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Sammanfattning 
 
Digitala verktyg är ett aktuellt samtalsämne i den svenska förskolan då en reviderad version 
av läroplanen för förskolan börjar gälla 1 juli 2019. I den kommande läroplanen lyfts för 
första gången orden digitala verktyg som något förskolan ska arbeta med. Våra erfarenheter 
säger oss att det finns verksamma pedagoger som inte har kompetensen eller intresset att 
arbeta med de digitala verktygen. 	
	
Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger beskriver användandet av digitala verktyg i 
förskolan samt pedagogers inställning till användandet av digitala verktyg. 	
	
För att synliggöra pedagogernas åsikter kring ämnet utifrån studiens syfte och frågeställningar 
har metoden fokusgruppsintervju använts. Fyra respondenter deltog under intervjutillfället 
och materialet analyserades av oss båda. Utifrån respondenternas svar identifierades tre 
kategorier som presenteras i resultatet: Pedagogers inställning till digitala verktyg, Hur de 
digitala verktygen används och Vad pedagogerna anser sig behöva i sitt arbete med digitala 
verktyg. 	
	
I resultatet synliggörs det att respondenterna är positiva till att digitala verktyg finns i 
förskolans verksamhet. Det uttrycks att användandet av de digitala verktygen i förskolan dock 
påverkas av pedagogers intresse, ålder och rädsla. Den största påverkande faktorn anser 
respondenterna är kompetensen hos många pedagoger. En ekonomisk bidragande faktor 
nämns också.	
	
Forskningen lyfter, likt det som beskrivs i inledningen och det som framkommer i resultatet, 
att pedagoger i förskolan ännu inte vet hur arbetet med digitala verktyg utifrån ett 
kompletterande pedagogiskt perspektiv ska ske.	
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INLEDNING  
Samhället som barn lever i idag beskrivs som multimodalt, det vill säga att samhället präglas 
av information och olika typer av medier, vilket pedagoger inom förskolan behöver vara 
förberedda på att möta. Lundgren Öhman (2014, s.11) anser att barnen får möjlighet att 
utveckla kunskap om framtidens samhälle om pedagoger ser möjligheterna med digitala 
verktyg och utvecklar förskolans verksamhet inom detta område. Lundgren Öhman ser en vikt 
i att försöka förstå hur både kunskaps- och lärprocesser kan påverkas där samhället mer och 
mer baseras på medier.	
	
Den nuvarande läroplanen för förskolan (Lpfö 98 2016, s. 6) beskriver att barnen ska ges 
möjligheter att kommunicera, söka kunskap och samarbeta i samhället. Ett samhälle i konstant 
utveckling och som präglas av ett stort informationsflöde. De som arbetar i förskolan lägger 
grunden för barnens framtida kunskaper som samhället idag kräver.	
	
Vi ser att läroplanen i nuläget är tolkningsbar när det gäller ämnet digitalisering, då läroplanen 
beskriver att förskolan ska följa samhällets utveckling. Däremot används inte begreppet 
digitalisering i den nuvarande läroplanen för förskolan.	
	
Den 1 juli 2019 kommer det en ny reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Skolverket 
(2018) påpekar att förändringar och digital kompetens behövs i styrdokumenten för att barn 
ska få möjlighet att utveckla en digital kompetens. Detta utifrån att samhället präglas av ett 
stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Barnen behöver, för att 
fortsatt kunna samspela med ett sådant samhälle, bli rustade inför fortsatta studier och 
arbetsliv. Den digitala kompetensen anser Skolverket också bidra till ökad likvärdighet.	
	
Digitala verktyg är i och med de nya skrivningarna i Lpfö 18 ett högst aktuellt 
diskussionsämne bland forskare och experter. I en debatt som pågår skriver bland annat 
flertalet psykologer (Stenholtz et. al 2019) om varför skärmar inte ska finnas i förskolan 
medan forskaren Susanne Kjällander (2019) och Skolverket via Kjell Hedwall (2019) 
replikerar med varför digitala verktyg ska och bör finnas. Dock är samtliga parter eniga om att 
det finns en brist på forskning i ämnet vilket gör denna studie relevant.  	
	
Vi upplever, i vårt yrke som förskolepedagoger, att arbetet med digitala verktyg bemöts på 
olika sätt av verksamma pedagoger. Vi möter både pedagoger med en positiv syn på 
användning av digitala verktyg och de med mer restriktiv inställning. Marklund & Dunkels 
(2015, s. 296) har även de identifierat två grupper av pedagoger i sin studie. Ena gruppen ser 
fördelar med digitala verktyg och den andra gruppen är negativa till användning av verktygen. 	
Masoumi (2015, ss. 9-13) fann i sin studie att osäkerhet hos pedagoger kan leda till att digitala 
verktyg används för att hålla barnen sysselsatta med barnprogram samt hur det endast är de 
pedagoger som har kunskapen inom ämnet som väljer att använda digitala verktyg i sin 
undervisning. Vi upplever att digitala verktyg bidrar till många diskussioner i förskolevärlden. 
Åsikter går isär om vad som anses vara rätt för barnen. Vi vill därför i denna studie undersöka 
ämnet digitala verktyg.	
	
Det finns många begrepp kring digitalisering och vad det kan kallas. En del föredrar IKT, 
andra mediepedagogik. Vi har valt att i vår studie använda begreppet digitala verktyg. 
Digitala verktyg i förskolan handlar till största del om surfplattor, datorer, projektorer och 
programmeringsrobotar så kallade BlueBots, även om själva begreppet kan innefatta mycket 
mer. Diskuteras det någon annan form av digitala verktyg kommer detta att nämnas i studien. 	
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SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger beskriver användandet av digitala 
verktyg i förskolan samt pedagogers inställning till användandet av digitala verktyg.  

Frågeställningar 
• Vad har pedagoger för inställning till användandet av digitala verktyg?	
• Hur beskriver pedagoger användandet av digitala verktyg?	
• Vad anser sig pedagoger behöva i arbetet med digitala verktyg?	
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BAKGRUND 
 
I detta avsnitt presenteras styrdokument och riktlinjer utifrån ämnet digitalisering samt 
forskningsartiklar utifrån samma ämne. De artiklar som presenteras är relevanta utifrån 
studiens syfte och ger oss ett vetenskapligt perspektiv att sätta i kontext med vårt resultat.   

Styrdokument och riktlinjer 
 
I Lpfö 18 (Lpfö 18, ss.9-15) beskrivs det att barnen ska kunna förstå hur digitalisering 
påverkar samhället och också individen. Barn ska kunna använda och förstå digitala verktyg 
och medier, samt ha ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Barn ska också kunna 
använda sig av problemlösning på ett kreativt sätt med hjälp av digital teknik. Under avsnittet 
förskolans uppdrag går det att utläsa följande om digitalisering: 
	

Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska,	
reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att	
uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild,	
form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få 
möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och 
tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en 
metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande. [...] Utbildningen ska 
också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge 
dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. 
Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 
till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt 
kunna värdera information.	

(Lpfö 18, s. 9) 
	
I avsnittet mål och riktlinjer förekommer följande två citat: 
	

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla [...] intresse för berättelser, 
bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa	

(Lpfö 18, s. 14)	
	

Arbetslaget ska ge varje barn förutsättningar att utveckla [...] skapa förutsättningar 
för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 
upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl 
med som utan digitala verktyg,	

(Lpfö 18, s. 15)	

 

Forskning och litteratur om digitala verktyg 
 
I följande avsnitt kommer vårt val av forskning och litteratur om digitala verktyg först att 
presenteras var för sig med en kort sammanfattning följt av analyser där vi jämför litteraturen 
med varandra. De kategoriseras utifrån rubrikerna synsätt på digitala verktyg, digitala 
verktygs användningsområden och påverkande faktorer.	
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Masoumi (2015, ss 8-11) har utifrån ett sociokulturellt perspektiv genomfört observationer 
och intervjuer på tre olika förskolor med 6 stycken förskollärare och identifierat fem olika sätt 
att använda digitala verktyg på. Dessa presenteras nedan.  

• Att använda digitala verktyg som ett komplement till styrdokument för att berika 
verksamheten.	

• Att använda digitala verktyg för att förbättra barns kulturella medvetenhet och minska 
språksvårigheter för barn med annat modersmål än svenska.	

• Att använda digitala verktyg för att hålla barn sysselsatta	
• Att använda digitala verktyg i dokumentationsprocessen	
• Digitala verktyg används inte i förskoleverksamheten	

	
Nilsen (2018, ss. 91-107) har studerat barns och pedagogers användning av surfplattor utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv på tre olika förskoleavdelningar. Metoden hon använde var 
videoobservationer och intervjuer. Studien visar en skillnad mellan aktiviteter med digitala 
verktyg som initieras av barn kontra aktiviteter initierade av pedagogerna. Nilsen undersöker 
för- och nackdelar med användandet av surfplattor och diskuterar huruvida det går att ersätta 
de analoga förlagorna med digitala teknologier. Hon diskuterar även vad effekterna blir av 
sådana ersättningar.	
	
Lindahl & Folkesson (2012, ss. 425-433) beskriver i sin studie 31 stycken 
förskollärarstudenter, som har fått i uppgift att observera hur barn använder digitala verktyg i 
förskolan under uppstyrda former. Samtliga studenter har skrivit ner vad som hände och hur 
det gick. Den teoretiska utgångspunkt de utgått ifrån är Giddens struktureringsteori. Lindahl 
& Folkesson påvisar i sin forskning att det finns både förespråkare och motståndare till de 
digitala verktygen. I denna forskning har störst fokus legat på datorer i förskolan. 	
 
Marklund & Dunkels (2016, ss. 289-304) har genomfört en studie där syftet var att titta på 
pedagogers onlinediskussioner gällande hur pedagogerna tänker kring användandet av digitala 
verktyg för att stötta barns lärande och utveckling. Studien visar att digitala verktyg används 
av pedagoger på olika sätt och med olika inställning. Förskollärare använde digitala verktyg 
både i sin undervisning och, i detta fall onlinediskussioner med andra pedagoger, som 
kompetensutveckling och informationssök inom ämnet digitala verktyg. Där det bland annat 
söks tips på appar som stimulerar utveckling och färdigheter i till exempel språk, matematik 
och barns samspel med andra. 	
 
