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Abstrakt 
I denna studie beskriver sju förskollärare på lika många olika förskolor hur de tänker om 

hur de använder de digitala verktygen på förskolan ihop med barnen. Vilka digitala 

verktyg och utrustningar har de på sina förskolor? Får barn användning av sina 

erfarenheter av digitala verktyg på förskolan? Genom semistrukturerade intervjuer har 

förskollärarna fått delge sina uppfattningar. Är de digitala verktygen en del av barns 

vardag på förskolan? Med pragmatismen som perspektiv har analysen genomförts. 

Resultatet visar att det finns icke påverkbara och påverkbara faktorer i förskolans 

verksamhet för användning av de digitala verktygen. Några av dessa faktorer är 

läroplanen, kollegor, föräldrar, förskollärarnas kompetens och hur verktygen används 

rent praktiskt. Dessa faktorer har stor inverkan på förskollärarnas arbete med de digitala 

verktygen. Förskollärarna är medvetna om att barn har tidigare erfarenheter av de 

digitala verktygen från hemmen men det är inget som lyfts i verksamheten.  
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1 Inledning 
Det finns forskning om digitala verktyg i förskolan och hur de gör aktiviteter mer 

lustfyllda och meningsskapande för barn på förskolan. Studierna är mest riktade mot 

lärandet som de digitala verktygen kan ge möjlighet till. I denna studie vill jag 

undersöka en annan sida än själva lärandet. Hur arbetar förskollärare med barns tidigare 

erfarenheter av digitala verktyg? Jag vill undersöka om barn får ta med sina erfarenheter 

och kompetenser av de digitala verktygen in på förskolan. Jag vill även undersöka om 

de digitala verktygen är en del av vardagen på förskolan för barn som befinner sig där, 

använder förskollärarna de digitala verktygen i de styrda aktiviteterna? Det finns dock 

de som är motståndare till att barn ska använda de digitala verktygen på förskolan. 

Aadnekvam (2012) framför i en artikel kritik mot de digitala verktygens intåg på 

förskolan, skribenten vill att förskolan ska vara en frizon. Förskolan ska vara det enda 

ställe där barn kan få göra annat än att använda de digitala verktygen och vara fria från 

all information som de ger. Lagercrantz (2013) hävdar i sin forskning att för mycket 

skärmtid gör att hjärnan krymper och att det blir oro i barns hjärnor. Forskaren har 

kommit fram till att vi tror vi blir smartare av digitaliseringen. Det är inte så enligt 

forskaren de digitala verktygen gör att vi inte behöver komma ihåg något längre, allt går 

att ta reda på snabbt och det gör att hjärnan inte behöver arbeta med att komma ihåg 

vissa saker. Kritiken är bra att veta om för att kunna försvara användandet av de digitala 

verktygen på förskolan. 

 

Skolverket (2016) har genomfört en uppföljning av 2012 års IT-användningen och IT-

kompetensen i förskolan år 2015. Där kom de fram till att det går 8,2 barn per dator 

eller surfplatta i förskolan. 80 procent av barn i förskolan använder alltid eller ofta IT 

för att utveckla sitt språk, titta på bilder/film samt utveckla intresse för matematik. Det 

går 13 barn per surfplatta i kommunal förskola och 15 barn per surfplatta i fristående 

förskola. 70 procent av personalen i förskolan bedömer sin kompetens som mycket bra 

eller bra. Hälften av personalen har behov av kompetensutveckling i grundläggande 

datorkunskap. 23 procent av personalen på förskolan har egen dator eller surfplatta på 

arbetet. På förskolan använder sju av tio datorn eller surfplattan i barngruppen minst en 

gång i veckan. 63 procent av förskolepersonalen vill använda IT mer i förskolan. Bland 

barn på förskolan är det 68 procent som vill använda IT mer på förskolan. Förskolans 

läroplan är otydlig när det gäller de digitala verktygen. Det står inte att de ska användas 

och inte heller att de inte ska användas. Digital kompetens är något som varje barn 

behöver ha framöver i skolan och för resten av livet enlig EU. Denna kompetens behövs 

för det livslånga lärandet, i synnerhet gäller det: För är att kunna söka information, 

kunna bedöma vilken information som är viktig och riktig behövs digital kompetens. 

