 
skillnader mellan yngre och äldre pedagoger, men att de även ser skillnad på nyutbildade som de 
menar har en högre digital kompetens.  
 
I skollagen står det: ”Huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges 
möjligheter till kompetensutveckling” (Skollagen 2 kap, 34 §, Skollagen, 2010:800). Flera av de 
intervjuade pedagogerna önskar att få mer stöd från kommunen och de anser att det satsas för 
lite inom området digitala lärresurser. En del säger att de skulle vilja att ledningen i kommunen 
tog mer ansvar och såg till att alla inom verksamheterna fick någon sorts kompetensutveckling 
inom området. Vissa upplever en viss orättvisa då de anser att på vissa ställen satsas det mera än 
på andra, det borde vara lika då det behövs hos alla. Det är många av informanterna som nämner 
utbildningen PIM. De har blivit erbjudna att gå, men det är inte alla som velat. Vissa ger uttryck 
för att alla borde gå denna utbildning då det ger så mycket. Vissa delar i detta stämmer inte riktigt 
överens med vad pedagogerna ger uttryck för, att de säger att det behövs mer 
kompetensutveckling och att det bör satsas mer samtidigt som de säger att de blivit erbjudna att 
gå PIM men tackat nej. Det ligger även ett ansvar hos pedagogerna själva att vilja ta emot den 
kompetensutveckling som kommunen erbjuder för att utvecklas i sin pedagogiska roll. I 
Skolverkets allmänna råd (2005, s.18 f) tar de upp att kommunerna har ett ansvar för att 
personalen har en lämplig kompetens. De menar att kommunerna bör satsa på en yrkesskicklig 
och erfaren personal som garanti för en högre professionalitet. De skriver vidare att kommunen 
bör ge alla i arbetslaget en möjlighet att utveckla sin kompetens. För att kommunerna ska kunna 
behålla och utveckla kvalitén i förskolan behöver kommunen aktivt arbeta med 
kompetensutveckling och andra personalutvecklande åtgärder. Det krävs därför att kommunerna 
ständigt kartlägger och analyserar kompetensutvecklingsbehovet i samarbete med förskolans 
personal och ledning för att erbjuda rätt kompetensutveckling i förhållande till förskolans 
uppdrag. Det är lika viktigt att skolans pedagoger och ledning kartlägger och analyserar behovet 
av kompetensutveckling, då detta står i skollagen.  
 
 

8.3 Avslutande resultatdiskussion 

Syfte med denna studie var att få förståelse för hur pedagoger arbetar i förskola och i 
förskoleklass med digitala lärresurser som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten, samt 
att få förståelse för rektorers och förskolechefers syn på användandet av digitala lärresurser i 
verksamheterna. Våra frågeställningar i denna studie var: 
 

 Hur beskriver pedagoger sitt arbete med digitala lärresurser i den dagliga verksamheten?  

 Hur beskriver rektorer och förskolechefer arbetet med digitala lärresurser i verksamheten 
och varför används de? 
 

Många svar som vi fått av våra informanter återkommer under våra olika intervjufrågor i vår 
studie. Några av dessa är att pedagogerna nämner vid flera tillfällen att de digitala verktygen som 
finns i verksamheten är gamla och inte klarar av dagens program, att det är brist på tillgången till 
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dessa samt att det går åt mycket energi och tid för att använda och lära sig använda verktygen 
därför att de just är gamla och att de inte finns tillgängliga på alla avdelningar så de får lov att gå 
ifrån pågående verksamhet. Den utrustning som nämndes flest gånger var Ipads och datorer, då 
framför allt bärbara datorer. Även åtkomst av trådlöst nätverk påpekas att det saknas. En annan 
nackdel som också nämns av flera informanter är den ökade kostnaden som införskaffandet av 
digitala verktyg medför. Flera pedagoger säger att visst kan och får vi till exempel köpa in Ipads, 
men då har vi inga pengar över till det andra som behövs i verksamheten och då låter vi bli. I 
skollagen står det följande: ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 
som behövs för en tidsenlig utbildning” (9 kap, 8 §, Skollagen, 2010:800). Även i flertalet 
kursplaner för grundskolan står det att eleverna ska använda digitala verktyg. I förskolans läroplan 
står det att förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar intresse för bilder, texter och olika 
medier samt sin förmåga att använda sig, tolka och samtala om dessa”(Lpfö98, reviderad 2010, 
s.10). Det är viktigt att kommunerna satsar på bra och modern utrustning för att kunna nå upp 
till de olika mål och riktlinjer som nämns i olika styrdokument för förskola och förskoleklass. 
Hylén (2007) tar upp för att hjälpa lärarna bör skolan bygga upp ett nätverk i form av digitala 
lagringsmedier och programvaror. Han menar på att det handlar om att ge lärarna möjligheter att 
samla sina digitala resurser, att verktyg och byggstenar finnas lätt tillgängliga samt att utbytet av 
resurser mellan lärarna ska fungera (Hylén, 2007, s.8).  
Under våra intervjuer framkommer det att de flesta förskoleavdelningar och några förskoleklasser 
har datorn placerad inne på till exempel pedagogernas kontor, detta kanske kan ses som en 
bidragande orsak till att användandet av datorerna blir begränsat för barnen. Pedagogerna nämner 
att tidsbrist är en orsak till att det är svårt att gå iväg och arbeta med något eller några barn då 
resten av verksamheten och barngruppen drabbas. Det borde satsas på att få in datorer och andra 
digitala verktyg på förskoleavdelningarna och i klassrummen för att underlätta verksamheten så 
att barn och pedagoger lättare ska kunna arbeta med dessa verktyg.  
 