Forsling (2011, s.76) har i sin artikel undersökt olika europeiska förskoleprojekt med fokus på 
digitalisering. Syftet med artikeln är att belysa digitaliseringen och öppna upp en debatt kring 
detta ämne. Forsling (2011, ss.81-93) beskriver hur barn idag föds in i den digitala världen. 
Dessa kallar hon för digitala infödingar, medan de som är födda före 1980 benämns som 
digitala invandrare. Med detta menar hon på att idag har barn redan en viss digital kompetens. 
Vidare menar Forsling på att vi passerat frågan om digitala verktyg ska användas och istället 
bör fokus läggas på hur och varför arbetet med digitala verktyg bör ske. För att barns 
utveckling av digital kompetens ska ske anser Forsling att pedagoger bör både tro på och se 
en interaktiv lärandemiljös möjligheter. Även frågan kring vad digital kompetens är och hur 
den ska utvecklas bör diskuteras i förskolan, trots att detta ej står i läroplanen. 	
 
Peter Parnes (2015, ss. 3-6) är professor vid Luleå tekniska högskola och diskuterar i sin 
artikel vikten av att utveckla datalogiskt tänkande vilket innehåller problemlösning, kritiskt 
tänkande, kreativitet, samarbete och kommunikation. Detta ihop med datorkraft blir 
datalogiskt tänkande. Artikeln fokuserar på hur detta kan arbetas med i skolan, men kan även 
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passa in i förskolan. Han beskriver vikten av utbildning bland personalen, skolledningens roll 
och även att det sker satsning på nationell nivå. Han menar på att de inte räcker att köpa in 
hårdvaror, det vill säga konkret material. Han betonar vikten av en vision och en gemensam 
syn på hur arbetet med digitalisering ska ske.	
 

Synsätt på digitala verktyg 
 
Masoumi(2015, ss 8-11)  har identifierade att flertalet pedagoger fokuserar på möjligheterna 
med digitala verktyg i förskolan och ser dem som ett pedagogiskt komplement som tillför 
något nytt till undervisningen. Förskollärarna beskriver i intervjuer att vissa program och 
appar kan ge den pedagogiska undervisningen en ny dimension då information finns 
lättillgänglig. Masoumi beskriver att han i observationer vittnat om att digitala verktyg 
används i enlighet med läroplanen. Även Nilsens (2018, s.106) studie uttrycker att 
pedagogerna är positiva till de digitala verktygen. Digitala verktyg uttrycks av pedagoger vara 
en självklar del av förskolans verksamhet. I Lindahl & Folkesson  studie (2012, ss. 425-433) 
lyfter de pedagoger som förespråkar användandet av digitala verktyg och ser förskolan som en 
plats där barnen skall förberedas inför livet i samhället. I samhället anses behovet av digitala 
verktyg finnas för att kunna kommunicera med omvärlden, både privat och i kommande 
arbete. Lindahl & Folkesson menar på att pedagoger kan använda digitala verktyg genom 
öppna aktiviteter som tillåter barnen att göra egna val, ta initiativ och delta aktivt tillsammans 
med en pedagog eller självständigt. De påpekar också att pedagoger kan använda digitala 
verktyg på ett sätt där pedagogen planerar hela processen och inte låter barnen utforska de 
digitala verktygen självständigt.	
 
Forsling (2011, s.88) beskriver arbetet med digitala verktyg utifrån tre aspekter. 
Inlärningsaspekten, arbetslivaspekten och demokratiaspekten. Enligt inlärningsaspekten kan 
ett nytt och varierat arbetssätt uppstå. Forsling ser även att barn i behov av särskilt stöd skulle 
kunna erbjudas nya möjligheter till utveckling i ett arbete med digitala verktyg. 
Arbetslivsaspekten handlar om samhällets och näringslivets syn på en förberedelse för barnen 
inför deras framtida yrkesliv, vilket förskolan ska ansvara för. Den tredje aspekten, 
demokratiaspekten, utgår från den rätt alla medborgare har till en likvärdig utbildning. 
Pedagoger ställs inför stora utmaningar där de kan behöva se på lärande och inlärning på ett 
nytt och annorlunda sätt. En av dessa utmaningar kan vara hur man ser på företeelsen 
medielek, det vill säga att populärkultur inspirerar barns lek. Det kan ses som en möjlighet för 
barnen att utveckla digital kompetens, där lärande och lek sker i interaktion med teknologi.	
 
Lindahl & Folkesson (2012, s. 430) lyfter att de pedagoger som ser digitala verktyg som en 
fiende såg ej förskolans uppdrag som förberedande inför livet i dagens samhälle. De såg då 
förskolan som en plats att skydda barnen från digitala verktyg, vilka en del ansåg att barnen 
fick tillräckligt av i hemmet. Även Masoumi (2015, s.11) beskriver att några av de intervjuade 
förskollärarna är kritiska till att överhuvudtaget använda digitala verktyg i förskolans 
verksamhet. De uttrycker att digitala verktyg är något som är onödigt och svårt att använda i 
förskolans undervisning. I Marklund & Dunkels (2016, s. 301) studie fanns även en liten 
grupp förskollärare med negativ inställning till digitala verktyg där en oro uttrycktes att 
surfplattor kunde bli en passiv aktivitet och vara ett hot mot förskolans andra aktiviteter. 	
	
Nilsen (2018, s. 107) har identifierat att barn och pedagoger ofta saknar samordnade 
perspektiv på aktiviteter med surfplattor. Hon beskriver att aktiviteter initierade av barn 
karaktäriseras av glädje, lekfullhet och att barnens inflytande är högt, medan aktiviteter 
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initierade av pedagoger tenderar att vara pedagogiskt styrda med en lägre möjlighet till 
inflytande för barnen och även lägre engagemang. Barnen ser användandet av surfplattor som 
ett spelande medan pedagoger har som syfte att en lärande process ska ske hos barnen. Där ser 
hon att barn till stor del använder sig av det hon kallar trial and error, det vill säga att barn 
provar sig fram tills det råkar bli rätt, utan att det nödvändigtvis sker det lärande som är tänkt 
utifrån appens syfte. Likt det Nilsen beskriver lyfter även Masoumi (2015, s.11) att olika 
appar används, men att det är oklart vilket egentligt lärande barnen tar till sig. 	
	
Forsling (2011, s.92) belyser i sin studie vikten av pedagogens närvaro när barn interagerar 
med digitala verktyg. För att ett lärande hos barnet ska främjas måste ett kreativt samspel 
mellan barnet och pedagogen ske. Många gånger har barn mer kunskap än pedagoger och 
Forsling lyfter därför att pedagoger bör utmana sig i att närvara i samspelet mellan barn och 
digitala verktyg. Ger sig pedagogerna in i medieleken kan deras kunskaper och synsätt 
utvecklas, vilket kan bidra till att pedagogerna ser barns mediekultur som nyskapande, 
kreativt men också etiskt. Masoumi (2015, s.11) ser pedagogers närvaro ur en annan 
synvinkel. Om pedagoger är närvarande med aktivt stöd och diskussioner bidrar det till att 
barnen utvecklas och integrerar med varandra. De digitala verktygen bidrar då till att barnen 
med hjälp av närvarande pedagoger utvecklar ett samspel sinsemellan.	
	

Digitala verktygs användningsområden	
	
Masoumi (2015, ss. 10-12) beskriver i sin studie att den mest förekommande användningen av 
digitala verktyg sker vid dokumentation. Masoumi beskriver hur förskollärarna dokumenterar 
barnens aktiviteter genom att fota eller filma främst med surfplattan. Denna dokumentation 
används främst till att sättas upp på väggarna i pappersform eller publiceras elektroniskt till 
föräldrarna. Masoumi redovisar att flera av de intervjuade förskollärarna beskriver hur 
digitala verktyg används för att berika undervisningen. Vissa program eller sökmotorer ger en 
ny dimension av den pedagogiska undervisningen då det är lätt kan söka information, menar 
förskollärarna. Forsling (2011s. 84) konstaterar även hon att det händer att förskolor använder 
digitala verktyg för att söka information.	
 
Marklund & Dunkels (2016, s.302) beskriver i sin studie hur digitala verktyg används som ett 
kompletterande verktyg i undervisningen på förskolan. Verktygen beskrivs då användas i ett 
språkstimulerande syfte, för både svensktalande barn och flerspråkiga barn samt i 
undervisningssyfte i ämnet matematik. Masoumi (2015, s.9) ser även han i sina observationer 
att digitala verktyg används i enlighet med förskolans läroplan. Förskollärarna beskriver hur 
de använder de digitala verktygen för att låta barnen skapa sagor eller filmer som ska hjälpa 
barnen vidare i deras språkutveckling och hur de kan integreras in i barngruppen.	
Forsling (2011, s.84) lyfter användandet av digitala verktyg inom området källkritiskt 
tänkande. Genom samtal med barnen, där pedagoger lyssnar in barns erfarenheter och frågor 
skapas en diskussion som bidrar till barnens källkritiska tänk.	
 
Masoumi (2015, s. 12) beskriver hur ett antal intervjuade förskollärare påpekar att digitala 
verktyg används för att hålla barnen sysselsatta. Ett exempel är där en förskollärare beskriver 
hur hen visar barnprogram på SVT-play när det inte är några andra uppstyrda aktiviteter 
planerade. Förskolläraren menar att barnen tycks gilla det och att det håller dem både 
sysselsatta och tysta. Vid ett annat exempel observerar Masoumi när en grupp barn spelar ett 
spel. Barnen är tillsynes sysselsatta och glada över att spela. Författaren påpekar att det är 
oklart om de lär sig något.  
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Påverkande faktorer 
	
Masoumi (2015, s. 13) beskriver i sin forskning att digitala verktyg används, men att 
pedagogers inställning till de digitala verktygen kan vara direkt avgörande för användandet av 
dessa. I en av de studerade förskolorna påvisar Masoumi att de digitala verktygen endast 
används av den förskollärare som hade ansvaret över digitala verktyg. Denna beskrivs också 
ha mest intresse för de digitala verktygen. De andra förskollärarna beskriver i sina intervjuer 
att de inte har kunskapen för att kunna arbeta med digitala verktyg och då det är bättre att den 
förskolläraren som har kunskapen och intresset står för arbetet med de digitala verktygen. 
Forsling (2011, s.82) beskriver att om pedagogen inte har intresset så avspeglar det 
användningen av de digitala verktygen med barnen vilken då blir begränsad. Forsling påpekar 
att på de förskolor där pedagogerna saknar intresse för arbete med digitala verktyg sker heller 
inget arbete med dessa verktyg. 	
	