Begreppet det livslånga lärandet nämns i förskolans läroplan. Östlin (2012) anser i sin 

artikel att om barn inte utvecklar en digital kompetens kan det leda till ett utanförskap 

och i slutänden leda till att det blir en klassfråga. För det ser olika ut i barns hem när det 

gäller tillgången till de digitala verktygen. De digitala verktygen kan verka för jämlikhet 

och rättvisa. Barn använder idag de digitala verktygen hemma till att spela spel, göra 

egna filmer, se på filmer och videos. De använder också verktygen till att vara på olika 

sociala medier. De kommunicerar på olika sätt med sina vänner. I förskolans läroplan 

Lpfö – 98 rev. 2016 står det att barn ska få intresse för olika medier, symboler och vad 

symbolerna kommunicerar. Intresset för detta ämne är för att jag själv använder 

telefonen, surfplattan och datorn många gånger under en dag både privat och i 

arbetslivet. För mig är det ett bra sätt att ta reda på det jag vill veta och ett sätt att 

kommunicera. Det är många val som ska göras och många av de valen sker genom 

något av dessa digitala verktyg. För att behärska de digitala verktygen behöver barnet 

inte kunna läsa och skriva i förskolan, det behöver inte ens kunna prata. Genom de 
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digitala verktygen kan barn få använda sig av och utveckla sin kommunikativa 

kompetens. Barn får tillgång till ett nytt språk. Det är lätt att hantera en surfplatta genom 

att veta vad symbolerna eller tecknen som visas på skärmen betyder. Vilka medier kan 

barn ta del av på förskolan? Utbildningsdepartementet (2010) pekar på att barn förhåller 

sig till en rik kommunikativ värld: “Idag lever barn i en värld där symboler, tecken, text 

och bilder ingår i deras vardag” (Utbildningsdepartementet, 2010:9). Finns denna 

kommunikativa värld även på förskolan genom att barn får använda digitala verktyg? 

Genom att de digitala verktygen finns i hemmen hos barn som befinner sig på förskolan 

får de en förförståelse för dessa verktyg, de får en erfarenhet hemifrån. Denna 

erfarenhet och barns informella lärande kan vara svårt för förskollärarna att hantera. 

Som jag tidigare skrivit är det viktigt att de får visa sina erfarenheter. Många av 

förskollärarna som arbetar i verksamheterna är inte uppväxta med dessa verktyg på 

samma sätt som barnen som befinner sig på förskolan är. Det kan göra att förskollärarna 

inte känner sig säkra själva på dessa verktyg vilket i sin tur leder till att de inte vågar 

låta barn använda de digitala verktygen i så stor utsträckning. Hur tänker förskollärarna 

om de digitala verktygen och hur använder de dessa verktyg i verksamheten? 

Möjliggörs en påbörjad digital kompetens på förskolan idag? Det gör barn stolta om de 

får visa vad de kan och att någon frågar barn om vad de lärt, även låta barn få visa det.  

 

2 Bakgrund 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till studien och förklaringar av begrepp som behövs 

för att förstå studien. 

 

Kunskapen som studien ska ge är hur förskollärare tänker att de synliggör barns 

erfarenheter av digitala verktyg på förskolan och om de tänker att det är viktigt att göra 

det. Studiens intention är även att visa hur förskollärare beskriver att de arbetar med 

digitala verktyg i sin verksamhet.  