Det som vi tagit upp i denna diskussion är inte några färdiga frågeställningar som vi formulerat 
utan är sådant som växt fram under intervjuerna och som informanterna själva berättat och som 
vi anser varit viktigt att lyfta då det är så många som tagit upp dessa olika anledningar. I och med 
att så många av informanterna lyfter detta så måste det ha en stor betydelse för den dagliga 
pedagogiska verksamheten med arbetet med digitala lärresurser.  
 
En orsak som vi inte tagit upp i tidigare diskussion är det som framkommer som negativt i 
resultatet kring användandet av digitala lärresurser, men som vi anser är viktigt att lyfta, detta är 
sekretessen i användandet av digitala lärresurser. Pedagogerna tar upp att vissa barn inte får vara 
med på bild och detta kan även gälla viss personal. Det är ett fåtal av pedagogerna som nämner 
att de använder sina privata mobiltelefoner i arbetet för att till exempel fota eller filma i 
verksamheten. Detta väcker funderingar kring hur sekretessen säkerhetsställs, hur bilderna och 
fotona skyddas. Det borde finnas moderna och lättillgängliga digitala verktyg inom alla 
verksamheter så att sekretessen lättare kan följas. Det kan hända att bilder, film och ljud kan 
hamna i orätta händer om privata digitala verktyg används i verksamheten. 
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8.4 Avslutande diskussion och slutsatser 

Syfte med denna studie var att få förståelse för hur pedagoger arbetar i förskola och i 
förskoleklass med digitala lärresurser som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten, samt 
att få förståelse för rektorers och förskolechefers syn på användandet av digitala lärresurser i 
verksamheterna. Våra frågeställningar i denna studie var: 
 

 Hur beskriver pedagoger sitt arbete med digitala lärresurser i den dagliga verksamheten?  

 Hur beskriver rektorer och förskolechefer arbetet med digitala lärresurser i verksamheten 
och varför används de? 
 

Vi lever idag i ett samhälle som hela tiden förändras i en rasande fart med en massa olika nya 
tekniska hjälpmedel. Vi har inte endast det pappersburna skriftspråket som det enda 
uttrycksmedel till förfogande idag, utan det ingår många andra tekniska medier, som datorer, 
mobiltelefoner och så vidare i vårt samhälle och dessa olika medier är ett naturligt inslag i de 
flesta barns vardag och används flitigt. Att de digitala lärresurserna skapar nya möjligheter att 
söka och utvidga kunskaper kan vi nog alla vara överens om, men för att det ska fungera så krävs 
det kunniga pedagoger och ett genomtänkt upplägg så att de används på ett meningsfullt sätt. 
Därför är det är viktigt att förskolan och skolan följer med i denna utveckling.  
 