Forsling (2011, s.82) lyfter att vissa pedagoger känner en rädsla inför användandet av digitala 
verktyg, vilket då leder till att verktygen ej blir använda. Hon lyfter även att osäkerhet hos 
pedagogerna ofta leder till att de digitala verktygen blir ett lekmaterial utan något lärande i 
fokus. I Masoumis (2015, s.13) studie beskrivs det istället att rädslan bidrar till att pedagoger 
inte anser att digitala verktyg är viktiga eller att de överhuvudtaget ska användas i förskolan. 
Till skillnad från tidigare forskare beskriver Marklund & Dunkels (2016, s.298) att osäkra 
pedagoger söker stöttning och tips från andra pedagoger på onlineforum för att utveckla sitt 
arbete med digitala verktyg. Däremot beskriver Forsling (2011, s.83) att digitala infödingar 
har en fördel i användningen då de växt upp med digitala verktyg och således inte känner 
denna rädsla och osäkerhet som beskrivs av många. Dock påpekar Nilsen (2018, s.20) att 
diskussionen kring digitala infödingar är generaliserande eftersom det inte i någon forskning 
framkommer att åldern är avgörande för hur de digitala verktygen används. 	
	
Forsling (2011, s.92) lyfter vikten av kompetens bland personalen för att arbetet med digitala 
verktyg ska kunna ske, i likhet med det Parnes (2015, ss.5-6) beskriver. Parnes beskriver dock 
att det inte krävs mycket för att lärare ska motiveras till att börja utveckla sin kompetens. Han 
lyfter exempel som workshops och kommunala satsningar där tillgång till material finns. 
Däremot påpekar han att dessa kommunala satsningar där lärare och elever får konkret 
material i form av datorer inte bör ske utan efterföljande utbildning för personalen. Att bara få 
verktygen ökar inte användningen i ett lärande syfte påpekar Parnes. Chefen och skolledning, 
lyfts av Parnes, har en betydande roll i kompetensutbildning. Forsling (2011, s.92) beskriver 
pedagogers kompetens och tillgång till material som två betydande faktorer för att 
användningen av digitala verktyg ska bli så bra som möjligt. Hon hävdar också att avsaknad 
av dessa faktorer förekommer på många förskolor och är även kritisk till om möjligheten till 
kompetens ges på lärarutbildningar. 	
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Sociokulturellt perspektiv 
I denna studie har det sociokulturella perspektivet använts då en central tanke inom det 
sociokulturella perspektivet är att förstå hur människor interagerar i samspelet med andra 
människor och med kulturella produkter men även hur detta driver och påverkar lärprocesser 
(Jakobsson 2012, s. 154). Detta går då att härleda till användningen av de digitala verktygen 
och vi har i denna studie utgått ifrån begreppet samspelet vilket kan ses i mellan barn-pedagog 
och mellan barn-digitalt verktyg, så kallad artefakt. Det finns tidigare studier som forskat på 
digitala verktyg utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ett exempel är Nilsen (2018) som nämns 
i föregående bakgrund.	
	
Det sociokulturella perspektivet grundades av Lev Vygotskij som betonade att barnet ingår i 
ett socialt och kulturellt sammanhang. Utifrån sina erfarenheter inom dessa sammanhang 
bygger barnet upp sin kunskap om världen. Vygotskij menade på att ett barns utveckling kan 
ses som ett resultat av dess sociala samspel med personer i barnets direkta närhet. Barnet 
utvecklar verktyg, så som språket, för att hantera problem det möter. Vygotskij anser att 
lärande sker inifrån och ut, men även utifrån och in. Både språk och kultur påverkar denna 
kognitiva utveckling (Hwang & Nilsson 1995, ss. 66-67). Vygotskij menade att om man 
analyserar språk och handling i relation till de sociala och kulturella resurser människor 
använder kan man förstå och undersöka människors tänkande. Kulturella produkter och 
artefakter, som människan genom historien utvecklat för att kunna tänka och agera, är de 
resurser han beskriver.  Tanken, medvetandet och den materiella världen ses som en helhet. 
Det innebär att den materiella världen i form av olika artefakter och kulturella produkter står i 
nära kontakt med människan vilket påverkar och möjliggör tänkandet.  Vygotskij ansåg även 
att vilka funktioner som skapas och hur långt dessa kan utvecklas är beroende av vilka 
resurser, såsom verktyg och tecken, som används och finns tillgängliga. Förmågan att 
använda de artefakter som driver människans tankar utvecklas främst i sociala sammanhang 
(Jakobsson 2012, ss. 153-155). 	
	
Vygotskij lägger stort fokus på den proximala utvecklingszonen, i vilken människan bör 
befinna sig för att en lärande process ska ske. Denna zon ligger precis ovanför den 
kunskapsnivå människan befinner sig på. Möter personen en nivå långt ifrån sin egen sker 
inget lärande (Vygotskij 1978, s.86). Det är människorna, oftast med ett större kunnande, i 
individens närhet som står för att utmana och bjuda in i den proximala zonen. Här ser man 
främst att den mer vetande kan lära den som vet mindre, men Vygotskij menar även på att den 
mer kunniga kan dels lära sig genom att själv behöva förklara, argumentera och tänka om, 
men även genom att lyssna till andra människors tankar, vilket kan leda till nya sätt att se på 
omvärlden (Jakobsson 2012, ss. 153-155).	

METOD 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod med fokusgruppsintervju som redskap för att 
samla in datamaterial till vår studie. I det kvalitativa synsätt som har sitt ursprung i 
hermeneutiken söks förståelsen för ett visst fenomen (Dahlin Ivanoff & Holmgren 2017, s.7). 
Då fokusgruppsintervju handlar om att tolka och förstå deltagarnas åsikter samt erfarenheter 
anser vi att det är ett bra redskap att använda utifrån vårt syfte där vi vill synliggöra 
pedagogers inställning och användande av digitala verktyg. 
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Fokusgruppsintervju 
Intervjuer i fokusgrupper har ett syfte att skapa ett samspel mellan deltagarna. Detta för att 
synliggöra så många åsikter och synpunkter som möjligt inom ett specifikt avgränsat område 
(Dahlin Ivanoff & Holmgren 2017, s.19). Under en fokusgruppsintervju finns en 
samtalsledare som introducerar ämnet och håller kvar deltagarnas diskussion inom ämnet. 
Samtalsledaren bör ta en passiv roll i själva diskussionen men kan föra in nya aspekter. Det 
rekommenderas även att en observatör finns tillgänglig. Denne fokuserar då på att exempelvis 
dokumentera talordning och observera gester och mimik medan samtalsledaren är den som är 
delaktig och fokuserar på samtalen. Den optimala storleken på gruppen anses vara 4-6 
personer (Davidsson 2012, ss.67-68). Wibeck (2010, s.25) beskriver tre aspekter som är 
typiska för fokusgruppsintervju, Att metoden tillämpas som forskningsteknik, Data samlas in 
genom gruppinteraktion och Ämnet är bestämt av forskaren.  
	
Både Davidsson (2012, s.50) och Wibeck (2010, s.12) beskriver att det bör rekryteras 
lämpliga deltagare utifrån studiens syfte inför en fokusgruppsintervju, därtill bör nyckelfrågor 
arbetas fram som fokusgruppsintervjun utgår ifrån. Dahlin Ivanoff & Holmgren (2017, s.52) 
menar på att gruppsammansättningen bör vara både homogen och heterogen. Homogenitet är 
första prioritet vilket innebär att deltagarna delar erfarenheter, vilket i vår studie är det 
gemensamma yrket. Heterogenitet innebär att deltagarna ska ha en viss skillnad. Det kan 
handla om exempelvis ålder vilket också blev den heterogena skillnaden mellan studiens 
deltagare.  
	
Fokusgruppsintervju är särskilt bra för att få forskningsdata om sociala gruppers 
föreställningar, attityder och värderingar inom ämnet menar Wibeck (2010, s. 149). Vidare 
beskriver Wibeck att fokusgruppsintervju möjliggör för forskaren att få ett djup och en 
kontext för att förstå människors tankar och erfarenheter. Svårigheterna enligt Wibeck med en 
fokusgruppsintervju är att hitta balansen i gruppsammansättningen och att samtliga deltagare 
ska kunna uttrycka sina åsikter. Samtalsledarens ansvar är då av stor vikt då denne måste 
kunna fördela ordet till samtliga deltagare och hålla diskussionen till det valda ämnet.	
 

Urval 
Davidsson (2012, s. 66) påvisar tre ställningstaganden som bör tas hänsyn till vid urvalet av 
deltagare till en fokusgruppsintervju. Dessa är: gruppstorlek, sammansättning av deltagare 
och valet av homogen eller heterogen grupp. 
	
Vi ville under vår fokusgruppsintervju ha 6 stycken respondenter och valde att rekrytera 
deltagare i vårt yttre sociala nätverk. Halkier (2010, s.29) beskriver detta som snowball 
sampling. Det är då viktigt att deltagarna och forskaren inte känner varandra mer än till ytan 
för att inte tolka och underförstå saker under intervjun utifrån en tidigare relation. Fördelen 
med att leta i det yttre sociala nätverket är att deltagarna med detsamma känner sig trygga 
med samtalsledaren under fokusgruppsintervjun. Davidsson (2012, s. 66) påpekar att 
gruppstorleken ej bör vara för stor eller för liten, utan en gruppstorlek på 4-6 personer är 
lagom. Efter två bortfall bestod fokusgruppen slutligen av 4 stycken respondenter.  
	
Samtliga respondenter var verksamma pedagoger i förskolan och arbetade på olika enheter. 
Två av respondenterna var anställda på ett föräldrakooperativ och de andra två på kommunala 
förskolor. De tillfrågade respondenterna varierade i ålder och hade olika lång erfarenhet inom 
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yrket. Detta var ett medvetet val då vi ansåg att den heterogena skillnaden i gruppen skulle 
tillföra diskussionen på ett positivt sätt. 	

