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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka nio pedagogers uppfattningar om användandet 

av digitala verktyg tillsammans med barnen i förskolan. Detta är en kvalitativ 

studie där åtta semistrukturerade intervjuer har utförts. Tidigare forskning 

visar att pedagogers erfarenheter, kompetenser, inställningar och kunskaper 

kan påverka användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen. 

Resultatet i studien synliggör att pedagoger uppfattar användningen av de 

digitala verktygen tillsammans med barnen som positiv och att de ser flera 

fördelar med dessa. Pedagogerna uppfattar dock inte användandet av de 

digitala verktygen problemfritt då det framkommer faktorer vilka påverkar 

deras användande tillsammans med barnen. Det visar sig att ett medvetet syfte 

och att inte göra skillnad på de digitala verktygen från den traditionella 

verksamheten är två centrala påverkande faktorer.  

 

Nyckelord: Digitala verktyg, förskola, pedagogers uppfattningar, traditionell 

verksamhet.
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 Inledning  
I det samhälle vi lever i idag kommer vi i kontakt med någon form av digital 

teknik varje dag. Som pedagoger i förskolan arbetar vi utifrån Förskolans 

Läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) som framhäver att förskolan ska arbeta så 

att barnen ska kunna bli en del av det samhälle vi lever i och att vuxnas 

förhållningssätt påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och 

skyldigheter som finns i vårt samhälle. Forsling (2011) beskriver dagens 

samhälle som en medieberusad värld, vilket innebär att pedagoger inte längre 

kan ställa sig frågan om digitala verktyg är bra för barnen utan det viktiga 

pedagogerna bör reflektera kring är var, när, hur och varför digitala verktyg 

ska användas i den pedagogiska verksamheten. Även Lpfö 98 (Skolverket, 

2016) betonar att dagens samhälle är präglat av ett stort informationsflöde och 

att detta är under ständig förändring och utveckling vilket gör att ett av 

förskolans uppdrag är att ge barnen möjlighet att kunna kommunicera, 

samarbeta och söka ny kunskap då detta är en nödvändighet i dagens 

samhälle. 

 

Genom erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar och genom att ha 

arbetat på olika förskolor har vi observerat att det finns tillgång till digitala 

verktyg men användningen av dessa i den pedagogiska verksamheten är 

väldigt varierande. Det är med detta i grunden som skapat en nyfikenhet kring 

pedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg. Forskning 

visar att pedagogers erfarenheter har betydelse för användandet av digitala 

verktyg i förskolan (Nikolopoulou & Gialamas, 2015, Mama & Hennessy, 

2013). Det finns även studier som pekar på att pedagogers inställningar 

påverkar användningen av digitala verktyg (Lindahl & Folkesson, 2012a). 

Pedagogers olika kompetenser, inställningar och kunskaper kan bidra till en 

osäkerhet till användningen av de digitala verktygen i verksamheten, vilket 

kan påverka hur pedagogerna använder dessa verktyg tillsammans med 

barnen (Klerfelt, 2007).  

 

Vårt problemområde grundar sig på den varierande användningen vi 

upptäckt av digitala verktyg i förskolans pedagogiska verksamhet vilken 

verkar påverkas av pedagogers kunskaper, erfarenheter och deras 

inställningar till digitala verktyg.  Detta har skapat ett intresse för att 

undersöka pedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg 

tillsammans med barnen i förskolan. Pedagogernas uppfattningar ligger även 

till grund för den fråga vi ämnar att granska närmare: Är digitala verktyg 

integrerade i förskolans verksamhet?  
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 Forskningsöversikt  
I detta avsnitt kommer vi behandla forskning som berör pedagogers 

uppfattningar om användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen i 

förskolan.  

Pedagogers intresse och erfarenhet av de digitala verktygen  

Forsling (2011) betonar att om pedagogerna inte är motiverade eller saknar 

erfarenhet av digitala verktyg uppmuntrar de inte barnen vilket gör att de blir 

begränsade i deras möjligheter till utvecklande och kunskapande av 

digitalkompetens som meningsskapande verktyg. Vidare uttrycker Forsling 

(2011) att pedagogernas osäkerhet som grundar sig i deras erfarenhet och 

motivering bidrar till att de digitala verktygen blir ett lekmaterial där lärandet 

inte blir fokus. Klerfelt (2007) lyfter att det kan finnas en skillnad mellan yngre 

och äldre pedagogers kunskaper, inställningar och kompetenser till digitala 

verktyg. Detta kan skapa en osäkerhet hos de äldre pedagogerna gentemot de 

digitala verktygen som ett interaktivt lärande verktyg. Nikolopoulou och 

Gialamas (2015) fick i sin studie fram att de digitala verktygen inte enbart ska 

användas som barnvakt för barnen utan de bör även användas i mer formella 

lärande aktiviteter. Klerfelt (2007) liksom Forsling (2011) menar att osäkerheten 

bidrar till att de digitala verktygen kan bli ett lekmaterial där det används för 

att underhålla barnen. Blackwell, Lauricella och Wartella (2014) har utfört en 

studie och den påvisar att pedagogers didaktiska erfarenheter kan bidra till att 

de lättare kan använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Detta på 

grund av att de har en grundläggande kunskap om didaktiska och 

pedagogiska aktiviteter där barnen utmanats, därför kan de lättare tillämpa 

dessa genom de digitala verktygen. Nikolopoulou och Gialamas (2015) får 

fram uppfattningar från pedagoger att användningen av de digitala verktygen 

bör finnas mer integrerad i förskolans läroplan. 

 

Enligt Forsling (2011) väljs digitala verktyg bort på grund av pedagogernas 

bristande intresse och kompetens vilket skapar de digitala klyftor vilka finns 

på olika förskolor. Det är viktigt att pedagogerna får stöd i att kunna balansera 

den traditionella verksamheten och de digitala verktygen. Forsling (2011) 

betonar att en ensidig verksamhet försummar barnet och gör att miljön varken 

blir utmanande, stimulerande eller utvecklande. Detta kan gälla både en 

traditionellt utformad verksamhet och en verksamhet som arbetar med 

digitala verktyg. Forsling (2011) beskriver därför att det bästa skulle vara en 

verksamhet där digitala verktyg sammanfaller med det traditionella i en 

lekfull och utvecklande miljö där allt är undersökningsbart och sker i 

meningsfulla och meningsskapande situationer där barn och pedagoger 

arbetar tillsammans.  
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Pedagogers kompetens och inverkan på de digitala 

verktygen 

I en studie utförd av Nikolopoulou och Gialamas (2015) framkom det att de 

pedagoger som deltagit i kompetensutveckling om digitala verktyg var mer 

positiva gentemot användandet av digitala verktyg i förskolan än de 

pedagoger som inte hade deltagit. Det visade sig även att de pedagoger vilka 

hade mer erfarenhet av digitala verktyg även hade bättre självförtroende när 

det kom till att använda digitala verktyg i förskolan. Mama och Hennessy 

(2013) har utfört en studie som visar en annan aspekt gällande pedagogers 

erfarenheter och självförtroende i användningen av digitala verktyg 

tillsammans med barn i förskolan. De fick fram att även om pedagoger har 

erfarenhet kring digitala verktyg betyder det inte att de tror på användningen 

av digitala verktyg i förskolan.  

 

Gialamas och Nikolopoulou (2010) kom i sin studie fram till att det är viktigt 

att utbilda pedagogerna i hur de kan använda digitala verktyg på ett 

pedagogiskt sätt i förskolan och vilka möjligheter som kan komma av att 

använda digitala verktyg i förskolan. I en studie gjord av Prestridge (2012) 

framkom det att det finns pedagoger med erfarenhet av digitala verktyg som 

är medveten om att deras metoder måste utvecklas, men de vet inte hur detta 

ska ske då deras erfarenheter är väldigt begränsade. Mama och Hennessy 

(2013) framhäver utifrån sitt resultat att pedagoger med mer kompetens kring 

digitala verktyg kan motivera kollegor som saknar den kompetensen. Utifrån 

pedagogernas uppfattningar från studien finns det ett stort behov av 

kompetensutveckling gällande digitala verktyg. Kerckaert, Vanderlinde, och 

van Braak (2015) lyfter också behovet av att pedagoger får 

kompetensutveckling gällande användningen av de digitala verktygen 

tillsammans med barnen. 

 

Pedagogers inställningar till digitala verktyg i förskolan  
Nikolopoulou och Gialamas (2015) påvisade i sin studie att pedagogernas 

inställningar om digitala verktyg hänger ihop med deras erfarenhet, mer 

erfarenhet resulterade i en mer positiv inställning till användningen av digitala 

verktyg i förskolan. Mama och Hennessy (2013) såg att erfarenheten inte alltid 

är kopplad till inställningen om användningen av digitala verktyg tillsammans 

med barn i förskolan, då pedagoger med låg erfarenhet i denna studie visade 

väldigt positiv inställning och ansåg att digitala verktyg var framtiden. I en 

studie gjord av Lindahl och Folkesson, (2012b) framkom en inställning bland 

vissa pedagoger att barnen inte har behov av att använda digitala verktyg i 

förskolan då de använder datorer och dylikt hemma varje dag. 

 

Digitala verktyg och vilka möjligheter dessa kan ge barnen och 

pedagogerna 

Vilken typ av inställning pedagogerna har till användandet av digitala verktyg 

i förskolan kan kopplas till hur pedagogerna tror att digitala verktyg påverkar 
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barnens lärande och utveckling. Detta är någonting som Lindahl och Folkesson 

(2012a) får fram i sin studie. Några pedagoger i studien ansåg att de digitala 

verktygen kan användas för att upptäcka barnens olika kompetenser och göra 

barnen mer självständiga och att de aktivt kan utforska med stöd av digitala 

verktyg. Forskning visar att pedagoger ser på de digitala verktygen som ett 

sätt att upptäcka barnens olika kompetenser vilket gör att varje barns 

individualitet uppmärksammas och tas tillvara (Kerckaert, Vanderlinde, & van 

Braak, 2015, Lindahl & Folkesson, 2012a). Dock så framkom även ett 

motsägande resultat i Lindahl och Folkesson (2012a) studie där några 

pedagoger ansåg att digitala verktyg inte gör barnens självständiga då de 

kräver en vuxens närvaro och stöttning. Kerckaert, Vanderlinde, och van Braak 

(2015) lyfter att pedagogerna även kan se de digitala verktygen som ett sätt att 

hjälpa barnen lära sig hantera de digitala verktygen på en basnivå, ett sätt att 

ge barnen en digital kompetens. I studien var det fler pedagoger vilka använde 

de digitala verktygen på detta sätt, de ansåg att det var lättare att bara ge 

barnen baskunskaper om de digitala verktygen. Istället för att aktivt arbeta 

med de digitala verktygen som ett stöd i den befintliga verksamheten och ett 

sätt att lyfta barnen kompetenser och utveckla verksamheten (Kerckaert, 

Vanderlinde, & van Braak, 2015). 

