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Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger beskriver 
integrering av digitala verktyg i förskolans verksamhet. I förskolans reviderade 
läroplan ges digitala verktyg mer utrymme än tidigare. Datainsamlingen har skett via 
semistrukturerade intervjuer där nio pedagoger intervjuats. Resultatet visade att 
pedagogerna upplever att en stor del i arbetet med digitala verktyg handlar om att det 
ska vara ett verktyg för att exempelvis förstärka miljöer. Resultatet visade även att de 
flesta pedagogerna är självlärda och önskar mer kompetens dels för att själva 
utvecklas och dels för att kunna stötta kollegor i arbetet med digitala verktyg. I 
resultatet framkom det att de möjligheter pedagogerna upplevde var att digitala 
verktyg ökade barns intresse, språkutveckling, att verktygen har fler 
användningsområden, till exempel inom rörelseaktiviteter. De upplevde även olika 
begränsningar, dessa handlade bland annat om konkurrens mellan barn i arbetet 
med digitala verktyg och om verktygen användes utan pedagogiskt syfte. Bristen på 
tillgång till digitala verktyg, vidareutveckling och kollegors inställning samt 
pedagogers kompetens ansågs också som begränsningar.  
_______________________________________________________ 
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1 INLEDNING 
Dagens samhälle blir mer och mer digitaliserat, vilket medför större krav på 
kompetens hos pedagoger gällande användning av digitala verktyg. I många familjer 
finns idag lärplattor och smartphones, något som ger barn en viss kompetens i 
användning av digitala verktyg. Den 1 juli 2019 trädde den reviderade läroplanen för 
förskolan i kraft och där har digitala verktyg getts mer utrymme. 
      
Enligt den digitaliseringsstrategi som infördes 2017 ska barn ges förutsättningar att 
få utveckla sin digitala kompetens och att det dessutom ska finnas en likvärdig 
användning och tillgång i verksamheten. Skolverket (2019) skriver utifrån fyra olika 
perspektiv. Dessa är: 1) att barn ska förstå hur digitaliseringen påverkar samhället 2) 
att barnen ska ges en förståelse för att kunna använda digitala verktyg 3) utveckla 
problemlösningsförmåga och 4) att barn ska inta ett kritiskt förhållningssätt. De fyra 
perspektiven går hand i hand och följer sedan med genom hela skolsystemet. I den 
reviderade läroplanen skrivs det fram att digitala verktyg ska användas i en god och 
tillgänglig miljö samt användas som redskap för att stimulera barns lärande och 
utveckling, (skolverket 2018). Förskolan ska erbjuda barn möjlighet att utveckla ett 
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala verktyg. Detta för att de ska 
kunna se möjligheter och risker samt kunna värdera information (Skolverket 2019). I 
den reviderade läroplanen står det att barn ska erbjudas en variation att skapa med 
olika tekniker och material, vilket innefattar digitala verktyg (Skolverket 2018).  

 
Det är inte bara i den svenska förskolan som digitala verktyg integreras i 
verksamheten utan även internationellt. Dong och Newman (2016) skriver i sin 
studie om digitala verktyg inom förskolor i Shanghai att det är av vikt att ha 
läroplaner som ger en tydlig bild av hur digitala verktyg ska integreras i förskolan. 
Dong och Newman (2016) belyser även två aspekter som har stor betydelse för 
användningen av digitala verktyg i verksamheten. Dessa är dels att det finns ett stort 
intresse för digitala verktyg hos barn och dels att barn känner glädje i arbetet med 
digitala verktyg.  
 
I en tidigare pilotundersökning, som vi genomförde under en metodkurs, har det 
framkommit att kompetensen hos förskollärare gällande användning av digitala 
verktyg verkar variera och även skilja sig åt beroende på deras ålder, utbildning, 
erfarenhet och egna intressen. Studien visade även en skillnad mellan hur 
förskollärarna beskrev sig arbeta med digitala verktyg mot vad som observerades. Vår 
tidigare studie visade också att förskolor hade kommit olika långt i arbetet med 
digitala verktyg och att pedagoger upplevde att det kan vara skrämmande att arbeta 
med digitala verktyg. Då digitala verktyg nu tydligt skrivs fram i den reviderade 
läroplanen ges personal i förskolan därför mer ansvar i arbetet med digitala verktyg. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger beskriver 
integrering av digitala verktyg i förskolans verksamhet. 
 

• På vilket sätt beskriver pedagoger att de använder digitala verktyg i förskolan? 
 

• Vilka möjligheter och begränsningar lyfter pedagogerna fram i relation till 
användning av digitala verktyg? 

1.2 Disposition 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens disposition. Till att börja med presenteras 
begreppsdefinitioner, där studiens centrala begrepp förklaras. Därefter presenteras 
under avsnitt 2) bakgrund, skillnaderna mellan den tidigare läroplanen och den 
reviderade, litteratursökning, tidigare forskning samt studiens teoretiska perspektiv. 
  
Vidare under avsnitt 3) metod, beskrivs forskningsdesign, urval, bakgrundsfakta, 
insamlingsmetod, och genomförande. I nästa del i metodavsnittet diskuteras studiens 
tillförlitlighet, trovärdighet och pålitlighet. Därefter presenteras dataanalys och 
avslutningsvis etiska överväganden, vilket skett efter rekommendationer från 
Vetenskapsrådet (2017). 
 
Efter metodavsnittet presenteras 4) resultatavsnittet, som innehåller resultat och en 
resultatanalys. 
 
I 5) diskussionsavsnittet tas studiens resultat upp i relation till det syfte och 
frågeställningar som ligger till grund för studien samt tidigare forskning i 
resultatdiskussionen. Därefter diskuteras även studiens tillvägagångssätt i 
metoddiskussionen. Avslutningsvis presenteras vår slutsats, studiens relevans och 
förslag på fortsatt forskning. 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Här presenteras och förklaras olika begrepp som är återkommande under studien, 
detta för att undvika missförstånd och skapa förståelse för läsaren. Begreppen som 
kommer förklaras är digitala verktyg, lärplatta, applikation, projektor, IT-pedagog, 
pedagog och digital kompetens. 
 
Digitala verktyg är ett samlingsnamn för olika tekniska redskap vilka används som 
en resurs. Detta innefattar bland annat lärplatta, applikation, kamera, mobiltelefon 
och projektor (Wikipedia 2019). 
 
Lärplatta är en liten handdator som går att fotografera och spela in med. Det går 
även att använda lärplattan som mikrofon, högtalare eller koppla upp den mot 
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internet. I denna studie har vi utgått från att lärplattan är en surfplatta som används i 
pedagogiska sammanhang (Wikipedia 2019).  
 
I lärplattan går det att installera olika applikationer, vilket kan beskrivas som ett 
tillämpningsprogram för mobila enheter. Applikationer kan laddas ned och 
installeras själv av användaren och finns tillgängliga i olika onlinebutiker. Exempel 
på applikationer kan vara olika pedagogiska spel, e-postklienter, mediaspelare eller 
sms och chat-program (Wikipedia 2019). 
 
En projektor kan användas som en ersättning till exempelvis en TV eller datorskärm. 
Det går att koppla en lärplatta mot projektorn som sedan projicerar den bilden på en 
filmduk eller en vägg (Wikipedia 2019).  
 
Som ett samlingsnamn på förskollärare och barnskötare används i den här studien 
begreppet pedagog.  
 
En IT-pedagog är en person med vidareutbildning inom IKT, vilket är en förkortning 
av Informations- och kommunikationsteknik. En IT-pedagog har som uppgift att 
handleda, utveckla och inspirera användning av digitala verktyg.  
 
Digital kompetens är förmågan att kunna använda internet och digitala verktyg för 
olika ändamål. Digital kompetens i förskolan kan bland annat innefatta personalens 
kompetens i användandet av digitala verktyg i pedagogiskt syfte. En definition av 
digital kompetens, fastställd av Europaparlamentet, innebär en säker och kritisk 
användning av den teknik som finns i samhället samt att inneha grundläggande 
färdigheter i användandet (Wikipedia 2019).  

2 BAKGRUND 
I detta avsnitt presenteras förskolans styrdokument och hur de förhåller sig till 
digitala verktyg. Den reviderade läroplanen jämförs mot den äldre versionen med 
fokus på hur förskolorna ska arbeta med digitalisering. Därefter följer en genomgång 
av hur de olika artiklarna och doktorsavhandlingarna som använts har sökts fram och 
sedan presenteras tidigare forskning. Avslutningsvis beskrivs det teoretiska 
perspektiv som använts i denna studie. 

2.1 Läroplanen och digitala verktyg 
I den reviderade läroplanen som utkom 1 juli 2019 har digitala verktyg getts större 
plats än i den tidigare versionen av läroplanen. Nu ska barn få möjlighet att använda 
digitala verktyg på ett sätt som bidrar till deras utveckling och lärande. 
Förskollärarna har ett särskilt ansvar för att möjliggöra detta. Vidare står det att 
arbetslaget ska ge barnen förutsättningar att både med och utan digitala verktyg 
utvecklas inom kommunikation och att förmedla upplevelser samt tankar och idéer. 
Barn ska erbjudas att utveckla en användbar digital kompetens och en grund inför de 
digitala verktyg som finns i deras omgivning. De ska även utveckla ett grundläggande 
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ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt för att i framtiden kunna se digitaliseringen 
och dess informationsrisker samt möjligheter. Genom digitala verktyg ska barnen 
även ges möjlighet att skapa ett intresse för bilder och texter, samt en kunskap om 
hur de kan tolka, samtala och ifrågasätta. Rektorn har också fått ett digitalt ansvar i 
den reviderade läroplanen och detta innefattar att bidra till att utforma en god och 
tillgänglig miljö där tillgång till digitala verktyg finns (Skolverket 2018).  
    
I den tidigare versionen av läroplanen nämns inte digitala verktyg ordagrant, utan 
kan tolkas i flera av de mål och riktlinjer som finns. Till exempel står det att ett 
strävansmål för förskolan är att barn ska utveckla intresse för bilder, texter och olika 
medier. Det nämns även att förskolan har som uppdrag att erbjuda multimedia och 
informationsteknik i skapande processer (Skolverket 2016). 

2.2 Litteratursökning 
Vi har använt oss av databaser som finns tillgängliga på Mälardalens Högskolas 
bibliotek. Vetenskapliga artiklar söktes fram i databasen ERIC (Proquest) och 
avhandlingar i DIVA. Sökord som använts är “ICT early childhood”. Sökordet gav 91 
resultat mellan åren 2000-2018 i ERIC, även ‘Digital early childhood’ har använts 
och detta gav 85 resultat från de senaste tre åren. I samråd med bibliotekarie från 
Mälardalens Högskola har vi först sökt via ERIC med ‘Peer Reviewed’, sedan 
kontrollerat artiklarna en gång till via Ulrichweb för att säkerställa att det rör sig om 
vetenskaplig forskning. En del vetenskapliga artiklar framkom även genom 
efterforskning av studier i ämnet IKT inne på DiVA. Vi valde sedan ut de 
avhandlingar och artiklar som vi ansåg var relevanta för vår studie.  

2.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning om digitala verktyg i förskolan och det 
valda teoretiska perspektivet samt dess koppling till vår studie. 