Genomförande 
När vi fått svar från 6 respondenter som ville ställa upp på vår fokusgruppsintervju mailades 
samtyckeskravet (se bilaga 1) samt informationsbrev (se bilaga 2) ut till respondenterna. Inför 
intervjutillfället bokade vi ett grupprum på högskolan där vi kunde sitta och samtala ostört. 	
Vid intervjutillfället hade vi penna och papper tillgängligt för anteckningar och såg till att 
mobil för ljudupptagning var laddad. Vi använde två mobiler för att säkerställa att få med hela 
intervjun ifall något skulle krångla. Vid intervjutillfället agerade en utav oss samtalsledare och 
den andre observatör utifrån det Davidsson (2012, s.66) beskriver. 
	
Vi valde även att lyfta några regler som vi skrivit ner utifrån det som Dahlin-Ivanoff & 
Holmgren (2017, s.67) beskriver. Dessa regler var följande: 
	

• Ej prata i mun på varandra 
• Ärlighet och säga vad man tycker och tänker 
• Inga svar är rätt eller fel 
• Alla tankar och kommentarer är viktiga och värdefulla 
• Allt som sägs stannar i gruppen 

 
Till fokusgruppsintervjun avsattes två timmar som maxtid för att inte materialet från intervjun 
skulle bli för mycket att bearbeta utifrån tidsaspekten för studien. Den sammanlagda tiden för 
intervjun blev ca: 1h och 20 min.	
	
Samtalsledaren startade sedan samtalet och öppnade med de planerade nyckelfrågorna (se 
bilaga 3), medan observatören antecknade talordningen och observerade både samtalsledarens 
och respondenternas mimik och kroppsspråk. 	
 

Forskningsetik 
Utifrån de forskningsetiska principerna som Löfdahl (2015, s.36) beskriver fick 
respondenterna ge sitt samtycke till deltagandet samt mottaga information om de fyra 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2017) innan intervjun ägde rum. Den första 
principen är informationskravet, vilket innebär att respondenterna ska informeras om studiens 
syfte. Den andra principen är samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna delges att det 
är frivilligt att delta i studien. Konfidentialitetskravet är den tredje principen och handlar om 
att respondenternas deltagande ska vara anonymt. Utöver att ge alla respondenter fiktiva namn 
i studiens resultat så sparades inte ljudfilerna från fokusgruppsintervjun på våra 
mobiltelefoner utan laddades upp på PingPong. Den fjärde principen är nyttjandekravet som 
innebär att respondenterna informeras om att all insamlad data endast kommer att användas 
utifrån studiens syfte. I vårt informationsbrev (se bilaga 2) informerades respondenterna om 
samtliga principer. 
 

Reliabilitet och validitet 
För att säkerställa att studien är av så god kvalité som möjligt bör forskarna se till att studien 
är av hög reliabilitet och validitet. Dessa två begrepp kommer presenteras nedan med en kort 
beskrivning och hur vi gått tillväga för att säkerställa kvalitén i studien.  
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Reliabilitet kan beskrivas som tillförlitlighet.  Det innebär att oavsett vilken forskare som 
studerar materialet ska resultatet påvisa samma sak (Wibeck 2010, s.143). Eftersom vi båda 
två närvarade på fokusgruppsintervjun kunde vi efteråt diskutera materialet och huruvida vi 
uppfattat saker lika vilket också tillför studien reliabilitet. Att spela in hela 
fokusgruppsintervjun och skriva ner ordagrant vad som sades gav oss en tydlig överblick och 
tillät oss inte att missa något av vad respondenterna sa. Det menar Wibeck (2010, s.144) på 
tillför studien reliabilitet. 
	
Validitet beskrivs ofta som giltighet. Validitet handlar om att studera det som är bestämt att 
studera. Att du som forskare svarar på studiens syfte (Wibeck 2010, s.144). För att uppnå så 
hög validitet som möjligt i vår studie bad vi vår handledare kontrollera att våra nyckelfrågor 
var i enlighet med vårt syfte innan fokusgruppsintervjun ägde rum. Halkier (2010, s.108) 
beskriver att respondenterna bör vara utvalda utifrån studien syfte, vilket samtliga 
respondenter var då de alla var verksamma pedagoger i förskolan. 	
 

Analys av material 
Efter vår fokusgruppsintervju analyserade vi insamlad data enligt fyra steg som Dahlin 
Ivanoff & Holmgren (2017, ss. 72-76) beskriver. Nedan presenterar vi vårt analysarbete 
utifrån dessa steg: 
	
Steg 1: Vi transkriberade snabbt insamlat material efter fokusgruppsintervjun. Det vill säga att 
vår ljudinspelning skrevs ner ordagrant i ett dokument. För att tydligare se vem som sa vad 
färgkodades varje respondents ord i varsin färg.  
	
Steg 2: Vi numrerade olika stycken i dokumentet för att sedan kategorisera dem utifrån vårt 
syfte. Våra huvudkategorier blev då:	
	

• Pedagogers inställning till digitala verktyg,  
• Hur de digitala verktygen används 
• Vad anser sig pedagoger behöva i arbetet med digitala verktyg.  

 
Ett exemplar av dokumentet behöll vi intakt och skrev vid sidan om vilken kategori vi ansåg 
respondenternas diskussion tillhörde. Ett annat exemplar klippte vi isär och sorterade i olika 
högar för att lättare kunna hitta likheter från olika delar av intervjun. 	
 
Steg 3: Efter att ha kategoriserat respondenternas svar gav det oss tre kategorier till resultatet 
som vi sedan arbetade fram. Vi strök under citat som kunde belysa tydligt vad respondenterna 
menade och sammanfattade sedan rubrikernas innehåll. 	
	
Steg 4: Vårt insamlade material analyserades och diskuterades oss forskare emellan för att 
tydligt kunna svara på vårt syfte med studien i vårt resultat. Vi var noga med att hela tiden 
återgå till originaldokumentet av transkriberingen för att inte tolka in något annat än det som 
sades.	
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RESULTAT 
I resultatet nedan kommer studien att presenteras utifrån kategorierna Pedagogers inställning 
till användandet av digitala verktyg, Hur de digitala verktygen används och Vad pedagogerna 
anser sig behöva i sitt arbete med digitala verktyg vilket var de kategorier som framkom av 
vårt analysarbete. Resultatet kommer beskrivas i text utifrån vår analys av 
fokusgruppsintervjun samt följt av citat från samma intervju. Respondenternas namn i 
resultatet är Anna, Birgitta, Cecilia och Doris. Samtliga namn är fiktiva för att säkerställa 
anonymitet hos deltagarna. 	
	
Till att börja med fick respondenterna fundera över och diskutera vad de ansåg att digitala 
verktyg är för något. Det som nämndes var då surfplattor, projektorer, smartboards, bluebots 
och internet/wifi.	

Pedagogers inställning till användandet av digitala verktyg 
Nedan framförs en positiv inställning till digitala verktyg. Det förekommer även 
beskrivningar av olika faktorer såsom problematik med appars utformning, pedagogers 
närvaro, ålder, intresse som respondenterna anser kan påverka användandet av digitala 
verktyg. 	
 
Alla respondenterna var eniga kring att digitala verktyg är bra att ha i undervisningen på 
förskolan. Birgitta beskriver hur barnen kan få uppleva saker på både nya och mer varierande 
sätt samt hur de som pedagoger kan möta fler barn. 	
 

Vi är olika, vissa barn älskar ju att sitta och pyssla men de finns ju de som inte väljer 
att gå in där (pysselrummet) ens en gång, men de kanske kan skapa på annat sätt 
genom då en iPad eller något annat. Man öppnar upp möjligheten. 

 
          Birgitta 

	
Respondenterna hävdar att barnen idag är i kontakt med den digitala världen och inte ska bli. 
Cecilia beskriver att barn föds in i dagens digitala samhälle och ser därför en vikt i att visa 
barnen att det finns mer än “bara SVT-play och fortnite.” Surfplattor benämndes som ett 
positivt och användbart verktyg för informationssökning. 	

	
När de har en fråga såhär, kan vi googla det? Så det är ju mer infriat hos barnen 
också [...] Det är ju väldigt mycket lättare idag att svara på barns frågor.	

Birgitta	
	
Anna beskrev hur hon upplever en problematik med appars utformning och hur barnen lär sig 
att spela i appen och klara uppgifterna utan att för den sakens skull lära sig det appen är 
designad att lära ut. Cecilia påpekar att barn först automatiserar för att sedan lära sig den 
egentliga förståelsen, vilket hon menar på att appar kan ge. Anna menar dock på att för att 
barnen ska lära sig det egentliga syftet behövs närvarande pedagoger men att den tiden 
saknas. Övriga respondenter instämmer med Anna gällande att många appar inte lär barnen 
det förväntade lärandet.   
	

Ska man ha det som ett verktyg för lärande? Eller ska det bara vara att spela spel på? 
Vad är syftet med det?	

Anna 
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När barnen interagerar med surfplattor menar alla respondenter på att pedagogers närvaro är 
avgörande för vilket lärande barnen tar till sig. När barn sitter själva med en surfplatta blir det 
sällan någon interaktion med andra barn eller pedagoger, upplever Birgitta och Anna. 
Däremot lyftes en åsikt av respondenterna att surfplattan ibland blir som en extra pedagog på 
grund av tidsbrist. De känner sig kritiska till att surfplattan ibland blir mer av en barnvakt än 
ett pedagogiskt verktyg.  
	

Men det blir ju ofta också att man sätter den lite som en barnvakt. Nu är det lite rörigt 
vill du sitta med ipaden en stund?... Ja, alltså då blir verktyget en pedagog till.	

Anna 
	
Därpå bekräftar Birgitta med orden: ”En extra pedagog” varpå Anna fortsätter: ”Ja.. precis.. 
fast inte lika pedagogisk förhoppningsvis” Respondenterna lyfter dock att de upplever en 
rädsla bland sina kollegor ute i verksamheterna gentemot de digitala verktygen. Anna menar 
även att det egna intresset hos varje pedagog spelar roll för hur och om de digitala verktygen 
används i arbetet på förskolan.  
 

Ja, alltså jag har ju ett intresse själv [...] Jag har liksom inte skräcken att maskinen 
ska sprängas som mina äldre kollegor har ibland.	