 

Lindahl och Folkesson (2012b) fick utifrån sin studie fram att det finns en oro 

bland pedagogerna att digitala verktyg ska förstöra förskolans traditioner då 

barnen behöver taktila erfarenheter av lärande objektet. I en studie utförd av 

Couse och Chen (2010) ansåg pedagoger att digitala verktyg kan möjliggöra för 

barnen att uttrycka sig på flera sätt och att barn som i vanliga fall inte väljer att 

använda penna och papper kunde välja att skriva/rita med en pekplatta, det 

ger barnen en möjlighet till flera språk. Pedagogerna i studien beskriver att 

desto fler sätt de kan erbjuda barnen att uttrycka sig på desto större chans har 

barnen att visa upp sina förmågor (Couse & Chen, 2010). Mama och Hennessy 

(2013) fick i sin studie fram utifrån pedagogers uppfattningar att digitala 

verktyg kan användas som ett redskap för att kunna nå alla barns olikheter och 

att det möjliggör för ett varierande lärande. Pedagogerna menade att de med 

hjälp av digitala verktyg kan variera sitt sätt att lära ut vilket gör det lättare att 

uppmuntra barnen att tänka själva och utanför det traditionella lärandet. 

 

Pedagogers närvaro eller icke närvaro och dess inverkan på 

användningen av digitala verktyg 

I en studie utförd av Plowman och McPake (2013) lyfts pedagogens närvaro 

vid användningen av digitala verktyg tillsammans med barn som en 

förutsättning för att pedagogerna ska kunna upptäcka barnens olika 

kompetenser och för att lärandet ska bli meningsfullt för barnen. De 

förtydligar att barnens användande av de digitala verktygen inte kan efterlikna 

en pedagogs och ett barns kommunikation, därför garanterar det inte att 

barnen lär sig när de använder digitala verktyg utan en närvarande pedagog. 

Plowman och McPake (2013)  lyfter att pedagogernas närvaro vid barnens 

användning av de digitala verktygen inte bör skilja sig från när barnen 
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använder andra mer traditionella verktyg eller när de utför en annan aktivitet i 

förskolan. 

 

Kerckaert, Vanderlinde, och van Braak (2015) beskriver att pedagoger 

uppfattar användandet av de digitala verktygen som ett stort ansvar då de 

måste avgöra vad som är lämpligt eller olämpligt för barnen att komma i 

kontakt med, vidare uttrycker pedagogerna att de inte anser det lämpligt för 

barn under 3år att använda digitala verktyg. Kjällander (2014) får i motsats till 

Kerckaert, Vanderlinde, och van Braak (2015) fram att alla barn från ettåringar 

till sexåringar kan använda de digitala verktygen om barnens användande 

sker utifrån tydliga syften. Vidare menar Kjällander (2014) att barnens agens 

lyfts när de använder t.ex. pekplattor och att deras handlingsutrymmen 

breddas i den digitala lärmiljön. Detta menar Kjällander (2014) inte enbart 

beror på att barnen är digitala infödingar (Prensky, 2001) utan också på grund 

av att pedagogerna agerar som utforskande för att följa barnens intressen och 

engagemang i den digitala världen.  

 

Farhågor med användningen av digitala verktyg med barnen i ett 

föränderligt samhälle 

En del av pedagogerna i Lindahl och Folkesson (2012b) studie ansåg att 

digitala verktyg hotade den fria leken medan andra pedagoger i studien såg 

möjligheten med att använda de digitala verktygen på ett lekfullt sätt. De 

pedagoger vilka såg möjligheterna med digitala verktyg separerade inte 

digitala verktyg och lek utan ansåg att digitala verktyg kan berika miljöerna på 

förskolan vilket kan vara till hjälp att nå alla barn och främja en gemenskap. 

Plowman och McPake (2013) framhäver i sin studie att de digitala verktygen 

kan öka utbudet av möjligheter för barnens lek och lärande. Kerckaert, 

Vanderlinde, och van Braak (2015) lyfter att i deras studie visade alla 

pedagoger en positiv inställning till de digitala verktygen och de ansåg inte att 

dessa verktyg är ett hot mot ett lekfullt lärande och barnens utveckling. 

Lindahl och Folkesson (2012a) fann i sin studie att pedagoger såg digitala 

verktyg som ett värdefullt redskap etablerad i dagens föränderliga samhälle. 

Pedagogerna ansåg därför att det är deras skyldighet att förbereda barnen för 

det samhälle vi lever i. Studien visade även att det fanns pedagoger med 

inställningen att samhället inte ska påverka barnens liv i förskolan och då 

speciellt den tekniska utvecklingen, pedagogerna ser sig som beskyddare över 

barnen från det föränderliga samhället. En annan studie visade att pedagoger 

anser att digitala verktyg stör barnens koncentration och om de får ett för stort 

utrymme i verksamheten finns en farhåga bland dessa pedagoger att digitala 

verktyg kommer ta över deras roll i verksamheten (Mama & Hennessy, 2013). 

 

Barn som samverkar vid användningen av digitala verktyg 

Kjällander (2014) beskriver i sin studie hur pedagoger låter barn i förskolan 

arbeta tillsammans vid pekplattor. Från början fick barnen sitta en och en vid 

pekplattor och avlösa varandra efter en begränsad tid vilket kontrollerades av 
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en timer. Det framgick dock ganska snabbt att barnen hade egna strategier för 

att lösa turtagningen och att även fast ett barn inte ville använda pekplattan 

var den ändå aktiv och deltog i den sociala interaktionen mellan barnen som 

satt med pekplattan. Enligt Kjällander (2014) uppvisar förskolebarnen en 

förmåga till simultankapacitet när de arbetar med pekplattor, då de både 

använder pekplattan och är social och integrerar med de andra barnen som 

närvarar och stöttar. Prensky (2001) använder begreppet ”Digital Natives” på 

människor som är infödda och uppväxta med digitala verktyg och att dessa 

digitala infödingar kännetecknas genom att de visar en stor förmåga till 

simultankapacitet som Kjällander (2014) beskriver att barnen i förskolan 

uppvisar.  

 

Prensky (2001) beskriver människor som inte är infödda eller uppväxta med 

digitala verktyg som ”Digital Immigrants” och att dessa digitala invandrare 

behöver lära sig att anpassa sig till den digitala världen men att de kan stöta på 

svårigheter då de har svårt med simultankapaciteten och saknar förståelse för 

hur de digitalt infödda kan göra flera saker samtidigt. Vidare menar Prensky 

(2001) att det gäller för de digitala invandrarna att hitta ett förhållningssätt 

som gör att de kan lära tillsammans med de digitala infödingarna. I en studie 

utförd av Plowman och McPake (2013) diskuteras Prenskys (2001) begrepp 

”Digital Natives” och de ställer sig kritisk till att förskolebarn kan kallas för 

digitala infödingar. Då det visar sig i deras studie att barnen lär av pedagoger 

och föräldrar genom att observera, härma och genom att de vuxna ställer 

frågor, visar intresse och ger förslag på hur de kan göra. Plowman och McPake 

(2013) förtydligar att eftersom de digitala invandrarna är de som lär ut till de 

digitala infödingarna stämmer inte begreppet helt för förskolebarn. I 

Kjällanders (2014) studie framgår detta att pedagogerna tillsammans med 

barnen blir didaktiska designers och relationen mellan barn och pedagog blir 

mer jämlik när de utforskar den digitala världen tillsammans och de lär av 

varandra samt att ibland blir det ombytta roller att pedagogerna lär av barnen. 

Kjällander (2014) menar att detta arbetssätt framkommer genom att 

pedagogernas förhållningssätt är att erkänna, respektera och inkludera 

barnens agens. 

 

Yttre faktorer som påverkar användandet av de digitala 

verktygen 

I en studie utförd av Blackwell, Lauricella, Wartella, Robb, och Schomburg 

(2013) visas att det finns två olika faktorer som påverkar användandet av 

digitala verktyg tillsammans med barnen. Den första faktorn innefattar 

tillgång till digitala verktyg, hur ekonomin ser ut i kommunen där förskolan är 

placerad. Studien visar att den andra faktorn som påverkar för vilken 

inställning pedagogerna har gentemot användningen av de digitala verktygen 

tillsammans med barnen är pedagogers utbildning, ålder och inkomst. I en 

studie av Blackwell, Lauricella och Wartella (2014) framkom en faktor som 

pedagoger upplever försvårar användandet av digitala verktyg tillsammans 

med barnen. Den uppfattning som pedagogerna förmedlar är att deras 
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användande av digitala verktyg tillsammans med barnen påverkas av vilket 

stöd de får av förskolan (chef, kommun och kollegor). Studien visar att stödet 

pedagogerna får påverkar deras förståelse för hur de kan använda de digitala 

verktygen tillsammans med barnen. En till påverkande faktor som 

pedagogerna i studien uttrycker är att förskolor som har en specifik vision i 

hur de ska använda digitala verktyg resulterar i att pedagogerna får större 

självförtroende och mer positiva inställningar till digitala verktyg (Blackwell, 

Lauricella & Wartella, 2014). 

 

Blackwell, Lauricella, Wartella, Robb, och Schomburg (2013) beskriver i sin 

studie att även om pedagogerna är positivt inställda och känner engagemang 

till digitala verktyg kan de inte använda dessa om de inte har tillgång till dem. 

Detsamma gäller om pedagogerna har tillgång till digitala verktyg och har en 

positiv inställning men saknar inspiration och kunskaper om hur de kan arbeta 

med digitala verktyg tillsammans med barnen. Kerckaert, Vanderlinde, och 

van Braak (2015) får i sin studie också fram vikten av att pedagogerna har 

tillgång till digitala verktyg, stöd av förskolan (chef och kommun) och att 

pedagogerna innehar digital kompetens.  

 

Dagens forskningsläge 

Forskningsöversikten visar att forskning finns gällande pedagogers 

uppfattningar om digitala verktyg i förskolans verksamhet och hur dessa 

integreras i verksamheten och vad som påverkar integreringen. Vad som inte 

finns representerat i någon större utsträckning är hur pedagoger uppfattar att 

de digitala verktygen kan användas för att främja barns olikheter och lyfta 

deras kompetenser.  
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 Syfte och Metod 
Då syftet ligger till grund för metodvalet väljer vi att presentera syfte och 

metod under samma rubrik. I detta avsnitt presenteras vårt syfte, val av 

metod, tillvägagångssätt för insamling av empiri, analys och tolkning, de 

etiska överväganden som denna studie tar hänsyn till, studiens reliabilitet och 

validitet och avslutningsvis en metoddiskussion. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva nio pedagogers uppfattningar om 

användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen i förskolan. 