2.3.1 Digitala verktyg i förskolan 

Eckeskog (2019) skriver att digitala verktyg anses som positiva i förskolans 
verksamhet när det handlar om till exempel bloggar och andra digitala medier. 
Författaren menar också att digitala verktyg har gett personal i förskolan fler 
möjligheter att kommunicera och att de olika program som finns för 
närvarohantering ses som en positiv följd av de digitala verktygens uppkomst i 
förskolans verksamhet. Ett annat sätt att använda digitala verktyg i förskolan som 
framkommit i Masoumis (2015) studie är att dessa först och främst ses som verktyg 
för dokumentation genom att med lärplattor och kameror ta bilder i verksamheten på 
barns aktiviteter. En annan aspekt som Masoumi (2015) beskriver är att digitala 
verktyg även används för att utveckla barns skriftspråk och inte minst för att stötta 
barn med annat modersmål. Masoumi (2015) belyser både begränsningar och 
tillgångar med digitala verktyg, detta då digitala verktyg framställs som ett redskap 
för att hålla barn sysselsatta. Däremot så uppmärksammas att de flesta verksamma 
pedagoger beskriver att de digitala verktygen har ett stort användningsområde. 
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Enligt Fleer (2018) finns det begränsat med forskning om hur pedagoger integrerar 
digitala verktyg i den fria leken, men att pedagogerna har ett intresse i att förstå hur 
digital teknik och olika appar kan användas i förskolans miljöer. Författaren belyser 
även att pedagoger inte är närvarande när digitala verktyg involveras i fri lek. Kirova 
och Jamison (2018) nämner att barn idag generellt har vana av digitala verktyg, och 
främst då är vana med lärplattor från deras hemmiljö. Däremot nämner författarna 
att i förskolans miljö används de digitala verktygen inom begränsade områden. Enligt 
Fleer (2018) går det att diskutera hur digitala verktyg kan involveras i aktiviteter, till 
exempel hur barn och pedagogers sociala värld kan expanderas genom digitala 
verktyg. En annan aspekt som också påverkar integreringen med teknologi som Hvit 
Lindstrand (2015) beskriver är barns åldrar. I lägre åldrar bygger mötet med 
teknologi mer på att introducera teknologin och utforska den medan det hos äldre 
barn handlar om att delta i aktiviteter med lärplattor. Vidare skriver författaren att 
barn använder applikationer på sitt eget sätt eller hittar nya sätt att använda 
applikationerna på. Enligt Kirova och Jamison (2018) utvecklar barn en bredare 
kunskap om de digitala verktygens olika användningsområden ifall dessa 
introduceras för barnen utefter den nivå de själva befinner sig på, och att 
introduktionen sker i omgångar och med närvarande pedagoger. Lindahl och 
Folkesson (2012) skriver att digitala verktyg anses som positiva när barn ses som 
kompetenta och upptäckare av dem.  
 
Nilsen (2018) uppmärksammar att aktiviteter som tidigare utförts analogt nu även 
sker digitalt. Memory är ett exempel som författaren skriver oftast spelas både 
analogt och digitalt. Spelas det analogt ger det bättre förutsättningar för samspel 
mellan spelarna vilket också leder till en annan typ av engagemang i aktiviteten. När 
spelet spelades digitalt varade det även i genomsnitt i mindre tid än när det spelades 
analogt. Författaren skriver att den kortare tiden begränsar barnens möjlighet och 
deltagande i den gemensamma aktiviteten samt möjligheten att engagera sig djupare 
i spelet. Hvit Lindstrand (2015) beskriver digitala verktyg i förskolan som redskap 
som kan bidra med effekter på olika nivåer i barns lärande och utforskande. Vidare 
skriver Hvit Lindstrand (2015) att det är av stor vikt att pedagoger finns närvarande 
och är medvetna i sitt förhållningssätt för att utveckla barns lärandeprocesser och för 
att skapa en bra samvaro för barn. Nilsen (2018) belyser att beroende på hur digitala 
verktyg används får det olika konsekvenser. Detta styrs bland annat av aktivitet, 
deltagare, vilket digitalt verktyg och vilken roll verktyget får i aktiviteten. Författaren 
beskriver en aktivitet där lärplattan används för att söka information istället för att 
använda en bok och barnen riktar sitt fokus mot det tekniska och dess förutsättningar 
istället för syftet med aktiviteten. 

2.3.2 Digitala verktyg för kommunikation och samverkan 

Mårell-Olsson (2012) skriver att digitala verktyg används för att stötta 
arbetsprocessen i förskolan och för att underlätta och stärka 
föräldrasamverkan.  Detta är något som både pedagoger och vårdnadshavare ställer 
sig positiva till. Författaren skriver att vårdnadshavarna uppfattar arbetet med de 
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digitala verktygen som smidigt och flexibelt då informationen blir mer lättillgänglig. 
Detta belyser även Eckeskog (2019) som skriver om dokumentation och att med hjälp 
av fotografier så delges information om vardagen i förskolan till vårdnadshavarna. En 
annan del är den pedagogiska dokumentationen där bilderna kan användas för 
reflektion i syfte att utveckla verksamheten. 
 
Eckeskog (2019) skriver att de digitala verktygens betydelse baseras på hur de 
används i ett specifikt sammanhang. Det är inte självklart att möjligheten 
till delaktighet och inflytande ökar bara för att digitala verktyg används. Detta 
baseras på mottagarnas, i detta fall vårdnadshavarnas, språkliga och sociala 
kompetens och pedagogernas inställning och kunskap i kombination med hur de 
digitala verktygen används i verksamheten. Mårell-Olsson (2012) skriver att 
digitalisering gällande utvecklingssamtal kan ses som ett sätt att öka delaktighet och 
inflytande till vårdnadshavarna. 

2.3.3 Begränsningar i användningen av digitala verktyg 

Lindahl och Folkesson (2012) skriver att det kan ses som en begränsning om den 
pedagog som håller i en aktivitet inte är flexibel och följer barns intresse i arbetet 
med digitala verktyg. Nilsen (2018) framhäver att hur digitala verktyg används i 
förskolan baseras på vem som initierar till användandet. När barn tar initiativ till att 
använda digitala verktyg används de oftast i lek, spel, underhållning eller avkoppling. 
När förskollärarna tar initiativ används de digitala verktygen i ett pedagogiskt syfte. 
Det är lätt hänt att digitala verktyg används som motivation för att få med barnen i de 
pedagogiska aktiviteterna, och detta kan enligt Nilsen (2018) ses som att 
förskollärarna räknar med att teknikens dragningskraft ska få barnen att hålla fokus 
under aktiviteten. Detta är dock inget som är säkert, och inte heller alltid fungerar 
som förskollärarna förväntar sig enligt författarens studie. De tillfällen då barnen 
främst tappar fokus är när de begränsas i sitt eget användande av det digitala 
verktyget. Ett annat sätt som Masoumi (2015) beskriver är att digitala verktyg 
används som komplement till befintliga aktiviteter och övningar utan att utveckla 
aktiviteterna. Något som även är vanligt enligt Lawrence (2017) gällande barn och 
digitala verktyg är att det uppstår konkurrens. Författaren menar att barn använder 
olika tekniker för att ta kontroll över olika redskap, inklusive digitala verktyg och att 
detta beteende kan vara skadligt för lekupplevelsen. Vidare skriver författaren att 
faktorer som vilka barn, situation och hemmiljö behöver tas i beaktande vid dessa 
typer av konflikter.  
 
Eckeskog (2019) skriver att otillräcklig tillgång till stöd, och brist på kompetens inom 
det digitala kan vara några förklaringar till vissa pedagogers negativa synsätt på 
digitala verktyg. Vidare nämner författaren om att det i forskning framkommer att 
personal i förskolan tycker att arbetssättet med digitala verktyg inte går hand i hand 
med förskolans kärnverksamhet och då inte stödjer barns utveckling och lärande. 
Författaren nämner också att yngre förskolepersonal överlag har en mer positiv 
inställning till digitala verktyg än äldre och att detta gör digitala verktyg i förskolan 
till en generationsfråga. Även Kerckaert,Vanderlinde och van Braak (2015) belyser 
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pedagogers inställning till digitala verktyg. Det handlar om att de själva behöver få 
upptäcka möjligheterna med det digitala först innan de kan integrera det i 
verksamheten, då pedagogers uppfattning och inställning kan skapa begränsningar. 
Andra begränsningar inkluderar tillgängliga resurser, kunskaper och färdigheter hos 
pedagogerna.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Denna studie tar utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella 
perspektivet utgår bland annat på att lärande sker genom kommunikation och 
användning av olika redskap, fysiska redskap kallas även för redskap. I denna studie 
fokuserar vi på hur digitala verktyg integreras i verksamheten. De begrepp som är 
relevanta för oss i studien utifrån det sociokulturella perspektivet är redskap, 
interaktion, proximal utvecklingszon och stöttning. Det sociokulturella perspektivet 
är av vikt för denna studie då det vilar på interaktion och samspel människor 
emellan, samt redskapens betydelse för människans utveckling. Genom interaktion 
med andra människor bildar sig barn nya kunskaper och erfarenheter (Säljö 2014). 
Språket är enligt Säljö (2011) en stor del i utvecklingen. Den blir efter hand den mest 
kraftfulla mekanismen då den skapar möjligheter för barn att bli delaktiga i ett 
kulturellt sammanhang.  
 
Säljö (2013) skriver att människor är skapade för att ta in intryck från omvärlden. 
Människans tänkande bildas och utvecklas utefter erfarenheter från omvärlden och 
kan med hjälp av redskap förstå omvärlden. Säljö (2014) beskriver hur människor 
inte liknar andra arter på grund av användningen av redskap. Dessa redskap är dels 
språkliga dels fysiska, de fysiska redskapen kan vara tekniska. Dessa är viktiga då de 
gör det möjligt för människan att hantera och sortera stora delar information som 
utan dessa redskap skulle bli krävande för individen. Något att ta i beaktande är att 
olika redskap får olika användningsområden beroende på vem som använder dem 
och till vilket syfte (Säljö 2014). Genom att människan interagerar med redskapen 
får hen hjälp att lyckas. Ett exempel är hur en hävstång kan underlätta tunga arbeten. 
Teknik används som ett redskap för människor till att tillägna sig kunskap. Ett sätt 
att använda detta kan vara genom visualisering och simulering som aktiverar fler 
sinnen hos individen än vad en skriven text skulle göra. Tekniken kan även användas 
som redskap för att ha kontakt med barn i andra delar av världen eller för att snabbt 
kunna ta fram information. Teknik bidrar till att ge människor något konkret att 
samarbeta med på ett sätt som faller sig naturligt. Säljö (2014) beskriver också 
människan som en varelse som genom användning av kulturella verktyg kan tänka, 
lära och hantera omvärlden på ett sätt som inte tidigare varit möjligt.  
 
Den proximala utvecklingszonen i Vygotskijs teori syftar till avståndet mellan vad en 
individ klarar på egen hand och vad en individ klarar tillsammans med stöd från 
någon annan. Den proximala utvecklingszonen innefattar dels den eller de personer 
som ger stöttning, dels den miljön som individen befinner sig i (Säljö 2014). Hur 
vuxna agerar är också av betydelse för barns utveckling och lärande (Säljö 2011). 
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Säljö (2014) skriver att en tanke i Vygotskijs teori är att människan kontinuerligt 
förändras och utvecklas. Människan har alltid en möjlighet att lära från andra när 
interaktion sker. Alltså ses inte en individ som en person full med kunskap utan en 
individ ses som någon som hela tiden tillägnar sig ny kunskap och färdigheter på 
detta sätt. En stor del i hur kunskapen och färdigheterna tillägnas är genom språket. 
Lärandet betraktas som något som aldrig upphör, kunskaper förnyas och utvecklas 
konstant.  
 
Säljö (2014) beskriver att människor kan lära sig att hantera digitala verktyg och 
kommunicera genom dessa. Det definieras som digital kompetens vilket kan ses som 
en nödvändighet för att kunna vara delaktig i ett alltmer digitaliserat samhälle. 
Människor riskerar att exkluderas ur samhället om de inte fått möjlighet att lära sig 
ny teknik. Kommunikationen är det som skapar och för vidare sociokulturella 
resurser. Något som däremot påverkar tillgången till information och kunskaper är 
samhällets ständiga tekniska och sociala utveckling.   

3 METOD 
I detta avsnitt presenteras den metod som har använts i studien, där ingår 
forskningsdesign, urval, bakgrundsfakta, insamlingsmetod, genomförande, 
tillförlitlighet, dataanalys och etiska överväganden. 