Anna 
	

När samtalsledaren frågade vad de tror rädslan beror på svarade alla respondenter samtidigt 
“Åldern”.  Åldern är en återkommande faktor vilket respondenterna beskriver som avgörande 
för hur och om digitala verktyg används. De påpekar att den yngre generationen1 pedagoger är 
uppvuxna med dagens teknik medan den äldre generationen inte haft det i sitt liv på samma 
sätt. Detta menar respondenterna på bidrar till att de digitala verktygen möts av motstånd 
bland kollegor samt att de äldre då också upplever en större rädsla för att använda de digitala 
verktygen. 
	
En annan aspekt Doris lyfte, som hon tror påverkar användandet av digitala verktyg, är det 
gemensamma intresset i arbetslaget och stöttning från kollegor. Det kan bli svårt för en 
enskild pedagog att driva arbetet med digitala verktyg själv. Doris påpekade att även om en 
pedagog i arbetslaget har ett intresse för digitala verktyg är det lätt att tröttna ifall denne inte 
får stöttning av kollegorna. Hon beskrev: 
	

Jag höll på rätt mycket i början (med digitala verktyg) men sen när det inte finns 
något intresse från någon annan då blir det liksom...är man bara en pedagog som 
engagerar sig så känns det som att det bara nääe.	

Doris 
	

De andra respondenterna höll med och diskussionen fortsatte vidare att de nya skrivningarna i 
läroplanen kommer att kunna påverka pedagogers användning av digitala verktyg. Cecilia 
menade på att de verksamma pedagogerna nu måste arbeta med digitala verktyg då det 
kommer stå skrivet i läroplanen för förskolan från och med 1 juli 2019. Detta medför att 

                                                
1 Respondenterna anser att pedagoger under 40 år tillhör den yngre generationen och de över 40 år tillhör 
den äldre generationen. 
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pedagogers egen inställning ej kan komma att styra användandet av verktygen enligt 
respondenterna. 	

Hur de digitala verktygen används 
Under denna kategori presenteras det hur respondenterna berättat om användandet av digitala 
verktyg. Det beskrivs att verktygen används till dokumentation och utveckla kritiskt tänkande 
hos barnen. Även hur digitala verktyg använts till barn i behov av särskilt stöd beskrivs. 
 
Hur surfplattan används i barngrupperna ser dock olika ut mellan respondenternas arbetsplatser. 
Anna beskrev att de, på hennes förskola, har en surfplatta framme hela tiden för barnen att 
använda. Då får barnen sitta med den utan vuxen och de ska sitta i par. De använder ett timglas, 
som barnen själva styr över, för att visa hur länge de får sitta med surfplattan. På barnens 
surfplatta finns endast tillgång till appar som pedagogerna anser vara bra appar med bra syfte. 
Där är internet blockat för att barnen ej ska komma åt Youtube själva. Avdelningen har även 
en “fröken-surfplatta” som barnen endast får använda tillsammans med en pedagog då den 
surfplattan har Youtube tillgängligt. Birgitta berättade att de på avdelningen varierar sitt sätt att 
använda surfplattor. I en period hade barnen fri tillgång till surfplattor, medan den vid 
intervjutillfället var undanlagd i ett skåp utan att användas.	
	
Doris och Cecilia beskrev vid flera tillfällen att de digitala verktygen används för att förmedla 
dokumentation och information till vårdnadshavare. Cecilia beskrev på följande sätt: “Det är 
ett sätt att kommunicera eller hitta nya vägar till kunskap och utveckling på något sätt.” Det 
beskrevs ske i olika former som exempelvis genom att ha en digital fotoram uppsatt i hallen 
där bilder får rulla för vårdnadshavare att se. Även digitala dokumentationsverktyg 
exempelvis Pluttra, som både pedagoger och vårdnadshavare har tillgång till, diskuterades 
under intervjun. Dokumentation i form av bildspel beskrevs även användas i arbetet med 
barnen där de i efterhand har fått titta på och reflektera över vad de gjort.	
	
Surfplattan beskrevs även användas som ett verktyg för att arbeta med kritiskt tänkande. Då 
har Anna använt sig av appen GreenScreen och förklarar det på följande sätt:	
	

GreenScreen har vi använt nu för att de pratar så mycket om att Bolibompa-draken 
bor i deras TV. Då var det något barn som hade sett den i Nordstan. Hur kan den bo i 
Tv:n? Den var ju jättestor och så kom det igång en ganska aggressiv diskussion att: 
Men den är ju i min TV. Men den är ju i min TV också.	

Anna 	
	
Anna beskrev att för att utveckla barnens kritiska tänkande filmades barnen på förskolan och i 
appen GreenScreen lades sedan en bakgrund föreställande Villa Villekulla, vilket gjorde att 
det såg ut som att barnen var där. Syftet var då att visa att det som sker på skärm inte alltid är 
på riktigt och att det kan visas på olika ställen. Cecilia lyfte vikten av att vara källkritisk i sitt 
sökande efter svar på barnens frågor på nätet. Hon anser att vuxna bör ha ett kritiskt 
förhållningssätt och sätta ord på det inför barnen för att de ska få en insikt i att allt som står på 
internet inte behöver vara sant. I följande citat lyfts två av respondenternas åsikter:	
	

Om jag nu googlar på rävar så kanske jag säger “Nu står det såhär, kan jag veta att 
det är sant bara för att det står på Google”, alltså om jag bara ställer den frågan högt 
så kanske barnen börjar fundera	

          Birgitta	
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Men så kan man ju jämföra sen, för det kan stå en sak där och längre ner står en 
annan grej liksom. Hur vet man vilken av dem som stämmer?	

 Cecilia	
	
Ett annat exempel som lyftes var när Birgitta tillsammans med barnen hade tittat i SMHI:s 
app för väder. Appen visade att det skulle vara regn, men när de tittade ut genom fönstret sken 
solen. Doris tryckte på vikten av att ha öppna diskussioner med barnen för att de ska utveckla 
ett kritiskt tänkande. 
 
En gemensam nämnare som samtliga respondenter nämnde är att de digitala verktygen, främst 
surfplattan, kan gynna barn i behov av särskilt stöd. Då lyftes surfplattan som ett verktyg 
barnet kunde använda sig av för att skärma av sig från de övriga aktiviteterna och hitta lugn. 
Respondenterna beskriver: 
	

Ibland så är det sättet att skärma av sig för barn. Att sitta själv, att hitta en lugn vrå i 
en fåtölj någonstans med någon skärm och då var det kanske enda sättet för den när 
inte det går att vara med på de andra aktiviteterna och det inte finns mer personal. Då 
blev det ett sätt att klara vardagen.	

Birgitta	
 

Det blir ett sätt att ge de andra barnen något också, att inte bara ta det utåtagerande. 
Om du håller dig lugn med den där, då kan jag ta hand om de andra en stund. Man får 
lite köpa sig tiden liksom, så.	

Anna	
	
Cecilia, Anna och Birgitta menar på att barn ibland har behov av att göra annat än medverka 
under en planerad aktivitet. Som påvisas i ovanstående citat beskrevs surfplattan som en extra 
pedagog.  Under tiden barnet sitter med surfplattan kan pedagogen och resterande barngrupp 
genomföra den planerade aktiviteten. På så vis menar respondenterna på att barnet i fråga inte 
misslyckas och övriga barn blir inte utan den planerade aktiviteten och undervisningen.	
 

Vad anser sig pedagoger behöva i arbetet med digitala verktyg 
Under denna kategori presenteras behov respondenterna beskrivit att de upplever sig behöva i 
arbetet med de digitala verktygen. Det de lyfte var att det finns behov av ekonomiska medel, 
kompetensutveckling, fler pedagoger och en chef med ett positivt synsätt som lämnar 
utrymme för diskussioner. 
 
Alla respondenter enades kring att ekonomiska medel behövs för att arbete med de digitala 
verktygen ska kunna ske. Dock ser detta olika ut på olika förskolor. Anna som jobbar på en 
privat och mindre enhet uttrycker:	
	

En nackdel är ju att allting kostar så mycket. Jag tänker på de där äggen man kan ha, 
men det tillåter inte våran ekonomi.	

Anna	
	
De ekonomiska medel de privata enheterna har skall fördelas på allt förskolan behöver medan 
de kommunala förskolorna har andra förutsättningar. Exempelvis fick Cecilias förskola 
surfplattor som finansierades via kommunen då det gjordes en satsning där det köptes in 
surfplattor till kommunens alla förskolor. Förskolor inom vissa kommuner har även tillgång 
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till att låna material såsom bluebots och digitala mikroskopägg, vilket de privata förskolorna 
står utanför. 	
	
Tillgång till olika digitala verktyg begränsas på grund av ekonomin. Exempel som lyftes 
under intervjun var bland annat att det saknas internetuppkoppling ute i skogen och möjlighet 
att köpa in digitala verktyg och nödvändiga tillbehör.	Den ekonomiska faktorn bidrar även till 
att surfplattan används som en barnvakt där respondenterna hellre sett en extra pedagog i 
arbetet. 	
	

Det allra bästa alternativet för detta barnet hade kanske varit att ha en pedagog 
bredvid sig, men den ekonomin finns ju inte. Så då blir iPaden ett verktyg, ett 
hjälpmedel. Fast jag kanske inte hade valt det i det bästa av två världar.	

Anna	
	
Det uttrycktes ett behov av att ha fler pedagoger i förskolan för att ha möjlighet att kunna 
arbeta med de digitala verktygen på önskvärt sätt. Birgitta, Anna och Doris ansåg att om det 
ska ske ett lärande hos barnen i interaktion med de digitala verktygen behöver det ske i ett 
samspel med en pedagog.	
	
Respondenterna diskuterade att det generellt finns ett behov av kompetensutveckling inom 
digitala verktyg bland pedagoger i förskolan. Doris uttryckte: “Hos oss är det i alla fall 
kunskap som fattas”. Även Cecilia håller med: “Sen känns det som att det verkligen behövs 
kompetensutveckling för många”. Anna och Birgitta anser att om pedagogerna känner sig 
trygga med de digitala verktygen och kan behärska dem är chansen större att de blir använda. 
Även tiden att själv hinna lära sig saknas. Anna beskriver:	
	

Jag tror mer på att klicka sig fram än att gå en kurs hur jag ska göra en film eller 
något. Att jag får testa, men den tiden finns ju inte.	