 

Metodval 
Då syftet i denna studie är att fokusera på pedagogernas uppfattningar om 

användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen i förskolan valde vi 

att genomföra en kvalitativ studie där intervjuer användes för att samla in 

data. Bryman (2011) menar att kvalitativ forskning kan förstås som en strategi 

där det viktiga ligger vid ord och inte vid kvantitet, alltså det som kan mätas i 

form av siffror. Enligt Stukát (2011) blir huvuduppgiften i det kvalitativa 

synsättet att tolka och förstå de resultat som framkommer, alltså inte att 

förklara, förutsäga eller generalisera resultatet.  

 

Kvalitativa intervjuer 
Enligt Eliasson (2013) finns det olika kvalitativa intervjumetoder, den vi har 

använt oss av heter semistrukturerad intervju och innebär att intervjuaren 

utgår från en intervjuguide med frågor och teman om studiens syfte. I en 

semistrukturerad intervju är det möjligt att gå på djupet kring vissa frågor eller 

hålla det mer ytligt. Stukát (2011) beskriver att i en semistrukturerad intervju 

väljer intervjuaren att ställa frågorna från intervjuguiden, se bilaga 2, till 

respondenten i den ordning situationen inbjuder till. Ofta ställs ett par 

grundfrågor till samtliga respondenter sedan väljer intervjuaren att följa upp 

dessa svar på ett individualiserat sätt med t.ex. följdfrågor. Denna metod är 

anpassningsbar och följsam. Stukát (2011) hävdar att det ibland kan vara 

fördelaktigt att vara två som intervjuar en respondent då två personer kan 

upptäcka mer än vad en person kan. Det finns dock en risk med denna 

intervjustrategi och det är att respondenten kan känna sig underlägsen och få 

svårt att öppna sig och svara givande på frågorna. Det finns en tidsaspekt att ta 

hänsyn till och därför är det mer tidseffektivt att intervjua en och en (Stukát, 

2011). Vi valde därför att prioritera tiden och intervjua en och en fast det 

eventuellt kan ha gjort att vi inte fångat intervjuerna på bästa sätt.  
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Vi använde ljudupptagning under intervjuerna för att sedan transkribera dessa 

vilket enligt Bryman (2011) är en vanlig metod i en kvalitativ intervju, detta för 

att kunna fånga respondentens egna ordval vilket möjliggör för en detaljerad 

analys. Vi valde att anpassa oss efter respondenterna gällande ett 

intervjutillfälle, detta är något Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver 

som ett möjligt problem eftersom båda parter kan ha svårt att finna en tid som 

passar. 

 

Urval 

Enligt Bryman (2011) använder forskare i en kvalitativ studie ofta ett 

målinriktat urval där respondenterna väljs ut på ett strategiskt sätt, vilket vi 

har gjort. Respondenterna valdes ut efter deras ålder, pedagogiska erfarenhet 

och erfarenheter kring användandet av digitala verktyg tillsammans med 

barnen i förskolan. Vi har även valt att göra ett bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011) som innebär att respondenterna befunnit sig på förskolor inom 

pendlingsavstånd. Något vi inte valde att ta med i urvalet var om 

respondenterna hade någon lärarutbildning då vi ansåg att detta inte var 

väsentligt utifrån vårt problemområde, det relevanta för studien är den 

pedagogiska erfarenhet de innehar. Därför valde vi pedagoger med olika lång 

pedagogisk erfarenhet. Antalet intervjuer som har utförts grundar sig i en 

bedömning av den tidsram vi arbetat utifrån och att få in tillräckligt med 

empiri för att kunna genomföra denna studie. För att ge respondenterna 

konfidentialitet valde vi att använda begreppet pedagog som ett 

samlingsnamn och att enbart skriva ut ålder och pedagogisk erfarenhet. 

 

Detta är respondenterna som deltagit i denna studie: 

Pedagog 42 år, arbetat som pedagog i 17 år. 

Pedagog 35 år, arbetat som pedagog i 11 år. 

Pedagog 42 år, arbetat som pedagog i 5 år. 

Pedagog 34 år, arbetat som pedagog i 10 år. 

Pedagog 40 år, arbetat som pedagog i 10 år. 

Pedagog 27 år, arbetat som pedagog i 1 år. 

Pedagog 53 år, arbetat som pedagog i 33 år. 

Pedagog 37 år, arbetat som pedagog i 12 år.  

Pedagog 52 år, arbetat som pedagog i 30 år. 

 

Genomförande 

Eftersom vår studies syfte framkom efter att vi upptäckt variationer i 

användandet av digitala verktyg tillsammans med barn på förskolor blev vårt 

första steg att välja förskolor som vi utifrån egna erfarenheter visste arbetade 

olika med digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi valde sju förskolor som 

vi sedan tog kontakt med genom att ringa och fråga om de var intresserade att 

delta och bestämde då en tid för en intervju, efter det mailade vi missivet, se 

bilaga 1, till respektive förskola. Som förberedelse inför intervjuerna utformade 
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vi en intervjuguide vilket Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar är bra 

för att den som intervjuar ska hålla sig till ämnet och inte tappa tråden. Vi 

intervjuade en pedagog på varje förskola, men på en förskola ville två 

pedagoger gärna delta tillsammans vilket vi inte såg som ett hinder när båda 

var intresserade av vårt problemområde. Detta är något Stukát (2011) 

beskriver som tidsbesparande men att det kan göra så att respondenterna 

påverkar varandra och att de kan hålla inne med svar de egentligen skulle ha 

delat med intervjuaren om de varit själva.  

 

Nästa steg blev att utföra intervjuerna, dessa ägde rum på respektive förskola 

där pedagogerna arbetade och pågick mellan 10-40 min. Intervjuerna utfördes 

ostört på respektive förskola vilket innebar att det varken var barn eller andra 

pedagoger närvarande i det rummet. Under intervjun följdes intervjuguiden 

utifrån respondenternas utsagor. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) 

framhäver att i en kvalitativ intervju ska intervjuaren välja att anpassa 

frågorna efter situationen. Vi valde att inleda intervjuerna med lite småprat för 

att skapa en bra kontakt med respondenterna (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 

2015). Stukát (2011) menar att under transkriberingen kan intervjuaren välja 

vilka uttalanden som inte är relevant för studien och ta bort dessa. Därför 

valde vi att utesluta småpratet som inledde intervjuerna samt annat småprat 

som uppstod under intervjuerna.  

 

Analysmetod 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att sorteringen av empirin kan 

kallas för kaosproblemet då det kan vara svårt att ha en överskådlighet och 

ordning. Eftersom vi delat upp intervjuerna var vi mer förtrogna med de 

intervjuer vi själva gjort trots att vi läst igenom varandras transkriberade 

intervjuer. Kaosproblemet var något vi kände av och innan vi fick ordning på 

empirin och kunde börja analysera den fick vi sortera flera gånger. Den första 

och väldigt grova sorteringen gjordes utifrån kategorier som vi fann i 

intervjuguiden (arbetssätt, arbetslagets inställningar, personliga inställningar, 

svårigheter, nackdelar, fördelar och digital kompetens) genom att klippa ut 

och lägga respondenternas utsagor i den mapp där vi ansåg att de passade. 

När detta var gjort började vi bli förtrogna med vårt material vilket Rennstam 

och Wästerfors (2015) menar händer då materialet undersöks om och om igen.  

 

Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att även fast materialet är insamlat 

av forskaren som ska analysera empirin betyder det inte att det automatiskt 

ger en överblick. Vi upplevde detta och fick därför sortera empirin ytterligare 

genom att gå igenom de kategorier vi fått fram och sammanfatta pedagogernas 

uttalanden vilka vi fann relevanta på mindmaps så vi kunde få en bättre 

överblick på det insamlade materialet. Kategoriernas innehåll transformerades 

sedan till rubriker genom att vi färgkodade uttalanden på mindmapsen för att 

hitta likheter och olikheter, detta gjorde att kategorierna övergick till nya 

kategorier. Sedan jämfördes kategorierna mot studiens syfte för att kunna lyfta 

det som var relevant i resultatet vilket Franzén (2014) förtydligar hur viktigt 

det är att söka efter kategorier som lyfter fram syftet med studien. Vidare 
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beskriver Franzén (2014) att resultatets viktigaste uppgift är att besvara 

studiens syfte. Därför är det viktigt att hela tiden återkomma till syftet under 

analysen av empirin så att resultatet inte från kommer syftet med studien. 

Under processens gång har nya sätt att se på empirin vuxit fram vilket har 

medfört små förändringar av de kategorier vi använt för att lyfta studiens 

syfte.  

 

Etiska överväganden 

Studien utgår ifrån vetenskapsrådets etiska principer som berör svensk 

forskning och är regler och riktlinjer som forskare måste förhålla sig till. Dessa 

etiska principer består av fyra huvudkrav som här presenteras. 

Informationskravet innebär att alla som deltagit i studien har blivit informerad 

om studiens syfte samt vad deras roll i studien innebär. Samtyckeskravet 

innebär att de som deltagit i studien har rätt att bestämma själva över sitt 

deltagande och kan därför när som helst dra sig ur. Konfidentialitetskravet 

handlar om att ge deltagarna så mycket konfidentialitet som går, obehöriga ska 

inte kunna veta vem som deltagit i studien. Det sista och fjärde kravet är 

nyttjandekravet som innebär att de uppgifter forskaren tagit del av från de som 

deltagit i studien endast får användas i studien. (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i en kvalitativstudie kan enligt Svensson och Ahrne (2015) öka 

genom att använda triangulering vilket innebär att två eller fler metoder 

kombineras. Vi har i denna studie valt att bara använda en metod på grund av 

tidsbrist. Vårt resultat hade blivit rikare om vi även gjort observationer vilket 

vi är medvetna om. Dock så anser vi att vår studie har reliabilitet då vi har 

utfört intervjuerna var för sig med olika respondenter men ändå fått fram 

liknande uppfattningar som är relevanta utifrån studiens syfte. Genom att vi 

valde att samla in data från sju förskolor som ligger både i stadsmiljö, förort 

och på landsbygd i två kommuner ökar det studiens reliabilitet (Stukát, 2011). 

Vidare beskriver Stukát (2011) att studiens reliabilitet är hög om fler personer 

upprepar metoden och kommer fram till samma resultat. Dock så har vi inte 

lämnat över vårt material till någon utomstående för att kolla om de kommer 

fram till samma resultat som oss, vilket sänker studiens reliabilitet.  

 

Syftet har vi haft som grund när vi arbetat med denna studie för att allt 

material ska vara relevant utifrån det. När vi skrev intervjuguiden gjordes 

detta utifrån syftet eftersom att det är just syftet vi vill få svar på i studien. 