3.1 Forskningsdesign 
Utifrån studiens syfte valde vi en kvalitativ forskningsmetod för datainsamling.  
Syftet med denna studie var att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger beskriver 
integrering av digitala verktyg i förskolans verksamhet. Semistrukturerade intervjuer 
valdes som datainsamlingsmetod för att ta del av pedagogers beskrivningar av deras 
arbete med digitala verktyg. Bryman (2018) menar att det i kvalitativa studier är 
önskvärt att intervjuer kan ta flera olika riktningar med en grund i vad den som 
intervjuas anser vara relevant information. Vi valde därför att genomföra 
semistrukturerade intervjuer där det fanns ett antal grundfrågor som kompletterades 
med följdfrågor utifrån vad de olika respondenterna valde att lyfta. 

3.2 Urval 
Vi valde att intervjua nio utbildade pedagoger som alla var verksamma i förskolan. 
Åtta förskollärare och en barnskötare med en utbildning som IT-pedagog. Dessa 
arbetade på fem olika kommunala förskolor med barn i olika åldrar. Först var tanken 
att endast intervjua förskollärare, men då vi kom i kontakt med en barnskötare som 
hade en IT-pedagog utbildning inkluderade vi även denna pedagog. Valet av 
pedagoger grundade sig på att dessa arbetar närmast barnen jämfört med rektorer. 
Det står i förskolans läroplan (Skolverket 2018) att det är arbetslagets ansvar att barn 
får utveckla sina kommunikativa förmågor, kunna dokumentera och förmedla 
erfarenheter och idéer med hjälp av bland annat digitala verktyg. Detta medförde att 
det blev ett kriteriestyrt urval, vilket Bryman (2018) beskriver grundar sig i att 
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respondenterna väljs ut baserat på ett eller fler kriterier. I detta fall var kriteriet att 
pedagogen skulle ha en utbildning och vara verksam inom förskolan.  

3.3 Bakgrundsfakta 
Tabell 1: Här presenteras de olika respondenterna i denna studie, utifrån deras ålder, 
befattning, yrkesverksamma år och vad de arbetar på för avdelning och antal barn.  
Respondent Ålder  Befattning Yrkesverksamma år Avdelning Antal barn 

Pedagog 1 31 år Förskollärare 7 år Storbarn 27  

Pedagog 2 33 år Förskollärare 12 år Storbarn 27 

Pedagog 3 37 år Förskollärare 3,5 år  Storbarn 25 

Pedagog 4 34 år  Förskollärare 10 år Småbarn 17 

Pedagog 5 38 år Förskollärare 14 år Småbarn 9 

Pedagog 6 33 år Förskollärare 
Biträdande  
Förskolechef 

15 år Småbarn 16 

Pedagog 7 27 år Förskollärare 5 år Storbarn 20 

Pedagog 8 52 år Barnskötare 
IT-pedagog 

25 år Storbarn 19 

Pedagog 9 38 år Förskollärare 11 år Småbarn 16 

3.4 Insamlingsmetod 
I denna studie har insamlingsmetoden bestått av semistrukturerade intervjuer 
(Bryman 2018). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att i en kvalitativ 
forskningsintervju skapas kunskap genom ett samspel mellan intervjuare och 
respondent. En kvalitativ forskningsintervju utvecklas beroende på hur intervjuaren 
väljer att ställa frågor och följdfrågor. Under intervjuerna använde vi oss av en 
intervjuguide och ställde till största del öppna frågor och respondenterna 
uppmuntrades att svara beskrivande. Användning av semistrukturerade intervjuer 
gav oss möjlighet att ställa följdfrågor som inte fanns med i vår intervjuguide. Kvale 
och Brinkmann (2009) beskriver att en semistrukturerad intervju varken är ett slutet 
formulär med frågor eller ett vanligt samtal utan utgår vanligtvis från en 
intervjuguide med teman eller förslag på frågor att ställa. En följd av en 
semistrukturerad intervju skriver Kvale och Brinkmann (2009) är att den bjuder in 
till beskrivningar av specifika händelser och att den fokuserar på ett specifikt tema. I 
intervjuguiden utformade vi först inledande frågor för att få mer information om den 
respondent som vi intervjuade, till exempel hur länge de varit yrkesverksamma inom 
förskolan och deras ålder. Vi valde att ha dessa inledande frågor för att se om det 
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fanns ett samband mellan exempelvis olika åldrar eller beroende på hur länge de 
olika respondenterna arbetat i förskolan. De inledande frågorna utformades även så 
att svaren inte kunde avslöja den intervjuade respondentens identitet. Efter de 
inledande frågorna valde vi att ha preciserande frågor som hade mer fokus på att ge 
svar åt våra frågeställningar. Vi valde att skriva ned alla frågor i den ordning vi ställde 
dem, men med möjlighet till eventuella följdfrågor som kunde uppstå genom de svar 
som respondenterna gav oss. Ryen (2004) menar att genom en intervjuguide minskar 
risken att missa viktiga ämnen eller frågor under intervjun. 

3.5 Genomförande 
Vi började med att utforma vårt missivbrev som skulle skickas till de utvalda 
respondenterna. Missivbrevet godkändes sedan av vår handledare. Brevet 
utformades av oss gemensamt och vi valde att ta med information om vilka vi är, vad 
studien handlar om, hur intervjuerna skulle gå till, att intervjun spelades in, att vi 
följde Vetenskapsrådet etiska riktlinjer och hur den insamlade informationen skulle 
hanteras. Missivbrevet finns som bilaga 1.  
 
Därefter valde vi ut vilka förskolor vi ansåg var intressanta för vår studie. Detta var 
förskolor vi sedan innan hade anknytning till, exempelvis en före detta fältförskola. 
Genom att vi valde förskolor vi sedan tidigare haft kontakt med blev valet av förskolor 
ett bekvämlighetsurval. Bryman (2018) skriver att ett bekvämlighetsurval grundas på 
att forskaren använder personer som råkar finnas tillgängliga. Fem förskolor 
kontaktades via mail och tillfrågades om det fanns pedagoger som hade intresse att 
medverka i en intervju. Av dessa fem förskolor kontaktades tre förskolor genom en 
pedagog som sedan hänvisade oss vidare, på en förskola kontaktades förskolans 
rektor som hänvisade oss till den specifika förskolan, och på en förskola kontaktades 
den enskilda respondenten. Alla förskolor som tillfrågades hade möjlighet att 
medverka. När vi kontaktade förskolorna via mail erbjöd vi dem olika datum och kom 
sedan överens om passande datum och tid. I mailen till de olika förskolorna bifogades 
vårt missivbrev.  
 
Innan intervjuerna startade fick respondenterna läsa igenom intervjuguiden (se 
bilaga 2). Detta för att låta respondenterna förbereda sig ytterligare för vilka frågor de 
skulle få möta under intervjun. På fyra av fem förskolor intervjuades respondenterna 
enskilt av oss tillsammans. Vi valde båda att medverka under intervjuerna för att 
kunna stödja varandra beroende på våra olika styrkor. Trost (1993) menar att två 
samspelta intervjuare vanligtvis utför en bättre intervju tillsammans än enskilt. Alla 
intervjuer skedde på respondenternas arbetsplatser. Vid en av förskolorna fick vi 
information att två av de sammanlagt fyra tillfrågade respondenterna inte fanns på 
plats för dagen på grund av sjukdom. Detta medförde att vi endast kunde intervjua 
två pedagoger, då avdelningen hade brist på personal och tid fick vi som intervjuare 
dela på oss för att intervjua varsin respondent. Intervjuerna på alla fem förskolor 
varade i genomsnitt 15-30 minuter. Under intervjuerna utgick vi från vår 
intervjuguide och ställde följdfrågor baserade på respondentens svar. 
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Intervjuerna spelades in med hjälp av två olika mobiltelefoner, Bryman (2018) 
skriver att en fördel med ljudupptagning under intervju är att informationen sparas 
ordagrant. Detta är något som kan vara svårt att hinna med ifall intervjuaren endast 
för anteckningar. Anledningen till detta var för att säkerställa att det fanns en kopia 
av materialet ifall det hade uppstått tekniska svårigheter. Respondenterna fick ge sitt 
samtycke till ljudupptagningen innan intervjun påbörjades och informerades om att 
inspelningarna raderas när transkriberingen av ljudupptagning var genomförd. Efter 
intervjuerna fördes ljudupptagningarna över till en dator och raderades sedan från 
mobiltelefonerna. Ljudfilerna på datorn sparades där endast vi hade tillgång till dem 
via lösenord. Efter att ljudupptagningarna sparats till dator transkriberades och 
analyserades dem. 

3.6 Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2018) bygger tillförlitlighet på fyra kriterier som är 1) möjlighet att 
styrka och konfirmera, 2) överförbarhet, 3) pålitlighet och 4) trovärdighet. Att styrka 
och konfirmera beskriver Bryman (2018) är att se på studien objektivt och att 
personliga värderingar inte har haft någon betydelse.  I vår studie har målet varit att 
vara objektiva, dock är det svårt att helt säkerställa objektivitet då personligt intresse 
ändå kan påverka studien. Vidare beskriver Bryman (2018) att överförbarhet i en 
studie handlar om huruvida det är möjligt att använda resultaten i andra 
sammanhang. För att öka möjligheten till överförbarhet har vi strävat efter att 
beskriva studiens resultat på ett så utförligt sätt som möjligt. En studie blir pålitlig 
enligt Bryman (2018) när de olika faserna i forskningsprocessen är noggrant 
beskrivna. Studiens pålitlighet stärks genom att vi tydligt har beskrivit alla faser 
genom arbetets gång i avsnittet metoddiskussion. Vi har kontinuerligt haft kontakt 
med vår handledare under arbetet med studien och lämnat vårt arbete för 
kamratgranskning vid två tillfällen. Enligt Bryman (2018) handlar trovärdighet om 
att resultatet ska besvara studiens frågeställningar och att studien ska ha skett i 
enlighet med de regler som finns. Trovärdigheten i vår studie baseras bland annat på 
att vi har tagit ljudupptagning under våra intervjuer och transkriberat, och på så vis 
fått så tillförlitlig data som möjligt. Vi har även använt litteratur och forskning som är 
relevant i förhållande till våra frågeställningar vilket också stärker studiens 
trovärdighet. Vi har följt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer, något som även bidrar 
till att stärka studiens trovärdighet. 

3.7 Dataanalys 
Den insamlade datan transkriberades sedan av oss tillsammans. Under 
transkriberingen lyssnade vi på ljudupptagningarna flera gånger för att säkerställa att 
all information blev korrekt transkriberad. Detta skedde i ett gemensamt dokument 
som endast vi hade tillgång till och där vi båda noggrant läst igenom materialet för att 
se till att inga orter eller namn blivit nedskrivna i dokumentet, vilket gjorde att 
respondenterna förblev anonyma. Det transkriberade materialet utgjorde 24 sidor 
text.  
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Som analysmetod användes tematisk analys, detta för att lättare kunna se mönster 
och kategorier i den insamlade datan. Bryman (2018) beskriver att ett sätt att göra en 
tematisk analys är att se efter likheter och skillnader i respondenternas svar. Alla 
respondenter fick varsin färg för att vi lättare skulle se vilket svar som tillhörde vilken 
respondent när alla frågor sedan klipptes isär för att kategoriseras. Därefter 
sorterades materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

3.8 Etiska överväganden 
Under arbetet med studien har vi hela tiden följt de fyra forskningsetiska villkor som 
Vetenskapsrådet (2017) och Bryman (2018) beskriver; nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet.  Dessa har följts i 
studien genom att missivbrev delades ut till samtliga respondenter före 
intervjutillfällena. För att säkerställa konfidentialitetskravet gavs information i 
missivbrevet om att deltagandet i studien var helt anonymt där varken namn på 
förskolor eller deltagare skulle förekomma i studien och att datan som samlades in 
enbart användes till denna studie som kommer att publiceras i DiVA. Dessutom 
informerades om att det inspelade materialet direkt fördes över till dator med 
lösenord. Vilket gör att studien även uppfyller nyttjandekravet.  
 