 

Förskolans läroplan från 1998 som är reviderad 2016 är vag när det gäller de digitala 

verktygen. De finns följande strävansmål i Lpfö -98 rev 2016:10: Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och 

deras kommunikativa funktion. Förskolan ska även sträva efter att barn utvecklar 

intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka 

och samtala om dessa. I dessa två mål kan de digitala verktygen passa in. Dessa verktyg 

kan även uppfylla många av de andra strävansmålen i läroplanen genom att man kan 

använda appar som finns att tillgå. Uppdraget som förskolan har beskriver inte barns 

informella erfarenheter. De behövs att förskollärare på ett professionellt sätt ger barn 

förutsättningar för att få en början till en digital kompetens i förskolan. Många 

förskollärare vill och strävar efter att barn ska få denna kompetens men det behövs bra 

förutsättningar i verksamheten för att det ska bli en naturlig del i verksamheten. Det 

behövs kunskap om de digitala verktygen hos förskollärarna. Det behövs en genomtänkt 

plan för hur de digitala verktygen ska implementeras på ett naturligt sätt och det behövs 

en tydligare läroplan där begreppet digitalisering finns inskrivet. De digitala verktygen 

behöver ta en större plats i de styrda aktiviteterna på förskolan. Dessa verktyg behövs 

för att barn ska få en början på det livslånga lärandet och är av relevans för denna 

studie. 

 

Enligt Statens medieråd (2015) pekar på att användningen av pekplattor bland små barn 

mångdubblats på några år. År 2015 hade 79 procent av alla 2-4 åringar och 84 procent 

av alla 5-8 åringar tillgång till en pekskärm i sitt hem i Sverige. Över hälften av barnen 

har varit på nätet när de fyller tre år. 26 procent av barnen under två år spelar spel på 
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surfplattan eller mobilen. 12 procent av barnen mellan 2-4 år har en egen surfplatta. 

Föräldrarna var mer positiva vid denna undersökning än vid tidigare undersökningar, 

föräldrar inser nu att barnen kan lära sig något bra genom att använda den nya tekniken. 

I rapporten framkommer även vikten av att lära barnen att vara i den digitala miljön och 

skaffa sig viktiga baskunskaper inför kommande skolarbeten och för att bli en 

samhällsmedborgare.  

 

2.1 Digital kompetens  
Digital kompetens som begrepp är en del av det livslånga lärandet som börjar med de 

allra minsta barnen. Digital kompetens är ett begrepp som började komma fram med 

datorrevolution, dvs. med datormodernisering och digitala verktygs utveckling. I början 

av 2000-talet blev begreppet populärt. Detta begrepp förklaras i det här kapitlet för att 

det är det barnen som befinner sig på förskolan kommer att utveckla när de börjar 

skolan och framåt i livet. Det är i förskolan vi kan ge barnen en grund för den digitala 

kompetensen som är en del i det livslånga lärandet. Nedan följer även förklaringar för 

nödvändiga begrepp som behövs för att ta till sig denna studie. 

Digitaliseringskommissionen (2014) förklarar begreppet digital kompetens på följande 

sätt: 

 
Att vara digitalt kompetent är att vara komfortabel i digitaliseringen, 

och att kunna hantera förändringen som digitaliseringen innebär i alla 

delar av livet utan alltför stora besvär. 

 

Digital kompetens innebär att ha: 

– de kunskaper som behövs för att inhämta, 

kommunicera, interagera och producera digitalt. 

– de färdigheter som behövs för att använda digitala 

verktyg och tjänster. 

– förståelse för den omstörtande kraft som digitaliseringen 

innebär i samhället. 

– motivation att lära mer om möjligheterna, hindren och 

bristerna. 

 

Europeiska gemenskaperna EU (2007) har satt upp åtta nyckelkompetenser för ett 

livslångt lärande (begreppet livslångt lärande återkommer i läroplanen för förskolan 

Lpfö 98 rev. 2010). På plats fyra hittas digital kompetens som Europeiska 

gemenskaperna (EU) anser vara en viktig grund för lärande. Här förklaras digital 

kompetens som att kunna använda informations- och kommunikations teknik genom att 

kunna producera, lagra, bedöma, redovisa och utbyta information samt kommunicera. 