Enligt Roos (2014) ökar detta studiens validitet samt om studiens metod är 

relevant utifrån syftet och även de ord vi väljer att använda i studien. Utifrån 

det Roos (2014) beskriver anser vi att vår studie har en hög validitet då vi 

bearbetat hela studien utifrån syftet under hela processens gång, från ords 

betydelse, intervjuguidens frågor, metodval, bakgrund, resultat och 

diskussion.  
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Metoddiskussion 
Den metod vi har valt att använda i denna studie för att samla in empirin anses 

ha varit lämplig och relevant utifrån studiens syfte. I denna del kommer vi 

redovisa svårigheter vi stött på under processens gång.  

 

Innan denna studie utfördes fick vi möjlighet att utföra en pilotstudie, det 

tillfället använde vi för att testa den dåvarande intervjuguiden. Pilotstudien 

gav oss möjlighet att utveckla intervjuguiden då den visade sig vara bristande 

och inte tillräckligt givande utifrån studiens syfte. Vi valde dock att informera 

respondenten i pilotstudien om de fyra etiska forskningsprinciperna eftersom 

dennes utsagor kunde komma användas i vår studie om vi ansåg att det 

passade studiens syfte. När vi analyserade empirin fann vi att en stor del av 

empirin från en intervju i pilotstudien var relevant i studien trots att 

intervjuguiden var bristande. Därför valde vi att ta med den i denna studie.  

 

Vår grundtanke var att intervjua en pedagog åt gången men när vi tog kontakt 

med en förskola för att boka en intervju med en pedagog fanns det även två 

andra pedagoger som båda ville delta i vår studie då de båda blev nyfikna och 

intresserade av studien. De ville delta tillsammans i intervjun vilket vi 

diskuterade och funderade över både för- och nackdelar med en sådan 

konstellation i en intervju. En av nackdelarna kan vara att de påverkar 

varandras utsagor och att de håller inne med saker som de skulle ha sagt om 

de satt enskilt med intervjuaren (Stukát, 2011). I slutändan valde vi att utföra 

denna intervju och det visade sig att intervjun blev väldigt innehållsrik utifrån 

studiens syfte, den nackdel som Stukát (2011) beskriver var ingenting som 

märktes av under intervjun.  

 

Våra intervjuer varierade ganska stort tidsmässigt, från ca: 10min till 40min. Vi 

anser att vår intervjuguide var bra och relevant utifrån studiens syfte, frågorna 

bestod till större del av öppna frågor vilket Bryman (2011) menar ger 

respondenten möjlighet att svara fritt. Anledningen till varför vissa intervjuer 

var kortare anser vi till viss del berodde på att pedagogernas intresse och 

erfarenheter gällande användandet av digitala verktyg tillsammans med barn 

inte var lika stort som de pedagoger vilka deltog i de längre intervjuerna. Vår 

insats har såklart också betydelse och det kan lika väl vara vi som inte var 

uppmärksam inför det respondenten berättade eller att vi skulle ha småpratat 

mer innan.  

 

Under studiens gång har vi reflekterat mycket runt vårt val att göra 

intervjuerna enskilt, vi har aldrig tvivlat på detta val men vi upptäckte vid 

analysen att vi var mer bekanta med våra egna intervjuer och det var svårare 

att ta till oss den andres införskaffade empiri. Detta trots att vi läst igenom 

varandras transkriberingar flera gånger, därför funderade vi på om analysen 

hade blivit mer innehållsrik och om vi fått en bättre överblick över all empiri 

om vi gjort intervjuerna tillsammans. Rennstam och Wästerfors (2015) 

beskriver att även fast empirin är insamlad av forskaren så ger det inte 

automatiskt en bättre överblick. Trots detta anser vi ändå att vi hade kunnat ha 
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en bättre överblick om vi hade utfört intervjuerna tillsammans. En annan sak 

vi reflekterat kring är att vi fått fram jämförbara resultat i intervjuerna även 

fast vi gjort intervjuerna var för sig. Vi hade samma intervjuguide men vi har 

olika intervjutekniker och har ändå fått fram liknande resultat. Detta borde 

stärka studiens reliabilitet. 

 

När vi sorterade och kategoriserade materialet utgick vi hela tiden från syftet 

och gick ofta tillbaka för att säkerställa att vi höll oss inom våra egna ramar. 

Syftet blev det som höll oss inom dessa ramar och som gjorde kategoriseringen 

konsekvent. Även fast vi gått vidare och utvecklat kategorierna återgick vi för 

att vara säkra på att syftet låg som grund vilket Franzen (2014) menar är 

viktigt. Vi upplevde att detta gick bra och att syftet blev det som alltid höll oss 

på rätt spår när vi kände att vi höll på att sväva iväg på kategorier vilka inte 

var relevanta för studien. Varje gång vi bearbetat en ny del i studien har vi 

återgått till syftet och kategorierna för att vara helt säkra på att studiens röda 

tråd följs. 

 

I vårt resultat valde vi att inte använda fingerade namn på respondenterna 

utan vi använde pedagog som samlingsnamn samt deras ålder och 

pedagogiska erfarenhet. Detta dels på grund av att det var relevant utifrån 

studiens syfte och dessutom anser vi att det kan bli rörigt att hålla koll på alla 

namn. Det kan även bli för mycket fokus på det fingerade namnet vilket kan 

göra att det som är relevant blir svårare att följa. Trots vårt försök att ge 

respondenterna så mycket konfidentialitet som går måste ändå deras olika 

ålder och pedagogiska erfarenhet lyftas då det är relevant för studien. 
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 Resultat  
I denna del presenterar vi hur vi har tolkat det empiriska materialet vi samlat 

in genom kvalitativa intervjuer. Vi kommer att använda begreppet pedagoger 

när vi syftar på respondenterna i denna del. Materialet baseras på 

pedagogernas uppfattningar om användandet av digitala verktyg tillsammans 

med barnen i förskolan. De tolkningar vi gör i denna studie utifrån 

pedagogernas utsagor är inga sanningar utan våra uppfattningar av 

pedagogernas uttalanden. 

 

Pedagogernas inställningar till användandet av digitala 

verktyg tillsammans med barnen 

Det finns en gemensam uppfattning bland pedagogerna i studien att digitala 

verktyg är ett positivt redskap att använda i förskolan tillsammans med 

barnen. De uttrycker att de digitala verktygen är ett smidigt, effektivt, roligt 

och spännande redskap.  Alla pedagoger delar denna uppfattning och en av 

dem uttrycker sig så här: 
 

”Allting är lättare nu och det går mycket snabbare, än när vi måste gå iväg och sätta 

oss vid en dator och dessutom få med sig barnen till den… Vi kan vara där barnen 

är istället.” (Pedagog 40 år och arbetat i 10 år) 

 

Pedagogerna anser att de digitala verktygen är smidiga att ta med och det går 

snabbt att hitta information om saker. Att kunna ha med sig en pekplatta 

möjliggör utifrån pedagogens uttalande att de kan söka information i stunden 

tillsammans med barnen utan att behöva avbryta barnens aktiviteter för att gå 

till en dator och söka informationen. Ett återkommande ord alla pedagoger 

använder när de talar om digitala verktyg är ordet lätt. Detta ord får flera 

betydelser då de syftar på lättillgänglig information, lättare att driva barnens 

intressen vidare och lättare att följa barnen och vara där barnen är. Dock så 

uttrycks en osäkerhet bland vissa pedagoger vilket försvårar användandet av 

de digitala verktygen tillsammans med barnen.  
 

”Det är positivt, det är ingen som är rädd men däremot är vi okunniga så vi skulle 

behöva lära oss mer och vi skulle behöva mer tid till att testa det digitala” (Pedagog 

52 år och arbetat i 30 år) 

 

De uttrycker att tiden inte räcker till för att testa de digitala verktygen vilket 

gör att de känner att de saknar kompetens och erfarenheter. Det pedagogerna 

syftar på är att de vill ha tid att sitta utanför barngruppen för att testa så de lär 

sig hur de gör innan de introducerar det i barngruppen. Detta är dock ingen 

delad uppfattning bland pedagogerna utan vissa anser att det bara är att prova 

sig fram och att de inte behöver extra tid för att testa utanför barngruppen, de 
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provar i barngruppen och om det inte blir bra, går det att testa på ett annat sätt 

nästa gång.  
 

”… kommer det någonting nytt då är det bara att testa och funkar det inte så 

kanske man testar på ett annat sätt.” (Pedagog 34 år och arbetat i 10år) 

 

”Att man inte ska vara rädd att försöka använda det.” (Pedagog 42 år och arbetat i 

17 år) 

 

Pedagogerna med denna uppfattning talar om att inte vara rädd och att det 

bara är att testa sig fram utan att vara orolig för att misslyckas. Det kan tolkas 

att dessa pedagoger är mer trygga med de digitala verktygen men det behöver 

inte betyda att de innehar mer digital kompetens. Pedagogerna uttrycker att de 

erhållit sin digitala kompetens genom att aktivt provat sig fram utifrån egna 

förutsättningar. Pedagogerna önskar att få mer kunskaper samt inspiration i 

hur de kan använda de digitala verktygen tillsammans med barnen. Trots att 

alla är positiva till att använda digitala verktyg tillsammans med barnen kan 

rädslan för att misslyckas bli ett hinder för hur mycket och på vilket sätt de 

använder de digitala verktygen. Det verkar vara av betydelse att ett intresse 

för digitala verktyg finns hos pedagogen för att denne ska våga använda och 

vidareutveckla aktiviteterna med barnen. 

 
”I grund och botten så måste man ju ha ett intresse för att testa nya saker”(Pedagog 

42 år och har arbetat i 5 år) 

 

”Jag är tekniskt intresserad så jag tycker det är så himla roligt med sådana här 

verktyg… att sitta och testa… då lär jag mig saker och knep”(Pedagog 40 år och har 

arbetat i 10 år) 

 

De beskriver hur deras intresse för de digitala verktygen och för att testa nya 

saker är en viktig grund i hur de kan skaffa sig mer kunskap och erfarenhet om 

hur de kan använda de digitala verktygen tillsammans med barnen. Intresset 

verkar stötta pedagogerna att komma vidare i användandet av digitala verktyg 

tillsammans med barnen. Saknas intresset förefaller det som att drivkraften i 

att använda verktygen försvinner och att dessa pedagoger uttrycker att de vill 

ha stöd från chefen/kommunen, med stöd syftar de på fortbildning och 

inspiration. Samtidigt som det även framkommer en uppfattning om att en 

fortbildning inte ger någonting om intresset för att utveckla och testa nya saker 

tillsammans med barnen inte finns. Pedagogerna menar att de inte vill vara 

bakåtsträvande då de anser att de digitala verktygen är en del av dagens 

samhälle och därmed en stor del av barnens liv och de belyser att barnen inte 

kommer möta tekniken mindre framöver. Trots att pedagogerna känner ett 

behov av att använda digitala verktyg tillsammans med barnen för att de ska 

bli bekanta med dessa, delger pedagogerna en stark åsikt om att de digitala 

verktygen inte bara ska användas hur som helst.  
 