Informationskravet uppfylldes i studien genom att alla respondenter via missivbrevet 
informerades om att studien berör arbetet med digitala verktyg i förskolan och att 
alla respondenter fick läsa studiens syfte och frågeställningar vid intervjutillfället.  
Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades om att 
deltagande i studien var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan negativa 
konsekvenser.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Här presenteras det resultat som framkommit i intervjuerna. Resultatet har 
kategoriserats efter studiens frågeställningar i tre olika teman. I slutet på varje tema 
analyseras resultatet.  

Tabell 2: Översikt över studiens teman och underrubriker.  

Pedagogernas beskrivningar 
av användning av digitala 
verktyg i förskolan 

Möjligheter med 
digitala verktyg 

Begränsningar i 
användandet av digitala 
verktyg 

Utveckling av verksamhetens 
miljö 

Språkutveckling Digitala verktyg utan syfte 

Som komplement till det analoga Rörelseaktiviteter Konkurrens och tillgång 

Digitala verktyg som en del i 
dokumentation och återkoppling 

Öka barns intresse Vidareutveckling av 
arbetet med digitala 
verktyg 

Analys av pedagogernas 
beskrivningar av användning av 
digitala verktyg i förskolan 

Analys av möjligheter 
med digitala verktyg 

Kollegors inställning 

  
Pedagogernas kompetens  

  
Analys av begränsningar i 
användandet av digitala 
verktyg 

4.1 Pedagogernas beskrivningar av användning av digitala verktyg i 
förskolan 

I följande avsnitt presenteras pedagogernas olika beskrivningar av hur digitala 
verktyg integreras i verksamheten. Dessa beskrivningar har tematiserats i 
underrubrikerna utveckling av verksamhetens miljö, som komplement till det 
analoga, digitala verktyg, som en del i dokumentation och återkoppling. Sist i detta 
avsnitt presenteras analys av pedagogernas beskrivningar av användning av 
digitala verktyg i förskolan. 

4.1.1 Utveckling av verksamhetens miljö 

Respondenterna beskriver att lärplattan används som verktyg för att kunna 
möjliggöra för att alla barn ska kunna delta i en aktivitet när exempelvis en bok visas 
på tv-skärmen. Detta kompletteras även hos de flesta pedagoger med andra former av 
digitala verktyg. Flertalet av pedagogerna belyser också att lärplattan i kombination 
med projektor öppnar upp för att förstärka miljöer.  
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Det är som ett extra hjälpmedel som man kan ha för att underlätta. Om man 
ska ta reda på något eller bygga upp en miljö eller så. (Pedagog 2)  
 
De digitala verktyg som jag ser det är att vi kan förstärka miljöerna och ta in 
teknik för att skapa bättre miljöer för barnen. Mer tilltalande utan att ha så 
mycket grejer. Väldigt härliga miljöer, och ett komplement. Inte bara sitta 
med en ipad. (Pedagog 7) 

4.1.2 Som komplement till det analoga 

Att blanda digitalt och analogt i arbetet med digitala verktyg i verksamheten lyfter 
flera av pedagogerna som viktigt, detta för att barn ska kunna tillägna sig kunskap på 
olika sätt. Ett ljusbord med transparenta geometriska former möjliggör ett parallellt 
arbete mellan det digitala och analoga. En pedagog beskriver att det finns större 
möjligheter med digitala verktyg än vad som tidigare funnits analogt, till exempel att 
kunna kolla upp läten på olika fåglar.  
 

Jag brukar använda det som ett komplement till exempel så läser jag gärna 
böcker både i fysisk form och sen samma bok på ipaden. Kompisböckerna 
har vi jobbat mkt med då vi har dem i båda formerna. Underlättar ibland 
att använda ipaden då jag kan fokusera på barnen då jag läser. (Pedagog 9) 

 
Pedagog 8 för ett resonemang om det digitala och analoga:  
 

Vi försöker alltid att ha med det i planeringen för veckan och det är inte ett 
område som att vi säger såhär att nu har vi IT utan det ska vara en naturlig 
del i våran verksamhet och vi försöker tänka; det jag kan göra analogt, vad 
kan jag göra digitalt. Det jag kan göra digitalt, kan jag göra det analogt? Så 
man lär sig liksom på olika vis då. [...] Sen har vi det analoga pusslet, 
önskvärt vore om vi hade ett lika pussel på ipaden som vi hade analogt så att 
man kan få prova den här finmotoriken och kunna använda men fortfarande 
måste du ju ha ett bildseende för att klara det på ipaden och på det andra.  
 
Det här skulle inte vara möjligt för några år sedan på samma sätt, med böcker kan 
man inte lyssna på läten och se mer information.  
För de små blir det mer såhär, titta fågeln, den heter sädesärla och så vidare. För de 
större blir det mer, lägger de ägg eller föder de levande ungar, skillnad på päls och 
fjädrar. (Pedagog 5) 

4.1.3 Digitala verktyg som en del i dokumentation och återkoppling 

Digitala verktyg används som ett stöd för dokumentationen av verksamheten hos 
samtliga pedagoger. Det handlar dels om pedagogisk dokumentation och dels om 
dokumentation för att visa upp verksamheten.  
 

Vi tar ju mycket kort på barnen som vi liksom sen gärna visar dem och så för 
att då får vi liksom, då följer vi upp lite grann vad barnen tycker om dem. 
Och då kan de ju berätta mer om vad de gör under dagarna genom korten 



15 
 

 

och de bilderna skickar vi ofta gärna upp på teven så de blir större. (Pedagog 
6) 

 
Ett annat sätt en respondent beskriver det analoga och digitala tillsammans är att 
först arbeta med en aktivitet analogt och sedan återkoppla till aktiviteten med 
lärplattan genom att visa bilder och tillsammans samtala och reflektera om 
aktiviteten.  
 

Vi har även tv för att kunna jobba med återkoppling. Till exempel pricken, 
vad gjorde vi sist. Vi visade film och bilder och kommer ni ihåg vad som 
hände. Då kan man ta hjälp av det. (Pedagog 5) 

 
Respondenterna beskriver att de använder digitala verktyg i arbetet med 
utvecklingssamtalen. De nämner att barnen får vara med och påverka samt skapa 
materialet inför sitt utvecklingssamtal.  

 
Sen har vi ju, gör vi ju våra utvecklingssamtal i Ipaden, gör vi tillsammans 
med barnen så barnen, varje barn får ju göra en bok i bookcreator den här 
appen. Så får de forma den precis hur de vill efter vissa, vi har ju lite såhär 
frågeställningar i boken efter vad vi har gjort under ett läsår. Så det, det är 
också väldigt uppskattat av föräldrar och jag tycker att det är väldigt bra form 
att göra utvecklingssamtal i för då blir det barnens samtal. Vi lägger inte 
ordet i munnen på dem. (Pedagog 1)  

4.1.4 Analys av pedagogernas beskrivningar av användning av digitala 
verktyg i förskolan 

Pedagogerna beskriver i resultatet att de använder digitala verktyg, och då främst 
lärplattan till informationssökning eller för att göra alla barn lika delaktiga i en 
aktivitet. Pedagogernas val att använda de digitala verktygen för inkludering i 
aktiviteter för barnen visar på en medvetenhet hos pedagogerna om hur de digitala 
verktygen kan användas för samlärande. Detta visar på betydelsen de vuxna har i 
mötet mellan barn och de digitala verktygen. Kerckeart, Vanderlinde och van Braak 
(2015) skriver att lärares inställning till digitala verktyg påverkar deras arbetssätt, 
och pedagogerna i denna studie uttrycker själva att de generellt har en god inställning 
och en pedagogisk grundtanke i användandet av digitala verktyg. En pedagog nämner 
till exempel att hen arbetar parallellt med det digitala och det analoga för att barnen 
ska få lära sig på olika vis. Säljö (2014) betonar att den miljö som en individ befinner 
sig i kan ge stöttning till utveckling och lärande. När pedagogerna beskriver att de tar 
in det digitala parallellt med det analoga visar det på att dem använder miljön som 
stöttning för att bidra till barns utveckling och lärande. Med hjälp av en digital miljö 
kan barn erbjudas fler möjligheter att utforska och lära än i en miljö med enbart 
analoga redskap.  
 
Nilsen (2018) beskriver ett exempel med Memory som kan utföras både digitalt och 
analogt men att det då resulterar i olika typer av aktiviteter, vilket också ger olika 
begränsningar och möjligheter. En av pedagogerna i vår studie beskriver att hen 
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spelar memory digitalt och speglar det på väggen, detta ger enligt pedagogen spelet 
ett nytt syfte. Pedagogen beskriver det som ett sätt att få in mer rörelse i en aktivitet 
med barnen. Fleer (2018) skriver att digitala verktyg kan bidra till att expandera barn 
och pedagogers sociala värld, vilket blir synligt i denna pedagogs aktivitet med 
memory, då det blir mer rörelse för barnen och de samarbetar och hjälps åt. 
Resultatet visar därför på att till skillnad från det Nilsen (2018) beskriver, att digitala 
aktiviteter varar kortare tid, i detta tillfälle är det istället ett verktyg som öppnar upp 
för en aktivitet som tillåts pågå en längre stund. Säljö (2014) skriver att människan 
lär av andra när interaktion sker, vilket i resultatet kan förstås som ett samlärande då 
pedagogen i vår studie beskriver hur barnen får samarbeta när de spelar memory på 
väggen och hjälps åt. 
 
Även Säljö (2014) beskriver hur nya redskap omvandlar människors relation till 
omvärlden. Resultatet visar på att pedagogerna ger barnen flera olika möjligheter till 
att interagera med omvärlden genom användning med digitala verktyg, både med 
analoga redskap och med digitala redskap. Pedagogen nämner att hen arbetar med en 
aktivitet analogt först och sedan återkopplar till aktiviteten med hjälp av lärplattan, 
till exempel i form av bilder eller filmer och reflekterar tillsammans med barnen. 
Teknik kan användas som redskap för att tillägna sig kunskap genom till exempel 
visualisering som i detta fall då pedagogen beskriver att hen till exempel läser böcker 
både i fysisk form och via lärplattan. Barnen erbjuds på detta vis två olika sätt att 
tillägna sig kunskap genom. Det ena sättet är då genom teknik som redskap. Redskap 
som även innefattar digitala verktyg bidrar till att människan kan lära sig att hantera 
omvärlden på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt (Säljö 2014). Resultatet visar 
här att pedagogerna genom att de tar in digitala verktyg i verksamheten öppnar upp 
för fler och andra sätt än analoga för barnen att utvecklas och tillägna sig kunskap på. 
Med de digitala verktygen ges möjligheter till att skapa andra kreativa lärsituationer 
som inte är möjligt med en analog aktivitet. I exemplet med memory på väggen så har 
barnen möjlighet till rörelse som inte naturligt sker i en aktivitet med ett analogt 
memory.  
 
Samtliga pedagoger använder lärplattan i sin dokumentation, både när det kommer 
till pedagogisk dokumentation och dokumentation som visar upp verksamheten. 
Både Eckeskog (2019) och Maosumi (2015) skriver att digitala verktyg främst 
används i arbetet med dokumentation som resulterar i information om 
verksamhetens vardag till vårdnadshavare. Detta skulle kunna ses som att när 
pedagogerna använder lärplattan för dokumentation och information till 
vårdnadshavare får den ett annat användningsområde än om den till exempel 
används i barngrupp med ett pedagogiskt syfte. Säljö (2014) skriver att ett redskaps 
syfte och användningsområde ändras beroende på vem som använder den, och i 
vilket syfte. Använder exempelvis pedagogerna lärplattan för att dokumentera 
barngruppen och sedan reflekterar över det som sker så blir lärplattan ett redskap för 
att kunna utveckla verksamheten vidare. Används istället lärplattan för att 
exempelvis spela Memory med barnen får den ett annat syfte, då mer fokus läggs på 
barnens utveckling och lärande i denna typ av aktivitet.  
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Några av pedagogerna beskriver att de arbetar med digitala verktyg i 
utvecklingssamtal och även låter barnen vara delaktiga i förberedelserna inför och 
under själva utvecklingssamtalet. I resultatet framkommer att föräldrar uppskattar 
att digitala verktyg används som ett stöd i utvecklingssamtalet. I det sociokulturella 
perspektivet beskriver Säljö (2011) att fysiska redskap hjälper människan att hantera 
och sortera delar av information. I resultatet visar respondenternas beskrivningar att 
de skapar förutsättningar för samspel genom att låta barnen vara delaktiga i 
utvecklingssamtalen med hjälp av de fysiska redskapen.  