Man ska kunna tänka kritiskt och reflekterande. För förskolans del betyder det att 

arbetet med de digitala verktygen är av stor vikt. Förskollärarna behöver sätta sig ner 

och utarbeta genomtänkta planer och aktiviteter för att barn ska kunna ges en möjlighet 

att få en början till digital kompetens. Förskollärarna behöver tänka igenom vilka 

aktiviteter med digitala verktyg kan ge barn det de behöver för att kunna lägga grunden 

till sin digitala kompetens. Den digitala kompetensen ska kunna användas både i arbete 

och på fritiden. Eftersom att vi vet att barn har erfarenheter av dessa verktyg får inte 

förskolan bli en skyddad zon där barns erfarenheter inte får synas. De vuxna behövs för 

att barn ska kunna få en digital kompetens. Barn kan inte allt utan behöver en vuxen 

som visar dem vägen. Även om barn föds in i den digitala världen behöver de öva och 

få göra fel, på så vis kan barn börja utveckla sin kompetens. Verksamheterna behöver 

göra barn uppmärksamma på att allt som finns på nätet är inte sant. Barn behöver bli 
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källkritiska. Det kan göras genom att man ändrar bilder som barn tagit ex. lägger in 

något nytt i bilden eller ändrar färger och former på saker som förekommer i bilden. 

Sedan får barn frågan om det verkligen är sant kan det vara så eller kan det finnas 

sådant. Genom att låta barn ta kort och filma och sedan spara dessa. För att senare 

kunna skicka det vidare till någon annan med text till eller inspelad röst gör att barn lär 

sig producera, lagra, redovisa och utbyta information. För att låta barn kommunicera 

med andra kan man ge dem möjligheter att genom de digitala verktygen prata med 

någon annan. Möjligheterna är många på förskolan hur man kan ge barn en början på en 

digital kompetens. 

 

Forsling (2011) påpekar att i Norge har man tagit beslut på att när barn går ut 

grundskolan ska de besitta en digital kompetens som en av baskompetenserna. 

Skrivningen om digital kompetens finns inte med i de svenska läroplanerna ännu men är 

på gång att ändras. I Läroplanen för förskolan Lpfö 98 rev. 2016 används istället 

begreppen multimedia och informationsteknik. I styrdokumenten betonas pedagogernas 

ansvar att presentera informationsteknik för barn. I den digitala kompetensen ingår 

kommunikation och det är en viktig del i barns vardag. Studien tar sin utgångspunkt i 

begreppet digital kompetens för det är vad barn börjar utveckla genom att de bygger på 

sin informations och kommunikations teknik. Forsling (2011) påpekar att inom den 

kommunikativa kompetensen blir det allt viktigare, att kunna fler “språk” i det digitala 

media samhället. Forsling har kommit fram till att den kommunikativa förmågan är en 

av de viktigaste kompetenserna som behövs för ett livslångt lärande. Läsa och skriva är 

bara en del i en bredare språklig repertoar som människan behöver för att få en 

kommunikativ kompetens.  

 

Skolverket har våren 2016 gått ut med nya riktlinjer för den digitala kompetensen i 

styrdokumenten Lgr11 och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet. De nya riktlinjerna gäller från juni 2016.  Det kommer alltså att bli 

ändringar och tillägg i styrdokumenten för alla utbildningar utom för förskolan när det 

gäller den digitala kompetensen för tillfället. Förskolans läroplan kommer att bli 

reviderad men när det kommer att ske är ännu inte bestämt enligt Skolverket. Ett 

exempel på ändring och tillägg i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 är följande:  

 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska ges 

möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att 

se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Skolan ska även bidra till 

att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringens möjligheter påverkar samhällets 

utveckling och oss som individer. Utbildningen Skolan ska därigenom ge eleverna 

förutsättningar bidra till att eleverna utvecklar digital kompetens och ett förhållningssätt 

som främjar entreprenörskap.  