Alla tillfrågade i vår studie anser att de digitala lärresurserna som används i den dagliga 
pedagogiska verksamheten främjar barnens utveckling. Pedagogerna menar att användandet 
väcker barnens intresse och nyfikenhet och att det utvecklar barnens frågor. Det framkommer 
även att det är viktigt att använda rätt program när barnen arbetar vid datorn. De lär sig 
samarbeta och att pedagoger får en bra inblick i barnens utveckling, även rektorer och 
förskolechefer belyser vikten av samarbete och samspel. Rektorer och förskolechefer påtalar även 
om det ska främja barnens utveckling måste pedagogerna vara medvetna om hur de använder 
digitala lärresurser och varför, de menar att det ska finnas ett tydligt syfte som kan visa på 
barnens lärande. I vår studie har det även framkommit från de tillfrågade att fördelarna var något 
fler än nackdelarna med att använda digitala lärresurser i den dagliga pedagogiska verksamheten. 
Vi har även tittat på resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv som vi anser är ett bra perspektiv i 
vår studie. Detta genom att utgångspunkten för teorin är att lärande sker i samspel med andra 
och detta är något som framkommit i vår studie utifrån de svar vi fått av våra tillfrågade. Att det 
är viktigt med samarbete och samspel i arbetet med digitala lärresurser. Tittar vi utifrån resultaten 
av vad de tillfrågade svarar så är det främst den språkliga utvecklingen som nämns under våra 
samtal. De nämner både att främst skrift- och talspråk utvecklas vid användning av de digitala 
lärresurserna. Det är förvånande att ingen nämner olika program eller appar för fördjupning inom 
andra olika ämnesområden, som till exempel inom NO vid arbete med Sveriges olika fåglar. De 
har visserligen nämnt att de använder digitala verktyg i olika temaarbeten, men att det endast har 
nämnts att de söker på internet.     
 
I studien framgår det att pedagogerna anser att de digitala verktygen som finns i verksamheten är 
gamla, att det är brist på tillgången av dessa samt att de som finns inte klarar av dagens program. 
Många pedagoger anser att de behöver mer kompetens och att de önskar mer 
kompetensutveckling inom området digitala lärresurser. Under rubriken som behandlar det 
teoretiska perspektivet nämns begreppet appropriering. Detta begrepp innebär en process där 
individen lär sig använda olika redskap och får därmed kunskap så att det kan använda dessa på 
bästa sätt. Resultatet visar att det inte bara är barnen som ska genomgå denna process, utan även 
de verksamma pedagogerna. Ingen av de tillfrågade har sagt något om att barnen efterfrågar att få 
arbeta mer med olika digitala verktyg utan det visar sig mer genom att de säger att de själva 
önskar lära sig mer och få mer kunskap och kompetensutveckling inom de digitala lärresurserna.  
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Samtidigt framkommer det i studien att kompetensutvecklingen känns onödig då bra utrusning 
saknas i verksamheten. Rektorer och förskolechefer berättar att de är medvetna om att det 
behövs mer utbildning och att det i framtiden planerar att göra en utbildningsplan för 
pedagogerna. Det är betydelsefullt att kommunerna satsar på en ökad kompetensutveckling för 
alla pedagoger, men det är även betydelsefullt att de satsas på bra och modern utrustning för att 
kunna nå upp till de olika mål och riktlinjer som nämns i olika styrdokument för förskola och 
förskoleklass. Det borde även satsas på att få in datorer och andra digitala verktyg på 
förskoleavdelningarna och i klassrummen för att underlätta verksamheten så att barn och 
pedagoger lättare ska kunna arbeta med dessa verktyg. En annan förbättrande åtgärd skulle kunna 
vara att ledningen avsätter tid för pedagogerna att lära sig mer om de digitala lärresurserna i stället 
för att pedagogerna själva ska försöka få tid till detta i pågående verksamhet. 
 
I studien har det teoretiska perspektivet haft betydelse i våra tolkningar och diskussioner kring 
våra resultat. Med hjälp av digitala artefakter kan arbetet för både barn och vuxna underlättas. 
Vårt resultat visar att samspelet mellan barnen och mellan barnen och pedagoger underlättas vid 
användandet av olika digitala verktyg och att samspelet och reflektion är viktiga delar som främjar 
barnens utveckling. Detta visar sig genom att pedagogerna säger att ”det är viktigt att det finns en 
reflektion mellan barn och pedagog, pedagog och pedagog, barn och barn och att det stärker 
barnens identitet”. Om de digitala verktygen används rätt så förstärker och utvecklar både barnen 
och pedagogerna det sociala samspelet med hjälp av dessa olika artefakter. Vid användandet 
väcker dessa artefakter en lust till lek och sociala kontakter samt kommunikation och samspel. 
Om de används fel så kan de också motverka den positiva effekten av det sociala samspelet, som 
till exempel då barnen sitter själva.  
  