4.2 Möjligheter med digitala verktyg 
I detta avsnitt presenteras pedagogernas olika beskrivningar av möjligheterna med 
digitala verktyg. Dessa beskrivningar har tematiserats i underrubrikerna 
språkutveckling, rörelseaktiviteter, öka barns intresse och slutligen analys av 
möjligheter med digitala verktyg. 

4.2.1 Språkutveckling 

Pedagogerna beskriver att digitala verktyg kan användas för att utveckla barns 
språkutveckling. De beskriver bland annat hur barnen får lära sig att känna igen 
bilden av sitt och kompisarnas namn samt utveckla sitt språk med hjälp av olika 
applikationer. Några av pedagogerna beskriver att barnen får testa att skapa egna 
berättelser med lärplattan och ta bilder i språkutvecklande syfte för att utveckla skriv 
och läsinlärningen. En pedagog beskriver även hur de arbetar med återkoppling och 
reflektion i barngrupperna där barnen får återberätta med hjälp av film och bilder.  
 

Vi kör även något som heter magiska hatten men de heter random name 
selector så man kan lotta fram barnens namn så de känner igen bilden av sitt 
namn och kompisarnas namn också. (Pedagog 3) 
 
 Det är ju vissa barn som har lite sämre språk ibland och då använder man ju 
appar med som testar språket lite grann och utmanar dem mer, men just på 
småbarn så har det blivit mycket just det här att bara titta på bilder och 
filmer för att tänka tillbaka på vad har vi gjort och vad gjorde du där och de 
får återberätta mycket för att utveckla språket. (Pedagog 5) 
 
Det är ju språkmässigt tycker jag på småbarn att det utvecklar språket 
väldigt mycket att de får titta tillbaka på bilderna och prata och berätta. 
(Pedagog 6) 

4.2.2 Rörelseaktiviteter 

Gällande rörelse beskriver en pedagog att de kan använda projektorn för att skapa 
rörelse. Ett exempel är att spela Memory och låta barnen peka på vilken de vill 
vända på. En annan pedagog beskriver en önskan att kunna arbeta mer med musik 
och rörelse med hjälp av projektor.  
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Vi skulle vilja ha projektorn uppkopplad med fiskar eller de vi jobbar med. 
Mer musik och rörelse. (Pedagog 3) 
 
Jag tycker det är bra men då vänder jag på det och säger om jag skjuter 
upp det på väggen istället ett memory. Helt plötsligt blir det annan 
rörelse. Man måste hoppa upp där kanske och trycka, jag är tvungen 
och böja mig där. (Pedagog 8) 

4.2.3 Öka barns intresse 

Några av pedagogerna beskriver hur de kan få barn intresserade av aktiviteter 
genom att använda sig av digitala verktyg. Flera av pedagogerna anser att digitala 
verktyg hjälper till att fånga barnen och att det stöttar deras fantasiutveckling.  
 

Det blir ett till sätt att använda. De barn man kanske inte fångar de kan vara 
mer intresserade av de verktyget, eller om man berättar muntligt och visuellt 
kan man ha det digitala som ett tredje sätt. Då går det lite lättare, fler sinnen. 
(Pedagog 9) 
 
Plussar på deras fantasi, på det sätt vi använder det på. De har god fantasi 
från början, men ger man dem mer verktyg blir den större. Och leken blir 
bättre och de lär sig mer i leken när de får alla möjligheter att använda 
fantasi och vara kreativa. (Pedagog 1) 

4.2.4 Analys av möjligheter med digitala verktyg 

Enligt pedagogerna skapas en situation som utvecklar barnens lärande gällande 
rörelse och -språkutvecklande aktiviteter med hjälp av de digitala verktygen. Några av 
pedagogerna anser att de digitala verktygen erbjuder fler möjligheter, dels i 
språkutvecklande syfte och dels inom skriv och läsinlärning så ses digitala verktyg 
positivt. Masoumi (2015) lyfter också användandet av digitala verktyg i samband med 
barns utveckling av skriftspråket. Exempelvis i syfte att hjälpa barn med annat 
modersmål. I resultatet beskriver en pedagog att språket utvecklas när de 
tillsammans tittar på och samtalar om bilder. Säljö (2013) skriver att människans 
tänkande bildas utefter erfarenheter i omvärlden, och att teknik är ett redskap att 
tillägna sig kunskap genom (Säljö 2014). I interaktion med digitala verktyg och med 
stöttning av pedagoger får barnen möjlighet till språkutveckling. Säljö (2011) 
beskriver att språket är av vikt då det används för att kommunicera. Detta skulle 
kunna ses som att pedagogen ges ett ansvar i att vara medveten och uppmärksamma 
barns olika sätt att kommunicera och ge signaler på, både genom tal och kroppsspråk. 
Resultatet visar utifrån respondenternas beskrivningar, att de arbetar med digitala 
verktyg för att stötta barn i deras språkutveckling. Pedagogerna beskriver att de 
använder digitala verktyg till att låta barnen känna igen olika namn i interaktiva 
sagor och genom olika applikationer för att stötta barn som har problem med språket. 
Enligt några av pedagogerna får även barnen skapa egna berättelser med hjälp av 
lärplattan. Att skapa egna berättelser med hjälp av digitala verktyg kan stötta barns 
språkutveckling, något som även Maosumi (2015) skriver om.  
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Nilsen (2018) skriver att digitala verktyg kan vara en motivation för att få med barn i 
de pedagogiska aktiviteterna, men att pedagogerna inte kan förlita sig på teknikens 
dragningskraft för att få fullt fokus. Enligt författaren är det dock vanligast att barnen 
tappar fokus då de begränsas i användandet av de digitala verktygen. I resultatet 
uppmärksammas däremot att pedagogerna beskriver att de använder digitala verktyg 
för att fånga barn och stötta dem att utveckla sin fantasi. Detta visar på att de digitala 
verktygen används som ett redskap för att barn ska tillägna sig kunskap på fler olika 
sätt.  

4.3 Begränsningar i användandet av digitala verktyg 
I detta avsnitt redogör vi för de begränsningar som pedagogerna beskriver i arbetet 
med digitala verktyg. Dessa har tematiserats utifrån följande rubriker: digitala 
verktyg utan syfte, konkurrens och tillgång, vidareutveckling av arbetet med 
digitala verktyg, kollegors inställning, pedagogernas kompetens. Avsnittet avslutas 
med analys av begränsningar i användandet av digitala verktyg.  

4.3.1 Digitala verktyg utan syfte 

Något som kan anses som en begränsning enligt en av pedagogerna är då 
applikationer används utan något pedagogiskt syfte. I övrigt ansåg de andra 
pedagogerna att när barn får för mycket skärmtid så blir aktiviteten med de digitala 
verktygen negativa.  Även då barn får sitta själv och spela ansåg pedagogerna som 
opedagogiskt. De digitala verktygen får inte ta över för mycket eller användas som en 
avlastning. En av pedagogerna uttrycker att digitala verktyg ofta används endast för 
spel, eller att pedagogerna startar en applikation på lärplattan utan syfte. Vilket gör 
att många tror att de arbetar med digitala verktyg, men att det inte finns någon 
pedagogisk tanke bakom då.  
 

Pratar mycket om att de ska användas som verktyg och inte avlastning. Jag 
som förskollärare är noga med det, jag vill inte att det ska bli en barnvakt. Det 
finns inget syfte med det och ingen bakgrund. Den delen får barnen så mycket 
av hemma. Den delen behöver de inte, och det är inte det jag ska ge dem med 
digitala verktyg. (Pedagog 5) 

 
En pedagog anser att när digitala verktyg används för att lugna ned en barngrupp 
används inte digitala verktygen i ett pedagogiskt syfte. Flera pedagoger tyckte att rent 
tv-tittande inte heller är försvarbart användande av digitala verktyg.  
 

Det är ju att det kan bli en barnvakt tyvärr. Många använder det liksom att 
nej men nu är det lite rörigt eller nu behöver dom varva ner, ja men då sätter 
vi igång en film, alltså det är inte okej. Då får man försöka hitta andra sätt att 
roa dom och lekar och sånt men det är inte okej och göra, använda det som 
barnvakt så det är risken med det. (Pedagog 6) 
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4.3.2 Konkurrens och tillgång 

En pedagog har upplevt konkurrens mellan barnen gällande digitala verktyg ifall 
barnen inte är vana vid digitala verktyg. När det plockas fram ett digitalt verktyg blir 
intresset hos barnen stort vilket kan leda till bråk mellan barn.  
 

Det blir såna happenings, och det är det. Det kan väl vara den faran kan jag 
tycka med digitaliseringen att man använder bara på vissa stunder så att det 
blir att barnen blir så Ååh nu nu är det min tur nu ska jag. Och så blir det 
konkurrens istället för har man det naturligt precis som vi tar fram ett spel så 
tar vi fram den här och så jobbar vi, eller programmerar med beeboten på 
eftermiddagar och förmiddagar spelar ingen roll liksom. Då blir det inte den 
här konkurrensen och där kan väl jag tänka att det tycker jag är jobbigast. 
(Pedagog 8) 

 
Tillgången till digitala verktyg är något som påverkar hur pedagoger arbetar, vilket 
antingen kan bli en begränsning eller tillgång. Tillgången till de digitala verktygen 
styrs till viss del av ekonomin. Om exempelvis strömmen går så märks det snabbt hur 
beroende avdelningen blir av de digitala verktygen. Detta då strömtillförsel är något 
som behövs för att flera olika digitala verktyg ska fungera. Även om många digitala 
verktyg går på batteri är detta endast för en begränsad tid.  
 

Att alla ska ha tillgång till samma, det kan bli väldigt olika beroende på vad 
man har för budget. Det måste ju vara lika, det är det jag ser, att det är en 
kostnadsfråga. (Pedagog 7) 

 
Visst går strömmen, då är digitalisering lika dåligt som vad som helst, men 
då gäller det att hitta andra saker. Men då gäller det att hitta andra bitar som 
man kan ha backup för istället, så därför försöker man tänka analogt-digitalt. 
(Pedagog 8) 

 
En pedagog lyfter fram en hög tillgång till lärplattor då varje anställd har en egen och 
att barngruppen delar på två lärplattor, vilket här kan ses som en tillgång. Däremot 
lyfter en annan pedagog fram att personalen får dela på två lärplattor per avdelning. 
En av pedagogerna nämner endast ipad och TV vid frågan om vilken tillgång de har.  
 

Ja men det är ju ipads har vi ju en per pedagog. Inte vikarierna då men de 
som är anställda har varsin och sen har vi två till avdelningen också.  Så det 
är tänkt att vi ska ha en varsin och jobba med och sen en som är tänkt till 
barnen så att säga när vi jobbar med barnen och en som vi har och checkar in 
och ut barnen då. Så att det alltid ska finnas ipads så att det inte är någon 
upptagen.  
(Pedagog 6) 

 
Andra digitala verktyg än lärplattor som de flesta pedagoger beskriver att de 
har i verksamheten är projektorer och olika robotar som går att 
programmera.  
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Vi har inne på varje avdelning har vi projektor, och högtalare, och ipad. Sen 
har vi vår digitala ateljé, en stor kub med färg bland annat och overhead. 
(Pedagog 9) 
 
Vi använder Bluebot, brukar vi använda, mikroskopägg eller webbägget har 
vi kallat det. Vi använder TVn med Appletv så att vi kan visa bilder när vi till 
exempel varit på utflykt. (Pedagog 3) 

4.3.3 Vidareutveckling av arbetet med digitala verktyg 

En utmaning finns även i att komma vidare och ta ett steg till i arbetet, exempelvis 
genom att koppla ihop det digitala med leken och barnens nuvarande intresse. Flera 
av pedagogerna nämner vidareutveckling inom arbetet med digitala verktyg som en 
utmaning.  
 