Anna	
	
Utöver en mer generell kompetens i arbetet med de digitala verktygen betonade ett par av 
respondenterna vikten av kompetens i kritiskt tänkande bland pedagogerna. Doris sa att “Just 
det där kritiska, där skulle behövas en kompetensutveckling.” Hon anser att denna kompetens 
hos pedagogerna är nödvändig då de har en viktig roll i att lära barnen ett kritiskt 
förhållningssätt till de digitala verktygen. 	
	
För att arbetet med digitala verktyg ska kunna ske utifrån den kommande läroplanens mål 
anser Cecilia att diskussioner i arbetslagen är viktiga för att skapa en samsyn kring mål och 
arbetssätt. Doris beskrev att de får gå enstaka kurser men att det lätt rinner ut i sanden utan att 
kompetensen blir använd i arbetet med barnen. Det uttrycktes även ett behov av struktur och 
ansvarsfördelning i arbetet med de digitala verktygen. Birgitta och Cecilia diskuterade:	
	

B: Alltså, vi skulle ju behöva ha någon som är ansvarig och som tar tag i det.	
C: Risken är ju att om vi inte har någon som har kunskap inom digital kompetens, ska 
vi bara sopa bort det då eller?	
B: Det är väl det som inte går då.	
C: Nej, det är ju det.	
B: Ja, då måste någon ta på sig ansvaret.	
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Förskolechefens roll lyfts som en viktig faktor för hur och om arbetet med digitala verktyg 
utförs. Det anses ligga ett ansvar hos förskolechefen att dels avsätta tid, vid exempelvis 
arbetsplatsträffar för pedagoger att strukturera upp sitt arbete. Doris syn på förskolechefens 
roll är att dennes inställning påverkar pedagogernas arbete med digitala verktyg. Hon 
påpekade: “Det blir så tungrott om man ska liksom driva någonting man inte har med sig 
chefen i”. En engagerad förskolechef anses få med sin personal i arbetet med digitala verktyg 
medan en chef med en negativ syn på digitala verktyg istället kan bromsa detta arbete.  
 

Sammanfattning 
Respondenternas inställning till de digitala verktygen är överlag positiv. De är även positiva 
till de nya skrivningarna i den reviderade läroplanen för förskolan då de anser att många 
pedagoger som annars inte väljer att arbeta med de digitala verktygen nu måste göra det. De 
uttrycker att rädslan hos pedagoger gentemot de digitala verktygen vilken anses bero på 
åldern eftersom många äldre kollegor inte haft digitalisering i sitt liv lika självklart som 
många yngre kollegor. Några av respondenterna lyfter dock kritik kring de digitala verktygen 
och hur främst surfplattan bidrar till att barn inte integrerar med varandra eller hur appens 
utformning inte alltid bidrar till något lärande. Tiden beskrevs även som en avgörande faktor 
eftersom respondenterna inte hinner sitta bredvid barnen och således blir surfplattan ibland en 
barnvakt att ta till. 	
	
Hur de digitala verktygen används skiljer sig mellan respondenternas förskolor. 
Tillgängligheten till surfplattor varierade mellan förskolorna, både i antal på de olika 
enheterna och barnens möjlighet att använda dem. Allt mellan att surfplattor ej användes alls 
för tillfället, till att det finns speciella frökensurfplattor, till att barn har fri tillgång till en 
surfplatta under hela dagen. De digitala verktygen beskrivs användas för spel, dokumentation, 
arbete med kritiskt tänkande och i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.	
	
Det finns några tydliga behov som respondenterna anser sig behöva i arbetet med digitala 
verktyg. Den ekonomiska aspekten diskuterades främst. De framför att brist på pengar gör 
dels att inte verktygen finns i undervisningen samt att det inte finns tillräckligt med personal 
som kan vara närvarande i arbetet med de digitala verktygen. Respondenterna ser ett behov i 
mer kompetensutveckling bland personal gällande arbetet med de digitala verktygen. Både 
när det gäller att kunna använda verktygen, men också i att utveckla barnens kritiska tänkande 
kring digitala verktyg. Att skapa en samsyn kring de digitala verktygen i arbetslagen samt en 
förskolechef som har en positiv attityd menar respondenterna på är av betydande roll i arbetet 
med de digitala verktygen. 	
 

DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
Respondenterna lyfte under intervjun att barn föds in i den digitala världen och att pedagoger i 
förskolan måste arbeta med digitala verktyg. Än mer nu när det kommer att skrivas in i 
läroplanen. Detta går i enlighet med det som Forsling hävdar (2011, s. 93) om att vi inte 
längre kan fråga oss om digitala verktyg är bra för våra barn utan vi bör istället undra vad, 
när, hur, men framförallt varför vi använder de digitala verktygen i arbetet med barnen. Detta 
ser vi tydligt i lpfö 18 där det beskrivs att förskolans uppdrag är att ge barnen förutsättningar 
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att utveckla den digitala kompetensen, för att i sin tur kunna utveckla en förståelse för den 
digitala vardagen (Lpfö 18, s.9). 
	
Att respondenterna anser att digitala verktyg är positivt att ha i undervisningen på förskolan 
framkommer tydligt i vårt resultat. Likt det Masoumi (2015, s.9) beskriver i sin studie, om hur 
digitala verktyg bidrar till en ytterligare dimension i undervisningen, lyfte även 
respondenterna i vårt resultat att digitala verktyg tillför nya möjligheter till undervisningen. 
De ser även att barnen tillåts hitta nya och mer varierande sätt i exempelvis en 
skapandeprocess. I Nilsens (2018, s.106) studie uttrycker också pedagogerna positivitet till de 
digitala verktygen. De digitala verktygen anses vara en självklar del av förskolans 
verksamhet. 	
	
Respondenterna beskrev, om än på lite varierande sätt, att de använde digitala verktyg för 
dokumentation. Det nämndes att pedagogerna dokumenterar barns utveckling, verksamhetens 
olika steg och som dokumentation att visa föräldrar och barn. Digitala verktyg beskrevs även 
användas som ett kommunikationsverktyg mellan pedagoger och vårdnadshavare. Masoumi 
(2015, s.12) fann att just detta var det vanligaste sättet att använda digitala verktyg på i 
förskolan. Han beskriver att pedagoger bland annat använde surfplattan för att dokumentera 
och reflektera över barns lärande. Vidare fann Masoumi att även föräldrar kunde ta del av 
dokumentationen via sociala nätverk. Utifrån det sociokulturella perspektivet blir 
dokumentationsprocessen en komplett process utifrån det Jakobsson (2012, s.153) beskriver 
om tanken, medvetandet och den materiella världen som en helhet.  
	
Respondenterna beskrev att informationssökning är ett sätt att använda digitala verktyg på. 
Detta hänger ihop med vad de även lyfte angående källkritik. I resultatet kan vi utläsa att 
respondenterna både beskrev att de arbetat med källkritik, med hjälp av de digitala verktygen, 
och att de diskuterat vikten av att pedagoger har ett källkritiskt tänk men även vikten av att 
undervisa barnen i källkritik inom den digitala världen. En respondent föreslog att det kan ske 
genom öppna diskussioner. Forsling (2011, s.84) lyfter även att arbetet med att utveckla barns 
kritiska tänk med fördel görs genom samtal med barnen, där man lyssnar in barnens 
erfarenheter och frågor, det vill säga skapar en öppen diskussion. I lpfö 18 (Lpfö 18, s.9) 
beskrivs det att barnen i förskolan skall få en möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt 
till digital teknik men även på sikt kunna se och förstå vilka möjligheter och risker som finns 
med användandet av digitala verktyg. Detta lyfter även Forsling (2011, s.84) i sin artikel. Hon 
konstaterar att det händer att förskolor använder internet för att söka information. Detta skrevs 
för åtta år sedan och vi vet att utvecklingen gått fort framåt, vilket då gör att vi kan dra 
slutsatsen att det sker oftare idag än då. Vidare lyfter Forsling att det finns en problematik 
kring användandet av internet för barn, att där finns risker. Detta nämndes även av våra 
respondenter, där det berättades att på en förskola var surfplattan som användes av barnen låst 
från internet. Detta för att barnen inte skulle använda Youtube. Detta tolkar vi som ett sätt att 
skydda barnen från att komma åt olämpligt material. En annan respondent beskrev även deras 
val av appar som de “fina” apparna. Detta kan också tolkas som ett sätt att skydda barnen från 
olämpligt innehåll. Även Masoumi (2015, s. 9) fann i sin studie att digitala verktyg används 
att söka information på. Skillnaden i hans artikel är dock att det är pedagoger som söker 
information och kunskap för sitt eget lärande, inte som svar på barnens frågor som en 
respondent beskrev.  	
	
En av respondenterna beskrev även att den surfplatta som hela tiden är tillgänglig för barnen 
är spärrad från internet, för att barnen inte ska ta sig ut på Youtube. Detta kan tolkas som att 
Youtube är något barnen behöver skyddas ifrån, vilket Lindahl & Folkesson (2012, s.428) 
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beskriver i sin studie. Lindahl & Folkesson fann en skillnad i pedagogers syn på huruvida 
man ska förbereda eller skydda barnen mot den förändring som sker i samhället.  
	
Respondenter var oense kring appars utformning, det vill säga designen och egenskaperna, 
och huruvida barnen lär sig något. I resultatet beskrivs det hur en respondent påpekar att barn 
först automatiserar för att sedan ta till lärdom, medan de andra respondenterna beskriver sin 
upplevelse i enlighet med det Nilsen (2018, s.107) kallar för trial-and-error, det vill säga att 
barnen lär sig själva appens utformning snabbt, men det går inte påvisa att någon form av 
lärande sker.  
	