 

”Man måste förstå varför man använder digitala verktyg tillsammans med barnen” 

(Pedagog 35 år och har arbetat i 11 år) 
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”… att vi tar oss tid att planera upp sånt som är lämpligt för den åldersgrupp man 

har tänkt sig jobba med och att det har ett meningsfullt syfte” (Pedagog 52 år och 

har arbetat i 30 år) 

 

I dessa uttalanden framkommer hur viktigt pedagogerna anser det är att ha ett 

syfte med användandet av digitala verktyg med barnen, syftet anses då inte 

bara handla om att barnen ska få möta digitala verktyg det handlar likaväl om 

det pedagogiska. Syftet med användningen av digitala verktyg tillsammans 

med barnen samt pedagogernas trygghet och självförtroende i användningen 

förefaller vara två faktorer som påverkar varandra. Det framkommer även 

uppfattningar om att det är viktigt att barnen förstår syftet med varför de 

använder de digitala verktygen och vad dessa kan ge. 

 

Även fast pedagogernas inställningar till användandet av digitala verktyg 

tillsammans med barnen är positiva verkar pedagogerna ändå uppfatta att 

intresset påverkar användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen 

främst. Samt hur användandet av de digitala verktygen tillsammans med 

barnen påverkas av det syfte pedagogerna har. Pedagogernas inställningar 

uppfattas ha en betydelse för användandet av digitala verktyg tillsammans 

med barnen men inställningen innefattar då att vilja testa nya pedagogiska 

saker. Däremot verkar syftet innebära att ha en pedagogisk tanke bakom 

användandet av de digitala verktygen tillsammans med barnen. Syftet tycks ha 

en avgörande roll för användandet av digitala verktyg tillsammans med 

barnen, om pedagogerna har ett medvetet syfte behöver de inte ha ett större 

intresse till digitala verktyg.  

 

Den traditionella verksamheten i samverkan med de 

digitala verktygen 

En uppfattning som delas av majoriteten av pedagogerna visar på hur 

förhållningssättet till digitala verktyg kan påverka användandet tillsammans 

med barnen. Det finns en uppfattning att inte separera den traditionella 

verksamheten från de digitala verktygen. 

 
”Det är en del i vår verksamhet precis som om jag vill ta fram ett spel, pussel eller 

lego. För det finns ju barn som kan bygga lego i tre timmar och ingen skulle 

reflektera över det men om de skulle bygga lego på pekplattan i tre timmar skulle 

det bli ramaskri. ”(Pedagog 42 år och har arbetat i 5 år) 

 
”Jag tycker de digitala verktygen är en del i vår verksamhet precis som en penna 

eller ett papper” (Pedagog 37 år och har arbetat i 12 år) 

 

I citaten uttrycks att det är viktigt att se de digitala verktygen som vilket annat 

verktyg som helst som används i verksamheten. Det ska inte göras någon 

skillnad på ett digitalt verktyg eller ett taktilt verktyg. Trots detta finner vi i 

pedagogernas uttalanden att det görs skillnad på dessa och att det påverkar 

hur de digitala verktygen används tillsammans med barnen.  Det förefaller att 
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det mest åtråvärda enligt pedagogernas uppfattningar är om de digitala 

verktygen är en naturlig del av verksamheten. Likaväl som de digitala 

verktygen ska komplettera de taktila verktygen bör det i sin tur stötta de 

digitala verktygen. Dock så uppkommer det även en oro bland pedagogerna 

att barnen ska glömma bort de taktila och mer traditionella verktygen och 

enbart föredra att använda de digitala verktygen.  

 
”Det är viktigt att vi inte bara använder tekniken utan att vi även använder böcker, 

papper, pennor och alla former av verktyg och inte bara digitala verktyg. Det ska 

finnas en röd tråd genom användandet och variation.”(Pedagog 40 år och har 

arbetat i 10 år) 

 
”… man kan inte separera digitala verktyg men det är det jag tycker man gör, man 

separerar digitala verktyg ifrån den andra verksamheten… inte att det ingår i, det 

är precis som vilken annan grej som helst… det är ingen som skulle neka ett barn 

att bygga lego… men om det sker på en platta… nää du det går inte. ”(Pedagog 42 

år och har arbetat i 5 år) 

 

Här framkommer pedagogernas uppfattningar om vikten av att inte separera 

verktygen åt. Dock så finns en osäkerhet bland pedagogerna att de digitala 

verktygen kan ta över och få för mycket fokus bland barnen så att barnen inte 

får möjlighet att använda taktila verktyg. Pedagogerna är även här inne på att 

ha ett medvetet syfte med användandet av alla verktyg tillsammans med 

barnen i verksamheten, och att variera de taktila och de digitala verktygen 

upplevs centralt och positivt. Det eftersträvas alltså att barnen bör vara 

bekväma med att använda flera olika verktyg.  

 
”Om man använder de digitala verktygen för ofta kan det säkert bli att barnen hela 

tiden vill just använda dem och inte använda andra material för att undersöka och 

forska kring.” (Pedagog 34 år och har arbetat i 10 år) 

 

Det tycks som att barnen inte bara ska få all information tilldelad från de 

digitala verktygen utan pedagogerna uttrycker att de vill använda andra 

verktyg samt att barnen ska få möjlighet att själva undersöka olika fenomen. 

Pedagogerna uttrycker en oro om det snabba sättet att söka information genom 

de digitala verktygen kan påverka barnens möjlighet till att kunna tänka och 

utforska själva. Det förefaller som att pedagogernas inställning till om de 

digitala verktygen är likvärdiga med de taktila mer traditionella verktygen 

påverkar användandet av det digitala verktygen tillsammans med barnen. 

Pedagogerna reflekterar kring hur det kan bli om det görs skillnader på 

verktygen och varför de ens gör dessa skillnader ibland.  
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Aktiva och närvarande pedagoger utmanar barnen och 

inaktiva pedagoger gör de digitala verktygen till en 

barnvakt 

Pedagogerna beskriver två sätt att använda digitala verktyg tillsammans med 

barnen. Det ena sättet är att använda de digitala verktygen som barnvakt och 

det andra som pedagogiskt utmanande. Utifrån pedagogernas uppfattningar 

tycks ett av dessa sätt att använda digitala verktyg tillsammans med barnen 

vara mer eftersträvansvärt. 

 
”… den enda rädslan jag har är att det ska bli en barnvakt för det tycker jag inte 

behövs. Vi ska inte ha det behovet på förskolan tycker jag, det ska inte vara en 

pekplatta som sitter och vaktar ett barn eller sysselsätter ett barn på ett hörn för sig 

själv.”(Pedagog 37 år och har arbetat i 12 år) 

 

Citatet belyser det sätt som inte är eftersträvansvärt bland de flesta 

pedagogerna. Det finns en oro att de digitala verktygen används som en 

underhållning där barnen ska roas och de digitala verktygen blir en barnvakt 

medan pedagogerna gör annat. Denna oro kan enligt pedagogernas 

uppfattningar påverka att de väljer att utesluta vissa digitala verktyg för att det 

inte ska kunna bli en barnvakt för barnen där lärandet inte hamnar i fokus. Det 

verkar som att pedagogerna uppfattar denna barnvakt som en kvalitativt 

sämre aktivitet som inte eftersträvas av pedagogerna. Det framgår dock 

uppfattningar där pedagogerna uttrycker hur svårt det är att veta var gränsen 

för att användningen av digitala verktyg ska bli en barnvakt eller pedagogiskt 

utmanande för barnen. Samtidigt tar pedagogerna upp en skillnad i dessa två 

sätt att använda digitala verktyg tillsammans med barnen.  

 
”Oftast sitter barnen själva någon gång sitter jag med, men oftast så sitter de 

själva.”(Pedagog 53 år och har arbetat i 33 år) 

 
”… om jag tar fram ett spel eller en app som jag tycker är pedagogiskt bra… så vill 

jag sitta med och titta, prata och ställa frågor… jag vill höra barnens 

resonemang.”(Pedagog 27 år och har arbetat i 1 år) 

 

Den skillnad pedagogerna lyfter är att antingen kan de vara aktiva och 

närvarande eller inte närvarande alls vid användningen av digitala verktyg 

tillsammans med barnen. Det tycks att detta är en faktor som påverkar om 

användningen av de digitala verktygen sker tillsammans eller inte tillsammans 

med barnen. Vidare uttrycker pedagogerna att de har ett stort ansvar att 

barnen inte använder de digitala verktygen på fel sätt t.ex. att barnen inte går 

in på olämpliga sidor på internet. Pedagogerna upplever att det finns en risk 

med användandet av de digitala verktygen om det enbart blir barnpassning.  

 
”… barnen kanske tappar det här egna fantiserandet och fabulerandet att de förlitar 

sig på att de ska få informationen… de behöver få söka den själva och vara 

nyfiken” (Pedagog 34 år och har arbetat i 10 år) 
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Den risk pedagogen lyfter i citatet är att barnen inte får möjligheten att 

upptäcka och utforska själva. Pedagogerna uppfattar att om det blir en 

barnvakt kan det bidra till att barnen blir låsta vid de digitala verktygen, den 

snabba informationen samt underhållningen dessa kan ge. Pedagogerna 

uttrycker även vilka möjligheter de digitala verktygen kan ge om de är aktiva 

och närvarande i användandet tillsammans med barnen. De möjligheter 

pedagogerna belyser är att de digitala verktygen kan ge barnen nya 

upplevelser, erfarenheter samt att de kan undersöka saker vilka inte finns i 

deras närhet. De digitala verktygen kan även utifrån pedagogernas 

uppfattningar ge dem ett verktyg som gör det lättare att driva verksamheten 

utifrån barnen och deras intressen samt möjliggöra för reflektion tillsammans 

med barnen vilket de menar kan bli ett sätt att synliggöra barnens lärande. En 

uppfattning som alla pedagoger lyfter är att användningen av digitala verktyg 

tillsammans med barnen skapar delaktighet och gemenskap. 

 
”Ja man gör det tillsammans, fråga en kompis, jaha vill du spela pekplatta fråga om 

det är någon kompis som vill spela då… när vi använder musik för att dansa är alla 

med och det skapar gemenskap.”(Pedagog 35 år och har arbetat i 11år) 

 

Utifrån citatet framkommer hur delaktighet och gemenskap kan skapas genom 

användningen av digitala verktyg. De digitala verktygen blir utifrån 

pedagogernas uppfattningar en arena för samspel, kommunikation, 

turtagning, gemenskap, inflytande och delaktighet. Pedagogerna uttrycker hur 

de med hjälp av de digitala verktygen kan komma närmare barnens perspektiv 

genom att barnen får använda till exempel en kamera för att dokumentera 

viktiga platser och saker. Vidare beskriver pedagogerna hur barnen kan dela 

med sig till varandra av deras egenskaper och upptäckter med hjälp av de 

digitala verktygen. Pedagogerna uppfattar att genom att de använder t.ex. 

projektor tillsammans med barnen kan det göra att fler barn kan vara delaktiga 

eftersom fler kan se och höra.  