Komma vidare och koppla ihop det med leken och vad de tycker är intressant 
just nu så de kan komma vidare. (Pedagog 3)  
 
Att vidareutveckla det. För att ta det vidare ett steg till. Det är en utmaning 
för hela kommunen. Det har varit en jättesatsning och nu har man stannat 
upp lite grann. (Pedagog 1)   

 
Några av pedagogerna uttrycker också en utmaning angående barnens förståelse för 
de digitala verktygen som en utmaning. Pedagogerna uttrycker det svårt att fortsätta 
ha ett lärande och samtidigt koppla ihop det med det digitala. Ett sätt att arbeta med 
barnens förståelse är enligt en pedagog att först arbeta analogt och sedan digitalt.  
 

Utmaningen är att få dem att förstå vad det handlar om. Att inte bara trycka 
på ipaden utan förstå. Jobbar man med programmering så förstå tanken 
bakom. För mig blir det då att man jobbar analogt, utan det digitala och sen 
plocka in det digitala för att visa vad det var vi gjorde och varför, och visa att 
man kan göra det där på annat sätt. (Pedagog 9) 

4.3.4 Kollegors inställning 

Flera pedagoger säger att en utmaning är deras kollegor och vilket synsätt dessa har. 
Det finns en osäkerhet om hur det digitala fungerar och detta kan påverka att vissa 
kollegor inte vågar försöka. Även kollegornas intressen är en avgörande faktor enligt 
pedagogerna; tycker inte en person att det digitala är roligt är risken stor att den 
personen inte heller vill arbeta med det. 
 

Utmaningen är ju att få andra pedagoger som inte är lika intresserade som 
vad jag är med på tåget och inse att det är roligt, det är ett komplement till, 
ett verktyg till verksamheten. För att man kan göra lite andra saker än vad 
man kan göra analogt också. (Pedagog 8) 
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4.3.5 Pedagogernas kompetens 

Majoriteten av pedagogerna beskriver hur deras nyfikenhet har bidragit till deras 
nuvarande kompetens inom digitala verktyg. Nyfikenheten visar sig genom att 
pedagogerna inte är rädda för att våga prova. Dessutom har alla utom pedagog 8 fått 
sin kompetens genom att själva söka efter kunskap. Pedagog 8 har gått en ettårig IT-
pedagog utbildning.  
 

Av en händelse så såg jag den här kursen och så tänkte jag men de här 
hoppar jag på, så då pluggade jag heltid och jobbade heltid ett tag. Men då 
var det inte så mycket, det var inte ipads och så utan det var mer sättet att 
lära ut på ett pedagogiskt sätt då och vi fick prova massor med program på 
datorerna och lära oss programmera och göra hemsidor, bygga datorer från 
grunden och ja det var jättebra, jättebra var det. (Pedagog 8) 

 
Trots att pedagogerna känner sig självsäkra inom ämnet önskar fyra av pedagogerna 
mer fördjupad kunskap om hur tekniken fungerar. De klarar av att använda mycket 
men inte allt, och att mycket av den fördjupade kunskapen får de själva söka efter. En 
pedagog beskriver att hen gärna vill få mer kunskap om applikationer anpassade för 
små barn.  
 

Nej, inte direkt. Eller är mer självlärd eller frågat kollegor. Sen beror det på 
vilken typ av intresse man har också. Vill man inte lära sig så är det svårt. 
(Pedagog 2) 
 
Alltså man får ju inte så mycket utbildning utan det var ju liksom på 
gymnasiet när man fick såhär excel och word typ [...] vi hade någon 
föreläsning för förut när de liksom gick igenom lite hur man använder en 
ipad och appar och sånt men alltså då hade man ju redan lärt sig det för då 
hade det ju funnits i några år redan så att jag är självlärd säger jag. 
(Pedagog 6) 

4.3.6 Analys av begränsningar i användandet av digitala verktyg 

Resultatet i vår studie visar på att digitala verktyg inte ska ta över i verksamheten 
eller bli en barnvakt utan de ska ses som ett verktyg för att utveckla lärandet hos 
barnen. Pedagogerna i studien beskriver att det inte heller ska användas som en 
avlastning utan i interaktion. Baserat på vad Lindahl och Folkesson (2012) skriver så 
kan resultatet förstås som att det kan vara en begränsning när pedagoger inte är 
flexibla och följsamma i aktiviteterna, att pedagoger som arbetar med de digitala 
verktygen behöver vara medvetna och närvarande i arbetet med digitala verktyg. 
Nilsen (2018) menar att det inte har ett pedagogiskt syfte om barnen själva initierar 
till användning av digitala verktyg, i dessa fall menar författaren att de digitala 
verktygen i regel används i lek, spel eller underhållning. De flesta pedagoger i studien 
säger att de inte vill använda de digitala verktygen som en avlastning eller barnvakt, 
då de anser att det inte finns något pedagogiskt syfte i det. 
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En aspekt som kan försvåra arbetet med digitala verktyg är det som pedagog 8 
beskriver som konkurrens mellan barn gällande de digitala verktygen. Detta är något 
som pedagogen erfarit i förskolor där det inte har integrerats av personalen. 
Lawrence (2017) skriver att konkurrens kan inträffa mellan barn i mötet med digitala 
verktyg, dock hänvisar författaren till att detta kan bero på vilka barn det handlar om, 
deras hemmiljö och i vilken situation detta uppstår. Resultatet i denna studie visar 
däremot att konkurrensen sker på avdelningar där digitala verktyg inte har 
integrerats tillräckligt i verksamheten. 
 
En utmaning i arbetet med digitala verktyg är också tillgången. Resultatet visar att 
tillgången till digitala verktyg skiljde sig mellan de olika förskolorna. Några av 
pedagogerna beskriver en större tillgång till digitala verktyg och några en mer 
begränsad. Däremot hade alla pedagoger lärplattor, projektor och TV. Kerckaert, 
Vanderlinde och van Braak (2015) skriver att bristen på tillgängliga resurser kan vara 
ett hinder gällande digitala verktyg i förskolan, detta visar sig i vår studie då 
pedagogerna beskriver olika tillgång till digitala verktyg i verksamheten. En pedagog 
beskriver även att tillgången till digitala verktyg kan skilja sig åt mellan olika 
verksamheter beroende på vad som har prioriterats i budgeten. Tillgången till de 
digitala verktygen är det som gör det möjligt att integrera digitalisering i förskolan. 
Säljö (2014) beskriver att det är med stöd av redskap och i kommunikation som 
kulturella möjligheter för lärande uppstår och förs vidare. Pedagogerna beskriver i 
resultatet att tillgången till digitala verktyg påverkar arbetet tillsammans med barnen 
i att upptäcka och tillägna sig ny kunskap. Ifall tillgången till digitala verktyg är 
bristfällig kan det även påverka vilka redskap pedagogerna kan tillgå. 
 
I resultatet visar bristen på kompetensutveckling att det skapar en osäkerhet bland 
kollegor och en rädsla för att prova. Att vidareutveckla arbetet är också något som 
pedagogerna belyser är svårt. Detta är något som visar likheter med det Eckeskog 
(2019) beskriver. Författaren skriver att om det inte finns tillräcklig tillgång till stöd 
och brist på kompetens ser pedagogerna det som deras uppgift att få med kollegorna i 
arbetet. Det är även deras egen nyfikenhet för ämnet som gynnat deras kompetens 
när de vågat prova och själva sökt efter kunskap. Här berörs den proximala 
utvecklingszonen fast mellan pedagogerna när pedagogerna med kunskap stöttar de 
pedagoger som inte vågar. Säljö (2014) beskriver nödvändigheten i att ha digital 
kompetens då brist på detta kan orsaka exkludering i samhället. Vidare skriver 
författaren även att människan alltid har möjlighet att lära från andra i interaktion. I 
den proximala utvecklingszonen som Säljö (2014) beskriver så visar resultatet att 
respondenterna ger stöttning till de kollegor som inte innehar samma digitala 
kompetens som de har.  
 
Kerckaert, Vanderlinde och van Braak (2015) beskriver att pedagogers inställning 
baseras mycket på att de själva behöver få uppleva möjligheterna med digitala 
verktyg för att sedan kunna använda det i barngruppen då det är just deras egen 
inställning och tro som kan skapa begränsningar. Resultatet visar att det finns 
pedagoger som känner sig obekväma i arbetet med digitala verktyg, vilket kan leda till 
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att de inte heller vill lära sig. Däremot visar studiens respondenter en positiv 
inställning till digitala verktyg, och en kunskap om hur de kan arbeta med digitala 
verktyg. Eckeskog (2019) beskriver att det finns utmaningar i arbetet som otillräckligt 
med stöd eller avsaknad på kompetens vilket kan förklara en negativ inställning i att 
använda digitala verktyg. Några av respondenterna nämner en avsaknad av 
kompetensutveckling inom digitala verktyg. Detta kan vara en orsak till att många 
pedagoger har en negativ inställning till digitala verktyg.  Säljö (2014) beskriver att 
det är genom kommunikation och interaktion mellan människor som erfarenheter 
och kunskap förs vidare. I resultatet framkom det att många av de pedagoger som har 
en positiv inställning får hjälpa de kollegor som inte har kunskaper inom digitala 
verktyg och de för då vidare sina kunskaper inom sina arbetsgrupper.  
 
En avslutande aspekt som ses som en begränsning är att tillgången till digitala 
verktyg är varierande på grund av ekonomi. Kerckaert, Vanderlinde och van Braak 
(2015) skriver att tillgänglighet till resurser kan ses som en begränsning gällande 
digitala verktyg. I resultatet beskriver en pedagog att tillgängligheten till digitala 
verktyg begränsas helt om strömmen går och att det då som pedagog gäller att vara 
kreativ och försöka tänka analogt-digitalt. Det är även viktigt att då skapa en 
förståelse hos barnen med hjälp av det analoga till varför exempelvis ett knapptryck 
på lärplattan leder till att en robot rör sig framåt. Säljö (2014) skriver att lärande kan 
ses som en process som aldrig upphör och att kunskaper ständigt förändras och 
förnyas. Detta leder till att utvecklingsarbetet i förskolan är en ständigt pågående 
process. Genom att ge barnen en förståelse för hur de digitala verktygen fungerar ges 
de större förutsättningar att kunna vara delaktiga i ett alltmer digitaliserat samhälle. 
Människor som inte ges möjlighet att lära sig och utvecklas inom ny teknik riskerar 
även att begränsas i ett framtida digitalt samhälle. Resultatet förstås som att 
pedagogerna bjuder in barnen till det digitala samhället när de ger barnen en 
förståelse för vad som händer när de trycker på olika knappar till exempel, istället för 
att de enbart får sitta med lärplattorna själva och spela. Barnen får vara med och se 
händelseförloppet i till exempel programmering.  