I resultatet lyfts respondenternas tankar kring pedagogernas närvaro när barnen samspelar 
med de digitala verktygen. Vi upplevde att respondenterna ansåg att barnen höll sig 
sysselsatta med en surfplatta utan vidare interaktion med andra barn eller pedagoger. Vad 
barnen då höll sig sysselsatta med, det vill säga vilken app exempelvis, framkom inte under 
intervjun. Respondenterna klargjorde dock att tidsbristen i yrket avspeglar användandet av de 
digitala verktygen. Surfplattan tenderar att i vissa fall användas som en barnvakt mer än ett 
pedagogiskt verktyg. De påpekar dock att de själva (respondenterna) förhoppningsvis är mer 
pedagogiska än en surfplatta. Vår tolkning är att respondenterna anser att de som pedagoger 
kan ge barnen en större möjlighet till lärande än vad en surfplatta kan. Forsling (2011, s.92) 
lyfter också vikten av pedagogens närvaro när barn interagerar med verktyg. Hon menar på att 
i samspelet mellan barn och pedagoger sker den kreativa processen som främjar lärandet. I det 
sociokulturella perspektivet ser Vygotskij (1978, s.86) den vuxne, i detta fall pedagogen, som 
en vägvisare i den proximala utvecklingszonen för att barnet ska utmanas till nästa möjliga 
utvecklingsnivå. Det är i samspelet detta lärande sker. Vygotskij lyfter även pedagogens 
möjlighet att lära sig i detta samspel. I den process där pedagogen får beskriva, argumentera 
och kanske tänka om sker ett lärande även hos denne. Forsling beskriver (2011, s.84) att 
genom att vara närvarande som pedagog i barns användande av digitala verktyg främjar du 
inte bara barns lärande utan även ditt eget lärande som pedagog. Pedagoger utvecklar sitt eget 
synsätt och det bidrar till att pedagogen får upp ögonen för barnens mediekultur. Masoumi 
(2015, s.11) beskriver hur pedagogens närvaro i form av stöd och aktiv diskussion bidrar till 
att barn interagerar med varandra. Å ena sidan menar han på att digitala verktyg hjälper barn 
att lära sig att samspela med varandra. Å andra sidan beskriver han (Masoumi 2015, s.14), likt 
det som framkommer i resultatet, hur de digitala verktygen används i förskolans verksamhet 
för att hålla barn sysselsatta utan ett pedagogiskt syfte. I hans studie har pedagoger beskrivit 
hur de använder de digitala verktygen för att underlätta sin vardag och hålla barnen 
sysselsatta. Pedagogerna beskrivs då visa SVT-play för barnen. Masoumi lyfter det som 
Nilsen (2018, s.107) också beskriver, att olika appar används, men att det är oklart vilket 
egentligt lärande barnen tar till sig.  
	
I resultatet framkommer respondenternas åsikter kring de digitala verktygen i arbetet med 
barn i behov av särskilt stöd. Samtliga respondenter var eniga och hade erfarenheter av hur 
surfplattan bidrar till att det underlättar för pedagoger i arbetet med barn i behov av särskilt 
stöd. De beskriver hur barnen i fråga kan behöva hitta lugn och en avskild plats. Surfplattan 
beskrivs då som en extra pedagog. Eftersom de tidigare nämnt vikten av närvarande 
pedagoger när barnen interagerar med surfplattor tolkar vi deras åsikter av användandet av 
surfplattan på två sätt. Ett där pedagogerna använder surfplattan som ett kompletterande 
pedagogiskt verktyg. Det andra tillvägagångssättet är när surfplattan ses som en extra pedagog 
i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Men eftersom respondenterna också beskrivit hur 
surfplattan tenderar att bli en barnvakt om pedagoger inte är närvarande skiljer de 
användandet av surfplattan i arbetet med barn i behov av särskilt stöd från arbetet med övriga 
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barn. Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet som beskriver att lärandet sker i 
samspel med varandra, i detta fall barn och pedagog (Vygotskij 1978, s.86). Forsling (2011, 
s.81) beskriver användandet av digitala verktyg utifrån tre aspekter. En av dessa, 
inlärningsaspekten, menar Forsling på att digitala verktyg medför till att barn i behov av 
särskilt stöd erbjuds nya möjligheter. Samspelet mellan barn och pedagog kan vara 
föränderligt då användandet av digitala verktyg kan ge arbetet mer variation och förändra 
arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd.  
	
Som tydliggörs i resultatet beskriver respondenterna att pedagogers ålder påverkar om och hur 
de digitala verktygen används. De beskriver pedagogerna i två läger, ett vilket de yngre 
pedagogerna tillhör och ett vilket de äldre pedagogerna tillhör. Forsling (2011, s. 79) 
beskriver det istället som digitala infödingar och digitala invandrare. De födda före 1980 
menar hon på är digitala invandrare. Våra respondenter drar också gränsen för de som är 
födda kring 1980 och menar att de födda efter tillhör den yngre generationen. Respondenterna 
menar på att den yngre generationen är uppväxta med digitala verktyg vilket den äldre 
generationen inte är. De hävdar att det är en bidragande faktor till att äldre pedagoger bemöter 
de digitala verktygen med motstånd. Nilsen (2018, s.20) påpekar dock i sin studie att det inte 
kan påvisas i någon forskning att ålder påverkar användandet av de digitala verktygen. Hon 
menar på att diskussionen kring digitala infödingar är generaliserande.  
	
I diskussionen kring hur åldern påverkar användandet av digitala verktyg beskriver 
respondenterna en rädsla gentemot de digitala verktygen. Detta anses vara en påverkande 
faktor i arbetet med de digitala verktygen. Respondenterna beskriver att den äldre 
generationen tenderar att vara rädda för att använda verktygen. Masoumi (2015, s.13) får 
liknande berättelser från de pedagoger som ingår i hans studie. Där beskrivs dock att rädslan 
bidrar till att pedagoger inte anser att digitala verktyg är viktiga att använda i förskolan. Än 
mindre hör hemma i den pedagogiska verksamhet som förskolan bedriver. Forsling (2011, 
s.83) beskriver däremot att pedagogers osäkerhet kring de digitala verktygen bidrar till att de 
används i ett leksyfte istället för ett lärandesyfte. I Marklund & Dunkels studie (2016, s.298) 
beskriver de att osäkra pedagoger tar till onlineforum för att söka stöttning och tips från andra 
pedagoger för att utveckla sitt arbete med digitala verktyg. Då studien dock är gjord på ett 
onlineforum där digitalisering diskuteras i positiv bemärkelse ställer vi oss kritiska till hur 
detta påverkar slutsatsen.  
	
Pedagogers intresse för de digitala verktygen lyfts som en stor bidragande roll, till hur 
verktygen används, såväl av respondenterna som av forskare. I resultatet lyfter vi 
respondenternas åsikter och hur de beskriver att en samsyn i arbetslaget är av stor vikt. Även 
att pedagogens eget intresse spelar stor roll för om och hur de digitala verktygen används. 
Däremot menade de på att du som pedagog får svårigheter att arbeta ensam i ett arbetslag med 
digitala verktyg om du inte får med kollegor på tåget. Forsling (2011, s.82) påpekar att 
pedagoger som inte har intresset för de digitala verktygen tenderar att inte uppmuntra barnen 
att göra det heller. Barnens användning blir därav begränsad. Hon hävdar även att förskolor 
helt väljer bort att arbeta med de digitala verktygen om intresset bland pedagogerna saknas. 
Masoumi (2015, s.13) beskriver att det finns pedagoger som inte använder de digitala 
verktygen, utan tycker att det räcker med att den ansvariga för digitala verktyg gör det. Den 
ansvariga beskrivs också ha störst intresse för digitala verktyg. Enligt det sociokulturella 
perspektivet (Jakobsson 2012, s.159) skulle det kunna ske ett lärande pedagoger emellan om 
den intresserade pedagogen bjuder in till samspel, men vårt resultat och forskning visar att det 
svårt att få till stånd.   
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Den faktiska tillgången till konkret material skiljer sig mellan respondenternas förskolor. De 
kommunala förskolorna diskuteras ha större tillgång i och med satsningar som gjorts på högre 
nivå. De privata enheterna däremot har en annan ekonomisk tillgång som styr. Parnes (2015, 
s.6) menar på att kommuner bör ha digitala verktyg tillgängliga för samtliga enheter likt det 
respondenterna lyfter, det han däremot påpekar är att trots kommunala satsningar att ge alla 
tillgång leder inte till att användandet blir bättre eller mer pedagogiskt. Kommuner måste då 
också ta sitt ansvar i att utbilda personalen för att användandet ska bli så bra som möjligt. Ur 
ett sociokulturellt perspektiv så påverkas barnens möjlighet till lärande och utveckling då 
utvecklingen, enligt Jakobsson (2012, s.155), är beroende av vilka verktyg som används och 
finns tillgång till.  Respondenterna belyste dock att oavsett om det konkreta materialet i form 
av en surfplatta finns så saknas så mycket mer för att utföra ett önskvärt arbete med digitala 
verktyg. Forsling (2011, s.92) beskriver två faktorer som krävs för att barnen och 
pedagogerna i förskolan ska kunna utveckla en digital kompetens. Den första är tillgången till 
konkret material i form av digitala verktyg och den andra är kompetens i hur verktygen ska 
användas. Båda faktorerna menar hon på saknas bland många förskolor.	
	