 

Det förefaller att pedagogerna ser två sätt att använda de digitala verktygen 

tillsammans med barnen och att ett av sätten är mer eftertraktat. Pedagogerna 

uppfattar det som en svår balansgång att använda de digitala verktygen på det 

mer eftertraktade sättet, det blir lätt en barnvakt. Pedagogerna beskriver även 

de två roller de kan inta vid användandet av digitala verktyg tillsammans med 

barnen, aktiv och inaktiv pedagog. Dessa två roller tycks utifrån pedagogernas 

utsagor vara en påverkande faktor för om användandet blir barnpassning eller 

pedagogiskt utmanande för barnen. 

 

Pedagogers olikheter skapar ett arbetssätt där de kan 

komplettera varandra i arbetslaget 

Pedagogerna uppfattar att arbetslaget är ett viktigt stöd i användningen av de 

digitala verktygen tillsammans med barnen. Det framkommer även att det har 

betydelse om arbetslaget delar en liknande inställning till användningen av de 

digitala verktygen tillsammans med barnen. 
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”Vi delar en gemensam inställning i arbetslaget, det är ingen som säger att det där 

vill inte jag befatta mig med, alla är på samma bana.”(Pedagog 52år och har arbetat 

i 30 år) 

 

I uttalandet framkommer det att i arbetslaget som pedagogen arbetar i delar de 

en liknande inställning till användningen av de digitala verktygen tillsammans 

med barnen. Det finns även arbetslag där de inte delar en liknande inställning.  

 
”… vissa kollegor tycker att vi inte alls ska hålla på… det påverkar användandet 

när man inte är på riktigt samma våglängd, då kommer vi inte vidare.”(Pedagog 53 

år har arbetat i 33 år)  

 

I citatet här ovan framkommer att det kan påverka användandet av de digitala 

verktygen tillsammans med barnen när arbetslaget inte är på samma våglängd. 

Flera pedagoger uttrycker att det är relativt vanligt att pedagoger i ett 

arbetslag har olika inställningar till att använda de digitala verktygen 

tillsammans med barnen. Om pedagogerna har en inställning som inte är 

positiv uttrycks att det kan påverka hur mycket och på vilket sätt de väljer att 

använda digitala verktyg tillsammans med barnen.  

 
”Vilken inställning arbetslaget har till användandet av digitala verktyg tillsammans 

med barnen påverkar ju barnen då det ofta kan bli olika regler för användandet på 

olika avdelningar… det blir även olika på vilket sätt de digitala verktygen får 

användas på.”(Pedagog 42 år har arbetat i 5 år) 

 

Uttalandet här ovan visar att om arbetslaget inte delar en gemensam 

inställning kan det göra så att barnen blir osäkra i hur de får använda de 

digitala verktygen. Då pedagogerna har olika regler och inställningar till de 

digitala verktygen. Pedagogerna uppfattar att en bidragande faktor till de olika 

inställningarna kan bero på vilken ålder alla i arbetslaget är i.  

 
”Jag själv har ju vuxit upp med det digitala vilket jag tror har bidragit till min 

positiva inställning… jag har ju blivit formad med tiden… de som är äldre har inte 

blivit formad med tiden vilket jag tror kan göra att de tycker det är lite läskigt och 

att de inte känner sig bekväma med att använda de digitala verktygen, men jag 

känner mig ganska hemma i den här digitala världen.”(Pedagog 27 år har arbetat i 

1 år) 

 

Det framkommer utifrån pedagogens uppfattning här ovan att inställningen 

till användningen av de digitala verktygen tillsammans med barnen kan vara 

mer fördelaktig om pedagogerna är uppvuxna parallellt med den digitala 

utvecklingen. Fler pedagoger uppfattar att deras uppväxt samtidigt som den 

digitala utvecklingen har gett dem en positiv inställning då de tidigt har 

kommit i kontakt med den digitala tekniken. Pedagogerna uttrycker att barnen 

också ska få möjlighet att komma i kontakt med den digitala tekninken tidigt 

då den blir mer och mer central i samhället, barnen kan på detta sätt bli 

bekanta och digitalt kompetenta. En annan uppfattning som pedagogerna 

uttrycker är att trots att inställningarna till de digitala verktygen skiljer sig 

finner de det positivt också för då kan de komplettera varandra. 
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”Jag tror att i vårt arbetslag så växeldrar vi lite grand, ibland är jag lite mer 

drivande och ibland mina kollegor... jag kanske är lite dålig ibland på något och då 

är min kollega bättre men sen är jag lite mer intresserad av något annat… så det 

känns som om vi kompletterar varandra”(Pedagog 37 år har arbetat i 12 år) 

 

Pedagogerna beskriver hur deras olikheter också kan komplettera varandra, de 

uttrycker hur de kan söka hjälp och stöd hos varandra gällande användandet 

av de digitala verktygen tillsammans med barnen. Om det är svårt att finna 

rätt digitalt verktyg till en aktivitet tillsammans med barnen uppfattar 

pedagogerna att de kan fråga arbetslaget för då kan någon annan ha gjort 

något liknande eller sett något de kan tipsa om. Så det framgår att de inte bara 

söker stöd i varandra om de digitala verktygen krånglar eller om det inte kan 

hantera ett visst verktyg, de stöttar varandra gällande hur de kan använda de 

digitala verktygen tillsammans med barnen.  

 

Pedagogerna uppfattar att en olik inställning kan påverka hur användandet av 

de digitala verktygen tillsammans med barnen sker och hur detta kan skapa 

osäkerhet hos barnen. En olik inställning kan vara jobbig att handskas med, 

men olika kompetenser och intressen ses som fördelaktigt då de kan 

komplettera varandra vilket ger barnen mer variation och möjligheter i 

användandet av de digitala verktygen. 

 

Yttre faktorer som är svåra att påverka men som inverkar på 

användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen 

Det verkar finnas en uppfattning om att de digitala verktygen kan skapa 

problem för pedagogerna när de inte fungerar som de ska. Pedagogerna 

beskriver hur det kan vara svårt att få tillgång till en vaktmästare eller annan 

support som kan hjälpa till när det krånglar.  

 
”En svårighet är det här med supporten att det tekniska ska fungera, vi har lite för 

dåliga förutsättningar, vi får inte tillgång till alla hjälpmedel vi skulle behöva… det 

krävs att vi ligger på om sådana saker” (Pedagog 40 år har arbetat 10 år) 

 

I uttalandet här ovan framkommer svårigheten med tillgång på support och att 

det tar tid av pedagogerna att få tag i hjälp när de digitala verktygen inte 

fungerar som de ska. Fler pedagoger uttrycker denna svårighet att de digitala 

verktygen kan gå sönder, krångla, sakna nätuppkoppling, behövs laddas och 

att det krävs en viss kompetens för att kunna fixa om de går sönder eller 

krånglar. Vidare uttrycker de att om de traditionella taktila verktygen går 

sönder krävs inte samma kompetens för att fixa dessa. Pedagogerna menar att 

detta påverkar användandet av de digitala verktygen tillsammans med barnen.  

 
”… tekniken brukar alltid krångla ibland… man märker det ju också när man gjort 

iordning för att använda tillsammans med barnen och så börjar det krångla när vi 

ska dra igång, då blir stämningen förstörd och det blir ju inte det tillfälle som man 

annars skulle ha mött. Det är ju som sagt teknik, man kan inte alltid lita på 

det”(Pedagog 34 år har arbetat i 10 år)  



  

 

22 
 

 

Det verkar som att stämningen kan bli störd ifall de digitala verktygen inte 

fungerar som de ska när de används tillsammans med barnen. Pedagogerna 

uttrycker att det inte bara stör stämningen utan det kan skapa en orolig 

barngrupp som får sitta och vänta medan pedagogerna försöker fixa 

problemen. Pedagogerna uppfattar det också som att de digitala verktygen kan 

vara ett störningsmoment för dem själva när det inte fungerar som det ska och 

de vill fixa så det blir som det var tänkt, vilket de menar barnen inte alltid stör 

sig på.  

 
”För barnen bryr sig inte om ljudet kommer ur högtalaren från taket eller från 

pekplattan som ligger på sidan, man tänker ju själv att man vill ha ljudet där bilden 

är men barnen bryr sig inte” (Pedagog 27 år har arbetat i 1 år)  

 

Uttalandet här ovan visar på hur en pedagog uttrycker sig om hur 

användningen av de digitala verktygen kan göra så att pedagogen tappar 

koncentrationen om det inte fungerar som det ska.  När pedagogen blir 

upptagen av att fixa det tekniska som krånglar blir pedagogen inte aktiv 

tillsammans med barnen. Däremot blir pedagogen mer aktiv med att lösa 

problemet vilket utifrån pedagogernas uppfattningar kan bidra till den dåliga 

stämning de uttalar sig om. Pedagogerna uttrycker dock hur de skulle kunna 

lösa problem lättare om de hade mer kompetens i användandet av digitala 

verktyg och att de även skulle vilja få mer inspiration i hur de kan använda de 

digitala verktygen tillsammans med barnen.  

 
”En kurs skulle säkert påverka, man blir lite nyfiken på att prova vad man lärt 

sig”(Pedagog 42 år har arbetat i 17 år) 

 

Utifrån citatet framgår att en utbildning både kan påverka den kompetens de 

redan har samt att det kan bidra till inspiration i hur de kan använda de 

digitala verktygen tillsammans med barnen. Några pedagoger har redan 

deltagit i olika kurser men de uttrycker ändå att det finns ett behov av att 

utveckla sin kompetens och söka mer inspiration i användandet av de digitala 

verktygen. Andra pedagoger uttrycker att om de ska ta till sig dessa 

utbildningar behövs ett grundintresse för digitala verktyg och om inte det 

finns kan inte pedagogerna ta till sig kursen på samma sätt. Utöver ett behov 

av kompetens- och inspirationsutbildning framkommer en uppfattning att 

pedagogerna ibland kan sakna tillgång till de digitala verktyg de skulle behöva 

i användandet tillsammans med barnen. 

 
”Vi skulle behöva en portabel projektor för att underlätta användandet tillsammans 

med barnen… de är ganska dyra så det är nog ingen prioritering” (Pedagog 27 år 

har arbetat i 1 år) 

 

Uttalandet visar på att det är kostsamt att införskaffa de digitala verktygen 

som pedagogerna anser sig behöva i användandet tillsammans med barnen. 