5 DISKUSSION 
I detta avsnitt behandlas först en resultatdiskussion kring studien. Sedan 
metoddiskussion, en slutsats för studien, relevans för förskolläraryrket och till sist 
förslag för fortsatta studier. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger beskriver 
integrering av digitala verktyg i förskolans verksamhet. Resultatet i studien visar på 
att pedagoger beskriver att digitala verktyg ska vara just ett verktyg i verksamheten. 
Det ska inte ta över och ersätta analoga aktiviteter. Pedagogerna belyser att det inte 
får bli en avlastning i barngruppen.  
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5.1.1 Pedagogernas beskrivningar av användning av digitala verktyg i 
förskolans verksamhet 

I resultatet beskriver pedagogerna att de använder digitala verktyg för att öka barns 
delaktighet i aktiviteter. De uttrycker själva att de till största del har en pedagogisk 
tanke i användningen av digitala verktyg. Kerckeart, Vanderlinde och van Braak 
(2015) skriver att en förutsättning för att pedagogerna själva ska kunna integrera 
digitala verktyg i verksamheten är att de själva behöver upptäcka möjligheterna med 
digitala verktyg innan det används i verksamheten. Pedagogernas egna exempel av de 
digitala verktygens användning är bland annat att spegla lärplattan mot en TV vid 
läsning, och att använda lärplattan tillsammans med en projektor för att förstärka 
verksamhetens miljöer. Användningen av att spegla lärplattan mot TV vid högläsning 
är något som vi innan denna studie förväntade oss att möta då vi själva har sett detta 
på våra fältförskolor. Användning av projektorn för att förstärka miljöerna var för oss 
ett intressant användningsområde. Genom att använda en projektor för att förstärka 
verksamhetens miljö kan det bidra till ett samlärande hos barnen då fler barn kan 
vara delaktiga samtidigt. Barnens lärande och förståelse för miljöer de inte tidigare 
upplevt utökas på ett nytt sätt med hjälp av projektorn. Tillsammans med projektorn 
och den fysiska miljön kan pedagogerna till exempel bygga upp en hinderbana i en 
djungelliknande miljö, vilket i sin tur kan leda till diskussioner om vilka djur som 
lever i djungeln. Något som kan ses som negativt med att använda projektor är att det 
blir en typ av skärmtid, vilket kan ses som en begränsning ifall det blir för 
omfattande.  
 
Alla pedagogerna ser lärplattan som en del i dokumentationen för verksamheten och 
i utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalen skapar digitala verktyg en möjlighet 
att gå tillbaka för att se barnens utveckling tillsammans med både barn och 
vårdnadshavare. Detta ger barnen mer inflytande och delaktighet i 
utvecklingssamtalen då de får vara delaktiga under både förberedelser och själva 
utvecklingssamtalet. Pedagogerna kan då ge barnen större inflytande över vad som 
kommer att sägas om barnen. Barnen kan till exempel få skapa böcker om deras 
vardag i förskolan utefter olika mallar från pedagogerna. På detta sätt är barnen 
medverkande i utvecklingssamtalets innehåll. Något som kan vara viktigt för 
pedagogerna är att se till att all viktig information kommer med under 
utvecklingssamtalet och ibland behöver pedagogen ta upp saker om barnet till 
föräldrarna där barnet inte bör vara medverkande, ifall det till exempel finns speciella 
behov. Därav kan det vara bra att låta barnen vara med under en del av 
utvecklingssamtalet, men inte under hela. Skolverket (2018) skriver i den reviderade 
läroplanen för förskolan att förskolan ska ge möjligheter för barn att utveckla intresse 
för text och bilder där de även kan ska få ifrågasätta, samtala och tolka. Detta stöttas 
av pedagogernas arbetssätt med de äldre barnen där barnen får vara med och skapa 
materialet inför och även närvara under sina utvecklingssamtal.  
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5.1.2 Pedagogernas beskrivningar av möjligheter och begränsningar med 
digitala verktyg. 

Resultatet visar på att flera av pedagogerna beskriver att en stor del av arbetet 
handlar om att förstärka leken genom att bygga upp miljöer med hjälp av en 
projektor. Detta är något vi inte har kunnat finna i tidigare forskning, utan i den 
tidigare forskningen ligger mest fokus på hur lärplattan med applikationer ska 
integreras i förskolans verksamhet. Då detta också var en aspekt vi inte hade 
förväntat oss innan denna studie hade det varit intressant att se vad forskning skriver 
om digitala verktyg och verksamhetens miljö. De pedagoger som använde sig av att 
bygga upp miljöer med projektorn var övervägande positiva till det och ansåg att det 
bidrog till barnens utveckling och lärande, till exempel då de använder en projektor 
för att spela Memory på väggen, något som kan öka samlärandet, alla barns 
delaktighet och även blir en rörelse-aktivitet. Pedagogerna lyfter fram flera förslag i 
användningen av digitala verktyg. Exempel som ges är bland annat rörelse och 
ämnesrelaterade aktiviteter. Hvit Lindstrand (2015) skriver om vikten att anpassa de 
digitala verktygen utefter barnens ålder, då det är skillnad på hur små och äldre barn 
tar till sig teknologi. Pedagogerna i denna studie svarar hur de använder digitala 
verktyg utifrån vilken avdelning de arbetar på. En av pedagogerna arbetar emellanåt 
både på storbarns- och småbarnsavdelning och talar om skillnaderna i användningen 
på dessa avdelningar. Resultatet av denna studie visar att de intervjuade pedagogerna 
har en medvetenhet om att anpassa arbetet med digitala verktyg efter barnens ålder.  
 
En av pedagogerna säger att digitala verktyg inte ska användas för att till exempel 
lugna ned en barngrupp men några av pedagogerna beskriver att de genom digitala 
verktyg kan fånga barns intresse. Enligt Nilsen (2018) bör inte pedagoger förlita sig 
på de digitala verktygens dragningskraft, men de digitala verktygen kan vara en 
motivation att få med barnen. Vi har tidigare på våra fältförskolor observerat hur 
digitala verktyg kan användas för att fånga barnen och skapa ett lugn i barngruppen, 
och förväntade oss därför att i denna studie få mer beskrivningar av detta. Som 
pedagog är det viktigt att inte förlita sig på de digitala verktygens dragningskraft som 
Nilsen (2018) nämner, men många barn blir i regel intresserade när digitala verktyg 
kommer fram. Detta kan då bli ett hjälpmedel ifall barngruppen upplevs 
osammanhängande. Däremot bör inte digitala verktyg ses som en utväg till att lugna 
ned barngruppen utan som pedagog bör man även kunna finna andra sätt att fånga 
barnens intresse.  
 
Resultatet i vår studie visade att flera av de intervjuade pedagogerna vill ha en 
variation mellan det digitala och det analoga i förskolan. Till skillnad från Nielsen 
(2018) som lyfter upp mindre positiva konsekvenser av att blanda digitalt och 
analogt, så ser pedagogerna positivt på att använda varierande metoder - var för sig 
eller i kombination. Att pedagogerna ser positivt på detta skulle exempelvis kunna 
bero på att när barnen spelar memory så stimuleras de på fler sätt i den digitala 
aktiviteten än den analoga. I den digitala så ges de möjlighet att vara mer aktiva med 
hela kroppen under spelets gång då de får röra sig både upp och ner samt i sidled. En 
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annan del som kan ses som positivt är det samlärande som sker när barn tillsammans 
spelar mot en applikation istället för att tävla mot varandra.  
 
När det kommer till språkutveckling anser några av pedagogerna att digitala verktyg 
erbjuder en möjlighet för barns utveckling. Enligt det sociokulturella perspektivet 
(Säljö 2014) är språket en stor del i hur barn tillägnar sig kunskap och färdigheter. 
Det finns applikationer som hjälper barn att träna olika delar av språket och det finns 
applikationer där barn kan få skapa egna böcker som handlar om de själva och som 
kan användas i utvecklingssamtal.  Några av pedagogerna i vår studie nämner att de 
låter barnen vara delaktiga i skapandet av material inför utvecklingssamtal. Detta 
sker i form av att barnen bland annat får skapa böcker. Genom att barnen får vara 
delaktiga får de även en inblick i vad som sägs om de själva och ges möjlighet att vara 
delaktiga.  
 
Ekonomin är något som påverkar de olika avdelningarnas tillgång på digitala verktyg 
och i pedagogernas beskrivningar framkom det att det skiljer sig mellan de olika 
förskolorna och kommunerna. Gemensamt var att de hade lärplattor, tv och 
projektor. Något som skiljde var däremot hur många lärplattor som fanns att tillgå 
och andra digitala verktyg. En pedagog beskriver en önskan om samma tillgång till 
digitala verktyg för alla men att budgeten spelar in, vilket Kerckaert, Vanderlinde och 
van Braak (2015) skriver om. De nämner att resurser kan vara en begränsning i 
verksamheten. En begränsning av resurser kan vara den ekonomiska delen som 
påverkar tillgången till digitala verktyg i verksamheten. Pedagogerna beskriver hur 
budget påverkar detta och vi tolkar det som att det är svårt att skapa en likvärdig 
förskola utifrån varierande budget. Däremot borde barn kunna erbjudas en likvärdig 
utbildning och chansen att möta digitala verktyg oberoende på antalet olika digitala 
verktyg som finns att tillgå i de olika verksamheterna. Detta för att pedagogernas 
kompetens inom digitala verktyg spelar en stor roll i integreringen. Om pedagoger 
inte är villiga att arbeta med digitala verktyg så är det svårt att nå en likvärdig 
förskola jämfört med en förskola där det arbetar pedagoger som brinner för ämnet 
och är kreativa och hela tiden ser möjligheter i sitt arbete. 
 
Resultatet visar på att alla pedagogerna har låg tillgång till fortbildning eller 
avsaknad av det. En av pedagogerna beskriver svårigheter med att få en likvärdig 
förskola om personal i förskolan inte kan tillägna sig mer fortbildning. I den nya 
reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ges rektorn för förskolan ett 
större ansvar i att ge en god och tillgänglig miljö med digitala verktyg. En annan del i 
att få en god och tillgänglig miljö är den ekonomiska delen som en del av 
pedagogerna nämner. En pedagog nämner att förskolan bör vara mer likvärdiga i sin 
tillgång, men att så inte är fallet. Detta gör att alla förskolor inte har samma 
förutsättningar för att komma vidare i arbetet med digitalisering. Bristen på tillgång 
kan också leda till negativa sidor, som konkurrens vilket en pedagog beskriver. Denna 
konkurrens har blivit synlig i verksamheter där digitala verktyg inte har integrerats 
fast tillgången finns. Lawrence (2017) beskriver att konkurrensen mellan barn kan 
skada lekupplevelsen. Kan digitala verktyg bidra till en mer positiv lekupplevelse och 
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mindre konkurrens mellan barn om dessa integreras mer i verksamheten? I resultatet 
påvisas en aspekt om att konkurrens kan förekomma mellan barn i aktiviteter med 
digitala verktyg. En annan aspekt som kan ses som negativ skriver Lindahl och 
Folkesson (2012) är om barns fantasi ger aktiviteten ett annat syfte än vad pedagogen 
ansett. Vi kan förstå att pedagogerna behöver vara flexibla och följa barns intressen 
för att skapa en god lärandemiljö och inte skapa osämja bland barnen.  
 
Resultatet visar att samtliga pedagoger är angelägna om ansvaret om att digitala 
verktyg ska bidra till barns utveckling och lärande. De försöker därför motverka 
digitala verktygs begränsningar. En aspekt som resultatet visar på gällande 
begränsningar är kollegor som är ovilliga att arbeta med digitala verktyg för att de 
saknar kunskap och att pedagogerna som kan mer inom ämnet då får stötta kollegor 
att våga prova. Eckeskog (2019) belyser även att otillräcklig kunskap är det som kan 
leda till att pedagoger inte är villiga att ta in digitala verktyg i verksamheten och att 
en otillräcklig kunskap leder till att personal själva får söka efter kunskap. Detta 
belyser pedagogerna att de hela tiden gör, de vågar prova själva. Däremot nämner de 
även att alla inte vågar testa. Detta är även något vi uppmärksammade i vår tidigare 
utförda pilotstudie. Då det fortfarande finns många pedagoger som inte vill eller är 
rädda för att använda digitala verktyg kan detta medverka till att pedagoger i samma 
arbetslag inte har samma arbetssätt. Pedagoger som är vana med och känner sig 
bekväma med digitala verktyg får även hjälpa och visa sina kollegor hur de fungerar, 
vilket resulterar i att tid försvinner från verksamheten. Vidare skriver Eckeskog 
(2019) i sin studie att det är vanligare att yngre personal har mer kunskap inom 
digitala verktyg. Detta är något som skiljer sig i resultatet på denna studie. 
Pedagogerna i studien har blandade åldrar från 27-52 år och samtliga beskriver att en 
utmaning kan vara kollegor som är ovilliga till att integrerar digitala verktyg.  
 