Att det finns behov av kompetensutveckling framkommer i resultatet. Dock är inte 
respondenterna helt eniga om vad de behöver och hur kompetensutvecklingen bör gå till. De 
diskuterade även hur kompetensutvecklingen behöver se ut för att det de lär sig ska bli använt 
på förskolan. En respondent ansågs sig behöva tydliga kurser som lär ut hur man använder 
digitala verktyg, där man även praktiskt får öva medan en annan respondent hellre såg att det 
skulle finnas tid och resurser för att själv kunna testa sig fram och lära sig ihop med barnen. 
Det förstnämnda går i linje med var Parnes (2015, s. 4) har sett i sin studie; att olika 
workshoppar har visats stort intresse och det har krävts en ganska liten insats för att få lärare i 
skolan att komma igång med programmering i sin undervisning. Detta bör även kunna gälla 
för pedagoger inom förskolan. Parnes (2015, s. 6) har även identifierat att satsningar som “en 
dator per elev”, vilket kan liknas vid de satsningar en del kommuner gör där alla pedagoger 
får varsin surfplatta, behöver åtföljas av utbildning inom dessa verktyg. Om det ej sker blir 
effekten ytterst liten av satsningen. I den grupp av pedagoger som Masoumi (2015, s.13) 
identifierat som ej tycker att digitala verktyg bör användas i förskolan lyfter han pedagogers 
beskrivningar, att det är svårt och de säger sig vara dåliga på digitala verktyg. Dessa 
pedagoger låter därför kollegor göra jobbet med digitala verktyg istället. Detta fann även 
Forsling (2011, s 92) i sitt resultat, att avsaknaden av kompetens fått förskolor att helt välja 
bort arbetet med digitala verktyg. Hon beskriver att en orsak till detta kan vara att det finns en 
osäkerhet i det praktiska handhavandet men att det även kan handla om en osäkerhet i 
förhållningssätt. Hon lyfter i sin artikel båda delarna av behov av kompetensutveckling som 
respondenterna lyft under intervjun. Hon ser att barnen många gånger har kunskaper och 
färdigheter som överstiger pedagogernas kompetenser. Forsling menar då att om pedagogerna 
vågar sig in i medieleken tillsammans med barnen, som det sociokulturella perspektivet 
förespråkar, kan en ömsesidig utveckling ske. Pedagogerna kan då lära av barnen medans 
pedagogerna finns där som stöttepelare. Det kan då handla om nyskapande, kreativitet och 
även etik. En fråga som Forsling (2011, s. 92) ställer sig är om lärarutbildarna har tillräckligt 
med kompetens för att lära ut och ge möjlighet att blivande förskollärare får med sig 
kompetensen som behövs för att använda digitala verktyg på ett lärande och utvecklande sätt 
ute i verksamheterna. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan det finnas en nytta i att 
pedagoger har en viss kompetens inom arbetet med de digitala verktygen. Detta för att kunna 
utmana barnen in i den proximala zonen, för att en lärandeprocess ska äga rum (Vygotskij 
1978, s.86). 
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I vårt resultat framkommer det hur respondenterna understryker vikten av stöd från chefer. De 
lyfter hur chefens inställning påverkar arbetet med de digitala verktygen samt hur viktig en 
samsyn kring de digitala verktygen är i ett arbetslag. Respondenterna menar på att det är upp 
till chefen att avsätta tid för diskussioner i arbetslagen för att pedagoger ska få en möjlighet 
att skapa sig en samsyn och ett strukturerat arbete kring digitala verktyg. Parnes (2015, ss. 5-
6) beskriver vikten av att pedagoger får ett stöd från chefer och skolledning i arbetet med 
digitala verktyg. Han menar på att stödet från dem är avgörande i hur de digitala verktygen 
kommer att användas. Kommuner bör ha en gemensam syn på hur de vill arbeta med digitala 
verktyg och inte bara dela ut exempelvis datorer utan att pedagoger ges utbildning eller stöd i 
hur de ska användas. 	
 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer vårt val av metod att diskuteras i relation till vårt resultat. Metoden 
fokusgruppsintervju har fördelar respektive nackdelar som kommer att framföras utifrån såväl 
egna resonemang som forskares.  
	
Utifrån vårt syfte om att undersöka hur pedagoger beskriver användandet av de digitala 
verktygen i förskolan samt vad pedagoger har för inställning till användandet av de digitala 
verktygen ansåg vi att fokusgruppsintervju var en bra metod. Detta då fokusgruppsintervju 
synliggör människors åsikter om specifika avgränsade områden (Dahlin Ivanoff & Holmgren 
2017, s.19).  
	
En fokusgrupps storlek kan variera och Davidsson beskriver (2012, ss.67-68) att 4-6 deltagare 
är optimalt. Vi valde därför att skicka ut förfrågningar till 6 personer. Samtliga var villiga att 
ställa upp, men då det i slutändan endast blev 4 stycken respondenter på grund av avhopp 
skulle vi med facit i hand skickat förfrågningar till fler. Dock anser vi att utifrån det 
transkriberade materialet efter intervjutillfället att 4 stycken deltagare i diskussionen var mer 
än tillräckligt för att skriva ett resultat utifrån studiens syfte.  
	
Under intervjutillfället agerade en av oss samtalsledare och den andra observatör. Då dessa 
roller var helt nya för oss skulle vi ha läst på mer än vad vi gjorde om våra egna roller innan 
intervjutillfället. Det var en svår balansgång för observatören att inte också agera 
samtalsledare och likaså en svårighet för samtalsledaren att inte förvänta sig hjälp från 
observatören. Wibeck beskriver (2010, s. 149) svårigheterna för samtalsledaren om denne inte 
lyckas föra tillbaka samtalet till rätt ämne igen om respondenterna tenderar att frångå ämnet. 
Vår upplevelse är dock att när vi utgick ifrån våra skrivna nyckelfrågor och samtalsledaren 
läste upp en fråga i taget så hölls diskussionen till det valda ämnet i princip hela tiden. De 
gånger respondenterna frångick ämnet kom de på sig själva eller påmindes av en annan 
respondent om frågan. Observatörens uppgift om att notera mimik, talutrymme etc. tillförde 
enligt oss inte något till vårt resultat. Dels såg vi efter vi transkriberat intervjun hur mycket 
varje respondent fått tala och vi anser att respondenterna hade en respekt för varandra och 
tillät alla komma till tals utan att samtalsledaren behövde fördela talutrymmet nämnvärt. Detta 
tror vi beror på att vi innan intervjutillfälle presenterade några regler som Dahlin-Ivanoff & 
Holmgren beskriver (2017, s.67). 
	
Då vi valde att rekrytera deltagare via så kallad snowball sampling fick vi en till synes 
omedelbar tillit från respondenterna gentemot oss forskare. Respondenterna var kända för 
varandra sedan innan, men ingen av dem visste hur den andre jobbade med digitala verktyg 
eller var och en av respondenternas åsikter kring ämnet. Efter intervjutillfället lyfte 
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respondenterna positiva åsikter om själva diskussionen och fokusgrupp som metod. De 
uttryckte att de själva fått med sig mycket tankar och idéer att ta vidare i sin yrkesroll. 
	
Efter att ha transkriberat innehållet under intervjutillfället uppmärksammade vi att 
diskussionerna till största del handlade om surfplattor. Vi hade gärna sett ett vidare perspektiv 
där fler digitala verktyg hade diskuterats. Det var något vi upptäckte i efterhand som 
eventuellt hade kunnat ge ett annat och kanske bredare resultat om samtalsledaren under 
intervjutillfället hade styrt samtalet mer åt att lyfta fler sorters digitala verktyg. Detta kan vara 
en svårighet med att ha ett intervjutillfälle som vi valde att ha. Det vi kunde ha gjort var att ha 
en pilotstudie för att uppmärksamma detta innan. 	
 

Didaktiska konsekvenser 
I resultatet framkommer tydligt respondenternas åsikter om varför användandet av digitala 
verktyg ser ut som det gör. De menade på att kompetensen hos många pedagoger inte finns 
och att avsaknad av den kan bero på pedagogens ålder eller inställning gentemot 
digitaliseringen. Detta i sin tur avspeglar användandet av de digitala verktygen. Användning 
av de digitala verktygen som sysselsättning kontra att använda dem i ett pedagogiskt syfte. 
Flera av forskarna (Forsling 2011; Masoumi 2015; Parnes 2015) lyfter liknande upplevelser i 
sina studier och vi har egna erfarenheter av samma sak. Vi ställer oss frågan om det ens är 
möjligt att förvänta sig kompetens hos verksamma pedagoger med hänsyn till den fart som 
utvecklingen av digitala verktyg sker i idag. Även om digitala verktyg kommer att ta utrymme 
i kommande läroplan för förskolan är vi kritiska till att en förändring i arbetssättet kommer 
ske så som respondenterna uttryckte.  
 
Vi ser en större vinning i att chefer och huvudmän tar sitt ansvar i att ge pedagoger möjlighet 
att utveckla sin kunskap inom området. Forskning (Forsling 2011; Marklund & Dunkels 2016; 
Masoumi 2015; Parnes 2015) tyder på att pedagoger som är intresserade av digitalisering 
endast är de som kommer att tillgodose sig själva ny kunskap om inte samtliga pedagoger får 
möjlighet till kompetensutveckling. En sista slutsats vi gjort är att reflektera över vår egen 
utbildning och hur den dessvärre inte bidragit till att utveckla en adekvat digital kompetens i 
den mån vi anser att vi bör ha i och med stundande läroplan. 	
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HÖGSKOLAN I BORÅS 
 
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 
 
Som en del av kursen 11FB75, Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid 
Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att utföra en undersökning kring digitala verktyg i 
förskolan. 
 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, så som namn, utbildning 
och svar på intervjufrågor gällande ditt arbete med digitala verktyg. 
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på 
den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock 
vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall 
någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 
nödvändiga. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och 
presenteras så att inga uppgifter kan spåras till dig. 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna 
samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter 
kommer då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara 
förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 
_ 

____________________________ 

Underskrift 



 

 

_____________________________ 

Namnförtydligande 

_____________________________ 

Ort och datum 

_____________________________ _____________________________ 
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HÖGSKOLAN I BORÅS 
 
Informationsbrev 
 
Hej, 
 
Vi heter Martina Kristiansson och Alexandra Olsson och studerar till förskollärare. Som en del av 
kursen 11FB75, Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare vid Högskolan i 
Borås utför vi en studie med syftet att utföra en undersökning kring digitala verktyg i förskolan. 
 
Vi har valt metoden fokusgruppsintervju där deltagarna alla är verksamma pedagoger inom 
förskola/förskoleklass. 
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av 
artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på 
den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock 
vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall 
någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är 
nödvändiga. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och 
presenteras så att inga uppgifter kan spåras till dig. 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna 
samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter 
kommer då inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara 
förhindrade att omedelbart ta bort uppgifterna. 
 
Har du frågor gällande undersökningen kan du kontakta: 
 
Martina Kristiansson 
S16XXXX@student.hb.se 
 
Alexandra Olsson 
S16XXXX@student.hb.se 
 

Tack för ditt deltagande i vår studie! 
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Syfte 

Nyckelfrågor 

Undersöka pedagogers syn på digitala verktyg - Vad tänker ni när ni hör begreppet 
digitala verktyg? 
- Vad tänker ni om digitala verktyg i 
förskolans värld. 
-Hur använder ni er av digitala verktyg. 
-Vilka fördelar resp. nackdelar ser ni i 
arbetet med digitala verktyg i förskolan?  

Undersöka pedagogers inställning till de nya 
läroplansmålen och hur de avser att arbeta mot dem. 

-Hur tänker ni er till de nya 
läroplansmålen gällande digitala 
verktyg? 
-Hur kan ni nå målen? 

Undersöka vad pedagoger anser sig behöva i arbetet 
med digitala verktyg för att föra en lärande process 
framåt.  

-Vad anser ni krävs för att föra en 
lärande process framåt? 
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