Fler uppfattningar som pedagogerna uttrycker är att flera av de digitala 

verktygen är kostsamma och det kan vara svårt att få igenom inköpen med 
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kommunen och chefen även fast de handlar om att använda dem tillsammans 

med barnen. Pedagogerna uttrycker att med de rätta digitala verktygen kan 

arbetet och användningen göras lättare och ge barnen fler möjligheter att 

använda de digitala verktygen. 

 

De faktorer pedagogerna tar upp vilka påverkar användandet av de digitala 

verktygen tillsammans med barnen är att det är svårt att få tag i 

vaktmästare/support om något krånglar eller går sönder, pedagogerna 

efterfrågar utbildning och inspiration för att utveckla sin kompetens kring de 

digitala verktygen samt att det är svårt att få tillgång till alla de digitala 

verktyg de behöver. Pedagogerna uppfattar att dessa faktorer tar tid från 

barnen och kan störa stämningen i den aktivitet pedagogerna har tillsammans 

med barnen.  
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 Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion om resultatet i förhållande till 

forskningsproblemets bakgrund där vi lyfter de likheter och skillnader som 

framkommit. Detta sker utifrån studiens syfte att undersöka pedagogers 

uppfattningar om användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen i 

förskolan. Vi kommer att avsluta detta avsnitt med förslag till vidare forskning 

 

Pedagogers uppfattningar om vad som kan påverka 

användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen 

I denna studie har det framkommit att pedagogerna uppfattar användningen 

av de digitala verktygen tillsammans med barnen som positiv men de anser 

också att det finns flera faktorer som påverkar användandet av de digitala 

verktygen tillsammans med barnen.  

 

De digitala verktygens syfte i en traditionell verksamhet 

Pedagoger i vår studie anser att det inte bör göras någon skillnad på de 

digitala verktygen och de traditionella verktygen. Detta problematiserar även 

Forsling (2011), om pedagogerna gör skillnad på dessa skapas en ensidig 

verksamhet där barnen försummas till skillnad om de använder både digitala- 

och traditionella verktyg då blir verksamheten utmanande, stimulerande och 

utvecklande för barnen. Vi fann att pedagogerna reflekterar och är medvetna 

om hur dessa skillnader görs, varför de görs och hur de skulle kunna gå vidare 

till ett arbetssätt där verktygen sammanfaller. Vår tolkning är att om 

pedagogerna ska se de digitala verktygen som en del i den traditionella 

verksamheten och kunna arbeta med dem behövs ett gemensamt 

förhållningssätt i arbetslaget och att de behöver ha ett uttalat mål med 

användningen vilka alla kan acceptera. Nikolopoulou och Gialamas (2015) 

finner i sin studie ett behov av en läroplan som innefattar användningen av de 

digitala verktygen. Vi tolkar därför att en uppdatering av förskolans läroplan 

gällande användningen av de digitala verktygen kan ge pedagogerna ett bättre 

stöd i att arbeta målinriktat i en verksamhet vilken inte separerar det digitala 

från det traditionella.   

 

Vi fann utifrån pedagogernas uppfattningar i vår undersökning att ett syfte är 

viktigt i användningen av de digitala verktygen och i traditionella aktiviteter. 

Syftet tycks ha en avgörande roll för användandet av digitala verktyg 

tillsammans med barnen, om pedagogerna har ett medvetet syfte behöver de 

inte ha ett större intresse t.ex. till digitala verktyg. Blackwell, Lauricella och 

Wartella (2014) tar upp att pedagogiska erfarenheter kan underlätta 

pedagogers användning av digitala verktyg då de har större kunskap kring 

didaktiska och pedagogiska aktiviteter. Vi fann utifrån pedagogernas 
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uppfattningar i vår studie att den pedagogiska erfarenheten samt ålder på 

pedagogerna tycks inverka på användandet av de digitala verktygen 

tillsammans med barnen. Det verkar kunna skapas fördomar om vem som har 

digitalkompetens eller inte utifrån ålder på pedagogerna. Utifrån 

pedagogernas uppfattningar i studien tolkar vi att yngre pedagoger ser sig 

som mer digital kompetent än äldre kollegor då de är infödda i den digitala 

världen (Prensky, 2001).  Vi har dock upptäckt utifrån uppfattningar i vår 

undersökning att de äldre pedagogerna inte delar denna syn, vår tolkning är 

att även fast de äldre pedagogerna inte har lika mycket digital kompetens som 

de yngre så arbetar vissa äldre mer än de yngre med de digitala verktygen då 

de utgår från ett syfte när de använder de digitala verktygen tillsammans med 

barnen. Prensky (2001) lyfter att de digitala invandrarna och de digitala 

infödingarna måste hitta ett sätt som möjligör att de kan utvecklas 

tillsammans. Det kan därför vara av vikt för pedagoger att inte döma ut en 

kollegas kompetens om att använda digitala verktyg tillsammans med barnen 

utifrån åldern, för enligt vår undersökning framkommer uppfattningar att 

åldern inte är en avgörande faktor. Den pedagogiska erfarenheten tycks 

påverka användandet av de digitala verktygen men det räcker inte bara med 

detta. Vi finner även utifrån pedagogernas uppfattningar i studien att ett 

intresse för att utveckla verksamheten och ta in nya verktyg är relevant samt 

ett syfte med användningen av dessa nya verktyg. Något som är intressant i 

vår undersökning är att syftet tilldelas utifrån pedagogernas uppfattningar en 

central och avgörande roll vilket inte går att finna i tidigare forskning, där är 

det annat som hamnar i fokus för användningen av de digitala verktygen 

tillsammans med barnen.  

 

Pedagogers närvaro vid användningen av digitala verktyg 

tillsammans med barnen 

Vår undersökning synliggör uppfattningar om att den roll pedagogen intar har 

en avgörande roll i användandet av de digitala verktygen tillsammans med 

barnen. Detta i likhet med tidigare forskning vilket lyfter att pedagogers 

närvaro i barnens användande av digitala verktyg inte ska skiljas från 

traditionella aktiviteter och att det är en förutsättning för att upptäcka barnens 

olika kompetenser och för att göra lärandet meningsfullt (Plowman & McPake, 

2013, Lindahl & Folkesson, 2012a). Vår undersökning lyfter till motsats från 

Kerckaert, Vanderlinde, och van Braak (2015) att pedagogerna är positiva till 

att alla barn oavsett ålder på förskolan använder de digitala verktygen, de är 

dock överens med Kerckaert, Vanderlinde, och van Braak (2015) att det är ett 

stort ansvar att se över vad som är lämpligt och inte lämpligt för barnen att 

göra med de digitala verktygen. Vår studie tar i likhet med Kjällander (2014) 

upp att pedagogers närvaro i användningen av de digitala verktygen 

tillsammans med barnen uppfattas som avgörande för om det blir en kvalitativ 

lärande aktivitet eller en barnvakt. Vi finner en oro bland pedagogernas 

uppfattningar i vår undersökning, om användningen av de digitala verktygen 

inte sker med ett syfte eller med en närvarande pedagog kan det bli en 

barnvakt för barnen och inte ett lärandetillfälle. Denna oro för barnpassning 
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kan bero på osäkerhet gällande användandet av de digitala verktygen 

tillsammans med barnen (Nikolopoulou & Gialamas, 2015, Klerfelt, 2007, 

Forsling, 2011). Vår tolkning utifrån pedagogernas uppfattningar i 

undersökningen är att de vet vad som krävs av en aktiv och närvarande 

pedagog vid användningen av de digitala verktygen med barnen, men ändå är 

det lätt att det blir en barnvakt även fast pedagogerna inte eftersträvar det. För 

att kunna vara en närvarande pedagog är en förutsättning att pedagogen kan 

fokusera ostört på barnen och de digitala verktygen, därför behövs dels ett 

syfte med aktiviteten och att pedagogen har bestämt med sina kollegor att de 

får ta hand om andra saker som kan störa den närvarande pedagogen. Vår 

tolkning är att detta sker naturligt runt traditionella aktiviteter men då de 

digitala verktygen separeras från den traditionella ändras även arbetssättet 

som pedagogerna har. Det är intressant att de digitala verktygen ska användas 

i verksamheten men att detta inte tycks ske på samma villkor som med de 

traditionella verktygen. Vi finner utifrån uppfattningarna i vår undersökning 

att det är av stor vikt att pedagoger reflekterar över deras användning av de 

digitala verktygen, om det verkligen sker tillsammans med barnen eller om 

barnen använder de digitala verktygen själva.  

 

Pedagogers intressen och erfarenheter eller barnens intressen och 

utveckling 

Tidigare forskning visar att digitala erfarenheter är kopplade till pedagogens 

inställning till användningen av de digitala verktygen tillsammans med 

barnen vilket framkommer i vår undersökning (Nikolopoulou & Gialamas, 

2015, Forsling, 2011). Vi fann att vår undersökning även stämmer överens med 

Mama och Hennessy (2013) studie vilken visar att digital erfarenhet inte alltid 

är kopplad till pedagogernas inställning till användandet av digitala verktyg. 

Vår undersökning lyfter att pedagogers intresse för att prova nya saker är 

viktigt och en påverkande faktor för användningen av de digitala verktygen 

tillsammans med barnen. Prova nya saker verkar innebära att pedagogerna 

inte ska vara bakåtsträvande men tycks inte enbart handla om ett specifikt 

intresse enbart för de digitala verktygen, det verkar röra allt nytt som kommer 

in i verksamheten. Vår undersökning skiljer sig till viss del från det Forsling 

(2011) lyfter, att digitala verktyg väljs bort från verksamheten på grund av 

bristande intresse för digitala verktyg. Detta eftersom vår undersökning 

betonar att ett intresse för att testa nya saker är viktigt men att inneha ett 

intresse för de digitala verktygen inte verkar vara avgörande för om de digitala 

verktygen används. Vår tolkning är att pedagogernas intressen kan göra 

skillnad men att dessa inte är avgörande eftersom det är barnen som ska ligga i 

fokus, barnen och deras intressen. Därför kan inställningen att vilja testa nya 

saker bli mer avgörande för barnens användande av digitala verktyg än en 

pedagogs personliga digitala intressen. Vi menar att pedagogers personliga 

intressen för eller inte för användningen av de digitala verktygen inte borde 

diskuteras eftersom samhället hela tiden utvecklas framåt vilket lyfts i Lpfö 98 

(Skolverket, 2016) att barnen ska utvecklas till att bli en del av samhället. Vår 
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tolkning är att barnens framtida nytta av de digitala verktygen bör vara 

viktigare än pedagogernas egna intressen.  