En annan viktig del som pedagogerna i studien beskriver är att de digitala verktygen 
inte får bli en avlastning. Resultatet visar inte att det alltid skulle vara pedagogerna 
som inbjuder till aktiviteter med digitala verktyg. Relaterat till detta visar Nilsens 
(2018) studie på att de aktiviteter med digitala verktyg som initieras av barn inte 
fyller ett pedagogiskt syfte. Däremot beskriver pedagogerna i denna studie att 
lärandet sker tillsammans med barnen. Hvit-Lindstrand (2015) skriver att det är 
viktigt att pedagoger finns närvarande och har en medvetenhet i sitt förhållningssätt 
för att kunna utveckla barns lärandeprocesser i arbetet med digitala verktyg. Även 
pedagogerna i denna studie belyser att det digitala inte ska användas utan 
närvarande pedagoger och att lärplattan inte ska användas för att till exempel spela 
spel utan något egentligt syfte. Att digitala verktyg bör användas tillsammans med 
närvarande pedagoger är också något som vi förväntade oss att stöta på under 
studiens gång. 

5.2 Metoddiskussion 
I denna studie valde vi att intervjua nio verksamma pedagoger, Ryen (2004) skriver 
att studentuppsatser oftast inte har fler än 10 intervjupersoner, då de är begränsade 
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av tid och ekonomi, vilket är en faktor som har påverkat antalet intervjuer också i vår 
studie.  Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer i denna studie, vilket gav 
oss djupare beskrivningar av pedagogernas egna upplevelser och erfarenheter. 
Genom att använda semistrukturerade intervjuer gavs möjlighet att ställa frågor i den 
ordning som passade under intervjuns gång. Vi fick även möjlighet att kunna ställa 
följdfrågor och ge respondenten frihet att utforma sina svar (Bryman 2018).  

Ett problem som uppkommit under studien har varit tidsbristen till att utföra studien 
då inte alla respondenter kunnat avvara längre tid för intervju. Trost (2005) skriver 
att i en första kontakt med de som ska intervjuas bör även ungefärlig tid för intervjun 
anges, vilket vi gjorde, både i missivbrev samt vid tidsbokning. Vi gav förslag på dagar 
och respondenterna fick ange vilken tid på dagen som passade dem bäst. På detta vis 
fick respondenterna själva välja tid utefter vad som passade deras verksamhet. I 
efterhand kunde det ha varit en fördel att be respondenterna om en ostörd miljö vid 
bokning av intervju. Detta för att undvika störningsmoment och eventuell stress från 
verksamheten. Vi valde att låta respondenterna välja lokal på deras arbetsplats, men 
dessa intervjuer blev också störda då kollegor kom in under intervjun och frågade 
saker. Trost (2005) skriver att risken med att utföra en intervju på respondentens 
arbetsplats är att det kan ske störningar, samtidigt nämner författaren att de flesta 
intervjuplatser har för- och nackdelar. Författaren skriver att en intervju ska ske i en 
så ostörd miljö som möjligt och att respondenten ska känna sig trygg i miljön. 

Innan intervjuerna startade fick respondenterna läsa igenom vår intervjuguide, detta 
för att låta dem känna en trygghet i vilka frågor de skulle mötas av under intervjun. Vi 
upplevde att flera av respondenterna verkade stressade under intervjun vilket även 
påverkade oss i intervjusituationen då även vi blev stressade. Vi valde att utföra alla 
intervjuer förutom två stycken tillsammans. Detta för att vi båda ville vara 
närvarande för att kunna ta in alla intryck från respondenten, både tonfall och 
kroppsspråk. När vi kom till förskolan kunde endast två av de fyra pedagogerna 
intervjuas på grund av sjukdom och på grund av tidsbrist, därför valde vi att dela på 
oss under intervjuerna för att underlätta för respondenterna.  

Efter att intervjuerna var genomförda i studien upptäcktes att alla inte varade den 
rekommenderade tiden på ungefär 30 minuter. Intervjuerna i studien varade mellan 
15-30 minuter. En anledning till att inte alla intervjuer kom upp i 30 minuter skulle 
till stor del kunna bero på störda intervjuer. Detta skulle kunna bero på att både vi 
och respondenterna blev stressade, vilket kan ha bidragit till att följdfrågor uteblev. 
Trost (2005) skriver om skräcken för tystnad under intervju, detta är något vi tror 
kan ha påverkat våra intervjutider. Författaren skriver att som intervjuare är det lätt 
att känna sig misslyckad ifall en följdfråga inte ställs snabbt, och att detta speciellt 
kan ske ifall intervjuaren är ovan. Då vi är ovana att intervjua kan vi omedvetet ha 
känt en skräck för att tystnad skulle uppstå och då istället gått vidare till kommande 
fråga istället för att ta en liten stund att komma på ytterligare en följdfråga. Däremot 
känner vi att vi ändå har fått en fördjupad förståelse för ämnet på hur digitala verktyg 
kan användas på många olika sätt. 
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En annan anledning till intervjuernas längd skulle kunna vara att pedagogerna varit 
stressade att återgå till sin verksamhet. Utefter egna erfarenheter från våra 
fältförskolor har det observerats att pedagoger inom förskolans verksamhet är 
stressade överlag. De har många möten och det är generellt en brist på vikarier och 
detta kan påverka att de intervjuade ville återgå till sin verksamhet. Det var enbart en 
av de nio respondenterna som nämnde att hen tagit in vikarie för att medverka i 
intervjun, och detta var också en av de längre intervjuerna.   

5.3 Slutsats 
Vi kan efter studiens resultat se att pedagoger i förskolan beskriver att arbetet med 
digitala verktyg handlar mycket om att hantera verktygen och med hjälp av dessa 
bygga upp spännande lärmiljöer och av miljöerna utveckla barnens lek. Pedagoger i 
förskolan anser också att barn idag är kompetenta med digitala verktyg och att 
pedagogerna många gånger lär tillsammans med barnen. Pedagogernas kunskap 
baseras på nyfikenhet. De beskriver även flera olika användningsområden, vilket gör 
att de digitala verktygen kan ses som ett brett arbetsområde. De beskriver hur de 
använder dem i miljöerna, i ämnesrelaterade aktiviteter, för reflektion och i 
utvecklingssamtal bland annat. Studien visar att digitala verktyg har möjligheter att 
bidra till barns utveckling och lärande, om pedagogerna är närvarande och har ett 
pedagogiskt syfte i användandet av de digitala verktygen. Innan denna studie hade vi 
en förståelse för vikten av barns språkutveckling i samband med digitala verktyg, 
men under studien har vi fått till oss att detta är ett brett arbetsområde med många 
olika arbetssätt. De begränsningar som beskrivs finns hos de pedagoger som inte är 
villiga att lära sig och utvecklas i takt med dagens samhälle. Resultatet visar även att 
när digitala verktyg endast används för underhållning, till exempel spelande, anser 
pedagogerna att det inte finns något syfte och på så vis blir det negativt. Det är även 
viktigt att pedagoger har en medvetenhet om hur de använder digitala verktyg, 
genom att vara medveten om de begränsningar som finns med digitala verktyg kan 
pedagoger också arbeta för att motverka dessa. 

5.4 Studiens relevans för förskolläraryrket 
Studien har en relevans för förskolläraryrket i och med revideringen av förskolans 
läroplan där digitala verktyg ges mer utrymme än tidigare (Skolverket 2018). Detta 
innebär att arbetet med digitala verktyg ska vara en mer naturlig del av 
verksamheten. Läroplanen beskriver att både förskollärare och arbetslag ska erbjuda 
barn digitala verktyg, vilket ger ett krav på förskolans pedagoger om att arbeta mer 
inom detta. Skolverket (2018) skriver nu fram arbetet med digitala verktyg mer 
tydligt och pedagoger behöver därför känna sig mer bekväma i arbetet med dessa. I 
resultatet i denna studie beskriver pedagogerna att det saknas fortbildning och finns 
pedagoger som ännu inte känner sig bekväma i användandet av digitala verktyg. 

5.5 Fortsatta studier 
Förslag för fortsatt forskning inom ämnet med digitalisering i förskolan är 
observationsstudier för att undersöka hur arbetet med digitala verktyg ser ut i 
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verksamheterna. Hur kompetensen bland pedagoger ser ut i större utsträckning är 
också av intresse då denna studie enbart har nio respondenter. Genom att studera 
detta närmare kan det resultera i mer kunskap om hur kompetensen ser ut på andra 
förskolor. Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur 
stor kunskap vårdnadshavare har om digitala verktyg som ett arbetssätt för att stärka 
aktiviteterna i förskolan.  
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BILAGA 1 – MISSIVBREV 
Information gällande en undersökning om arbetet med digitala verktyg i förskolan  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
Vi heter Cecilia Peters och Pauline Wirenborg. Vi läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola. Vi skriver nu vårt självständiga 
arbete där vi kommer att studera hur digitala verktyg används i verksamheten samt 
hur dessa kan stötta barns lärande och utveckling. Vi har valt att studera 
användningen av digitala verktyg i förskolan då det är ett ämne som fått större 
utrymme i den reviderade läroplan som utkommer i juli 2019. 
Under studien kommer vi att komma ut till er verksamhet för att intervjua 
förskollärare på bokad tid. Ungefärlig tid för intervjun är 30 minuter. Som 
förberedelse för er skickas en frågeguide med i bilaga till detta brev. Intervjuerna 
kommer att spelas in och sedan transkriberas. Studien följer Vetenskapsrådet etiska 
riktlinjer. Detta innebär att ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har 
rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig. Allt material som samlas in behandlas 
konfidentiellt och alla som medverkar i studien gör det anonymt, vilket betyder att 
eventuellt känsligt material anonymiseras. Mälardalens Högskola är ansvarig för det 
insamlade materialet som kommer att hanteras varsamt av oss studenter. 
Personuppgifter kommer att raderas tillsammans med det insamlade materialet 29 
augusti 2019. Intervjuerna kommer att transkriberas, analyseras och diskuteras av 
oss och kommer inte att överlämnas till någon annan. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen Diva. 
 
Vid frågor eller funderingar går det bra att kontakta oss. 
 
Cecilia Peters 
079-0767871 
Cps14002@student.mdh.se 
 
Pauline Wirenborg 
073-9656160  
pwg16001@student.mdh.se 
 
Handledare Ester Catucci 
073-6621736  
ester.catucci@mdh.se 
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BILAGA 2 - FRÅGEGUIDE 
Inledande frågor 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du arbetat inom förskola? 
3. Vad arbetar du på för avdelning? Ålder, antal barn 
4. Är verksamheten kommunal eller privat? 
5. Vad har verksamheten för pedagogisk profilering eller inriktning? 

 
Mer specifika frågor 

1. Vad innebär digitala verktyg i förskolan för dig? 
2. Kan du beskriva vilken tillgång ni har till digitala verktyg? 
3. Berätta hur du/ni arbetar med digitala verktyg på er avdelning.  
4. På vilket sätt anser du att användning av digitala verktyg bidrar till barnens 

utveckling och lärande? 
5. Finns det något mindre bra med digitala verktyg i verksamheten? 
6. Vad ser du för kompetenser angående digitala verktyg hos barnen? 
7. Vilka utmaningar ser du i arbetet med digitala verktyg? 
8. Vilken kompetens har du i användning av digitala verktyg? 
9.  Anser du att du skulle behöva fördjupa din kompetens? I så fall på vilket sätt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