   

8.5 Förslag på nya forskningsområden inom digitala lärresurser 

Några andra synvinklar som vuxit fram under studiens gång är att det skulle kunna vara intressant 
att undersöka hur barn och föräldrar uppfattar och upplever arbetet med digitala lärresurser. Det 
vore även intressant att undersöka kommunpolitikernas inställning att införa digitala lärresurser i 
verksamheterna. Hur ser kommunens ekonomi ut och finns det möjligheter till utbildning samt 
inköp av tidsenlig teknisk utrustning? Detta anser vi är en viktig del för att implementeringen av 
digitala lärresurser ska kunna fungera och ha en fortsatt framtid inom förskolan och skolan.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat inom förskola/förskoleklass som rektor/förskolechef?  
 
Anser du att digitala lärresurser som används i verksamheten främjar barnens utveckling? 
Ja/Nej – Varför?  
 
Vad kan användningen av digitala lärresurser i verksamheten medföra för fördelar och 
nackdelar? 
 
Hur använder du de digitala lärresurserna i verksamheten? 
 
Upplever du att det finns någon speciell pedagogik för hur man använder digitala 
lärresurser i verksamheten? Ja/Nej – Ge gärna exempel. 
 
Anser du att ni har tillräcklig kompetens för att använda digitala lärresurser?  
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 

Information om deltagande i undersökning av användandet av digitala lärresurser. 
 
Vi är två studenter som studerar sista terminen på lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna i 
Falun. Vi har påbörjat vårt examensarbete som tar upp ämnet digitala lärresurser i förskola och 
förskoleklass i kommunen. Vårt syfte är att få förståelse för hur pedagoger arbetar i förskolan och 
i förskoleklass för att få med de digitala lärresurser som en naturlig del i verksamheten samt att få 
förståelse för rektorer och förskolechefers syn på användandet av digitala lärresurser i 
verksamheterna och skulle nu behöva er hjälp. 
  
Vi kommer att genomföra ett antal intervjuer med verksamma pedagoger samt rektorer och 
förskolechefer i vissa delar i den undersökta kommunen. Vi beräknar att varje enskild intervju 
kommer att ta cirka 30 minuter. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Högskolan Dalarna inom ämnet: Bild, media och estetiska lärprocesser. Ni kan senare om 
intresse finns ta del av den färdiga uppsatsen. Allt insamlat material kommer att behandlas 
konfidentiellt samt att all data kommer att presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. 
Uppgifterna som insamlas ska endast användas för den aktuella undersökningen. Allt insamlat 
material kommer att makuleras efter att vi fått vårt examensarbete godkänt. 
  
Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 47 och vi kommer att kontakta er via telefon under 
vecka 46 för att boka en tid som passar er och verksamheten bäst. Ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. 
  
De frågeställningar som vi kommer att använda oss av i vår emiriska undersökning är dessa. 
 
•Hur beskriver pedagoger sitt arbete med digitala lärresurser i den dagliga verksamheten?  
•Hur beskriver rektorer och förskolechefer arbetet med digitala lärresurser i verksamheten? 
 
För att ni ska få förståelse för vad vi menar med begreppet digitala lärresurser sänder vi med den 
definition som vi kommer att använda oss av i vårt examensarbete. 
  

Det finns ingen enad syn i världen på vad en digital lärresurs är. Här i Sverige menar 
vi att allt material som är digitalt och främjar lärande är en digital lärresurs. En digital 
lärresurs ska kunna användas av många, vara möjlig att bearbeta och förändra samt 
kunna återanvändas. Den kan vara allt från den minsta beståndsdel, som till exempel 
en bild, ett ljud eller en animation, till en mer komplext sammansatt resurs, 
exempelvis en webbplats, en kurs eller en applikation. 

Digitala lärresurser skiljer sig från traditionella läroböcker i flera avseenden. En av de 
viktigaste skillnaderna är att digitala lärresurser innehåller med digitala resurser kan 
kommunikationen ske med rörliga bilder, som till exempel animationer med 
simuleringar av förlopp eller video. Dessutom kan man kombinera både text, bild och 
ljud samtidigt. Användaren kan också interagera med digitala lärresurser, till exempel 
svara på frågor eller utföra olika typer av handlingar. 

Men digitala lärresurser är inte bara färdiga produkter. Med hjälp av digitalkameror, 
videokameror, datorprogram, interaktiva digitala skrivtavlor, diskussionsforum, 
bloggar och så kallade wikis kan elever och pedagoger skapa sitt eget innehåll som en 
del av lärandet (hämtat från www.skolverket.se 2012-11-06). 

 



 

 46 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
 
Annika Palm        Tina Bing 
h09annpa@du.se       h09tinbi@du.se 
070-779 01 30        070-379 73 43 
 

Handledare 
Barbro Holmgren  

bho@du.se   
023-77 82 47 

 
 
 

Med vänlig hälsning 
Annika Palm och Tina Bing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