 

Kommunikation i arbetslaget och yttre faktorer 

Vi synliggör i vår undersökning att vidareutbildning och inspiration kring 

användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen är eftertraktat och i 

likhet med Prestridge (2012) är pedagogerna medvetna om att deras metoder 

kan utvecklas. Undersökningen pekar i likhet med Gialamas och 

Nikolopoulou (2010) på vikten av utbildning och stöd från förskolan kring de 

digitala verktygen vilket Blackwell, Lauricella och Wartella (2014) lyfter som 

en påverkande faktor till den förståelse pedagogerna har till hur de kan 

använda de digitala verktygen tillsammans med barnen. Vår undersökning 

betonar i likhet med tidigare forskning att pedagoger kan dela med sig av sin 

kunskap och motivera varandra, de kan komplettera varandra i arbetslaget 

gällande användningen av de digitala verktygen tillsammans med barnen 

(Mama & Hennessy, 2013). Vi fann utifrån uppfattningarna i vår studie att det 

är viktigt att arbetslaget har en liknande inställning till användningen av de 

digitala verktygen om kompletteringen av varandras kompetenser ska 

fungera, annars kan de bidra till att barnen blir osäkra på hur de får använda 

de digitala verktygen. Vår tolkning är att det behövs en tydlig och öppen 

kommunikation mellan pedagogerna i ett arbetslag gällande hur 

användningen av de digitala verktygen ska användas tillsammans med 

barnen. Utan en bra kommunikation kan pedagogerna aldrig använda sig av 

varandras olika kompetenser. Vi menar att en gemensam utbildning om 

användandet av digitala verktyg för arbetslaget kan göra att kommunikationen 

blir bättre och att pedagogerna får mer erfarenheter att dela. 

 

Vår undersökning beskriver i likhet med Blackwell, Lauricella, Wartella, Robb, 

och Schomburg (2013) att tillgången till de digitala verktygen påverkar 

användandet av de digitala verktygen tillsammans med barnen. Pedagogerna i 

vår studie lyfter att de saknar tillgång till vissa digitala verktyg de skulle 

behöva i användningen tillsammans med barnen. Denna brist på tillgång tycks 

bero på att det är kostsamt med de digitala verktygen vilket även Blackwell, 

Lauricella, Wartella, Robb, och Schomburg (2013) kommer fram till i sin studie. 

Vi tolkar att det är yttre faktorer som begränsar verksamheten vilket gör 

pedagogerna maktlösa på det sätt att de inte kan påverka situationen. Det kan 

därför vara av stor vikt att pedagogerna har en bra kommunikation med 

varandra och chefer för att kunna berätta vad de behöver för verktyg och 

vilket stöd de behöver för att kunna använda dessa. För att kunna förtydliga 

varför de behöver vissa digitala verktyg kan ett syfte med användningen ge 

pedagogerna styrka i sina argumentationer.  
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Pedagogers uppfattningar om användandet av de digitala 

verktygen tillsammans med barnen 

Förutom att pedagogerna delat uppfattningar om faktorer som påverkar 

användandet av de digitala verktygen tillsammans med barnen, har det även 

kommit fram uppfattningar om vad användandet ger barnen och 

verksamheten. 

 

Vår studie lyfter att pedagoger ser flera möjligheter för barnens utveckling i 

användandet av de digitala verktygen. I likhet med tidigare forskning finner vi 

uppfattningar i vår undersökning att de digitala verktygen kan möjliggöra för 

pedagogerna att lyfta barnens kompetenser och utveckla verksamheten 

(Kerckaert, Vanderlinde, & van Braak, 2015). Vår undersökning pekar på att de 

digitala verktygen och de traditionella verktygen ska komplettera varandra, 

samt att det eftersträvas att barnen ska vara bekväma med att använda flera 

olika verktyg. Vidare framgår det att pedagogerna i vår studie uppfattar de 

digitala verktygen som en möjlighet för barnen att uttrycka sig på flera sätt, 

detta i likhet med Couse och Chen (2010).  Även Lindahl och Folkesson (2012b) 

delar vår undersöknings uppfattningar att de digitala verktygen främjar en 

gemenskap i barngruppen och att de digitala verktygen kan berika miljöerna 

på förskolan och möjliggöra för pedagogerna att nå alla barn, eller som Mama 

och Hennessy (2013) uttrycker det nå barnens olikheter vilket möjliggör för ett 

varierat lärande. I vår studie anser pedagogerna att genom de digitala 

verktygen kan de lättare följa barnens alla möjliga intressen och därigenom 

utgå från barnen för att driva verksamheten vidare vilket ger barnen 

inflytande och delaktighet i verksamheten. Vår tolkning är att de digitala 

verktygen kan möjliggöra för pedagoger att arbeta efter barnens intressen men 

det krävs då att pedagogerna sätter barnen i fokus och försöker släppa sina 

egna intressen och vågar testa saker som de kanske inte är vana vid. Lika som 

att arbetslaget kan komplettera varandra i användandet av de digitala 

verktygen kan pedagogerna med dessa lyfta barnens olika kompetenser och 

låta barnen komplettera varandra på olika sätt. Vi anser att pedagogerna även 

ska tänka på att sammanföra barnen vid de digitala verktygen så det kan bli en 

aktivitet där gemenskap och delaktighet är centralt.  

 

Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar om 

användandet av digitala verktyg tillsammans med barnen. Vidare så har vi 

analyserat dessa uppfattningar för att kunna beskriva dem, det är inga 

sanningar som vi tar upp utan pedagogernas uppfattningar som vi lyfter. Vår 

studie betonar att pedagoger uppfattar användandet av de digitala verktygen 

tillsammans med barnen i förskolan som positivt och de kan se flera fördelar 

med dessa. Pedagogerna lyfter även att de med hjälp av de digitala verktygen 

kan se på vilka sätt barnen utvecklas och hur de digitala verktygen kan hjälpa 

dem lyfta barnens olika kompetenser och intressen. Även fast pedagogerna är 

medveten om detta uttrycker de att de inte riktigt når ända fram på grund av 

påverkande faktorer. Vilka bland annat är: yttre faktorer, intressen, 
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erfarenheter, aktiv eller inaktiv vid användningen och inställning i arbetslaget. 

I början av denna studie var vi av åsikt att den varierande användningen av 

digitala verktyg i förskolans pedagogiska verksamhet verkar påverkas av 

faktorer som pedagogers kunskaper, erfarenheter och deras inställningar till 

digitala verktyg. Vi har upptäckt att detta stämmer men att det är mer 

komplext än bara dessa faktorer. Det handlar inte bara om faktorer utan om att 

pedagoger har ett annat förhållningssätt och arbetssätt till digitala verktyg än 

vad det har till traditionella verktyg. Vi har frågat oss under studiens gång om 

digitala verktyg är integrerade och ses som en del av förskolans verksamhet, 

det vi kommit fram till är att pedagoger uppfattar de digitala verktygen som 

integrerad i verksamheten men inte i den utsträckning den kan bli. Utifrån 

studiens uppfattningar finner vi att pedagogerna har kommit olika långt och 

att det är mycket arbete kvar innan användningen av digitala verktyg 

tillsammans med barnen ses som en naturlig del av förskolans verksamhet.   

 

Vårt resultat kan vara intressant för pedagoger att ta del av för att få insikt i 

deras eget användande av digitala verktyg tillsammans med barnen och 

förhoppningsvis bli inspirerade. Vi har fått insikt i hur användandet av 

digitala verktyg tillsammans med barn kan ske och att det är viktig att se dessa 

som en del av verksamheten. Därför kan denna studie bidra till att pedagoger 

börjar reflektera runt sina egna uppfattningar om användandet av digitala 

verktyg tillsammans med barn. För vidare forskning vore det intressant att 

även utföra observationer om pedagogers och barnens användande av digitala 

verktyg vilket vi inte kunnat göra på grund av den tidsbegränsning vi arbetat 

under.  
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BILAGA 1: Missiv 

 

Hej! 

Vi studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i Sundsvall, vi går nu sista 

terminen och arbetar just nu med vårt examensarbete på C- nivå. I vår studie 

fokuserar vi på pedagogers uppfattningar kring användandet av digitala 

verktyg tillsammans med barnen i förskolan. Därför är vi intresserad att 

intervjua en pedagog på er förskola kring detta ämne. 

 

Intervju kommer att ta ca: 30-45minuter och vi kommer använda 

ljudupptagning för att lättare kunna behandla materialet efteråt. Vi kommer 

att utgå från de fyra forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet. Detta 

innebär att vi i förväg informerar pedagogen om studiens syfte samt att 

deltagandet är frivilligt och om respondenten vill avbryta intervjun och 

därmed sitt deltagande respekteras detta. Vi kommer att behandla allt 

deltagande konfidentiellt vilket innebär att personuppgifter behandlas så att 

ingen obehörig har tillgång till dem.  De uppgifter vi samlar in kommer enbart 

användas till denna studie, när studien är klar kommer alla ljudfiler samt 

transkriberingar raderas. 

 

Vi önskar att utföra intervjun under v.44 och eventuellt v.45, en av oss kommer 

kontakta er förskola i slutet på v.43 eller i början av v.44 angående er 

eventuella medverkan. Vi kommer att dela upp intervjuerna vilket innebär att 

EN av oss kommer utföra intervjun på er förskola. 

 

Vid frågor eller intresse om medverkan kontakta oss gärna via mail eller 

telefon. 

 

Med vänlig hälsningar 

Erika Bäckman och Klara Wiklund 

 

Erika Bäckman: erba1302@student.miun.se Tel: 070-2204537 

 

Klara Wiklund: klvi1300@student.miun.se Tel: 073-0440748 
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 BILAGA 2: Intervjuguide  

 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

Vilken utbildning har du? Gymnasie, högskola osv. 

Vilket år är du född? Alternativt Hur många år är du? 

Hur mycket erfarenhet har du av att arbeta med digitala verktyg?  

Pedagogers uppfattningar om användandet av digitala verktyg tillsammans 

med barnen 

 Berätta om hur du arbetar med digitala verktyg på förskolan 

tillsammans med barnen. 

- Ge gärna exempel på situationer där ni arbetat med digitala verktyg 

med barnen 

- Varför arbetar ni just på det sättet? 

- Har du stött på svårigheter vid användandet av digitala verktyg?  

- Ser du några fördelar med användandet av digitala verktyg 

tillsammans med barnen i förskolan? 

- Ser du några nackdelar gällande användandet av digitala verktyg 

tillsammans med barnen i förskolan? 

 

 Vad har du för syn/förhållningssätt på användandet av digitala verktyg 

tillsammans med barnen i förskolan? 

 

 Hur är synen/förhållningssätt i ert arbetslag på användandet av digitala 

verktyg tillsammans med barnen i förskolan?  

- Kan detta påverka användandet av digitala verktyg? 

- Varför tror du detta påverkar eller inte påverkar? 

 