 

Sveriges styrdokument är under förändring för att barn ska få en möjlighet att kunna 

utveckla en digital kompetens. Det gör att i verksamheterna går det inte att komma 

undan digitaliseringen genom att säga att man inte kan eller vill. Genom att ordet 

digitalisering blir inskrivet i läroplanerna har förskolan något att trycka på gentemot de 

som anser att digitalisering inte har någon plats på förskolan. Det kommer att bli 

intressant att se hur förändringarna kommer att påverka förskolan och arbetet i förskolan 

med digital kompetensutveckling. Askebäck Diaz och Gällhagen (2015) poängterar att 

det är en rättighet som barn har att få använda modern teknik på förskolan. Det gör att 

det då blir en modern förskola om man blandar modern teknik med övrigt material. 
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Barn är nyfikna och för att få dem att fortsätta vara nyfikna behöver förskolan satsa på 

ny teknik även för de yngsta i samhället.  

 

2.2 Digitala verktyg i förskolan 
Begreppet digitala verktyg är ett samlingsnamn för de digitala resurser och media som 

kan finnas på en förskola. Surfplattor även kallat lärplattor/pekplattor, Ipads eller 

paddor. Ipaden är det vanligaste digitala verktyget som används i förskolan (det är det 

ordet som kommer att användas i denna studie), det kommer att visa sig i detta arbete. 

Ipad är en portabel pekdator som säljs av det amerikanska hemelektronikföretaget 

Apple. Den lanserades första gången 2010. 

 

Vidare kan även dessa digitala verktyg förekomma ute på förskolorna så som datorer 

portabla eller fast monterade, videokanoner/projektorer eller av-utrustning, smarta 

telefoner, digitala kameror, digitalt ljud, GPS:er, digital mätutrustning, smarta 

programvaror, green screen, VR-glasögon och webbtjänster. Det här är de verktyg som 

jag har stött på under min utbildning men det finns säkert nyare digitala verktyg på 

marknaden som jag inte har någon vetskap om. De flesta förskolor har något eller några 

av dessa digitala verktyg i sin verksamhet idag. 

 

3  Pragmatismen som ett perspektiv 
I det här kapitlet förklaras studiens teori. 

 

Jag ser pragmatismen som en naturlig del i denna studie eftersom barn lär sig digitala 

verktyg genom att prova och verktygen de provar på är de digitala verktygen. 

Pragmatismen kommer efter ordet “pragma” som betyder gärning eller handling. 

Gustavsson (2002) beskriver det som att kunskapen startar i det vi gör och i våra 

handlingar. Pragmatismen är mer inriktad på skolan men kan mycket väl användas för 

att se vad som försiggår även på förskolan. John Dewey (1859-1952) är den som drev 

denna tradition framåt och hade ett stort inflytande på skola och utbildning. Gustavsson 

(2002) förklarar det kända begreppet inom pragmatismen som Dewey myntade 

“learning by doing”, att vi lär genom att göra. Det är ett begrepp som inte betyder något 

om man inte förklarar mer ingående vad som menas med det egentligen. Allwood och 

Erikson (2010) förklarar begreppet “learning by doing” som att kunskap utvecklas i 

relation till vilken nytta och vilken praktisk användbarhet den har. Det är så barn får en 

digital kompetens genom att använda de digitala verktygen och se vad roligt det är och 

vad mycket det går att använda de till. Säljö (2010) beskriver ur den filosofiska 

utgångspunkten att kunskaper fungerar i människors vardag. Det som är kunskap är det 

som människor kan använda och som hjälper dem i deras vardag med att hantera 

situationer och problem de råkar ut för. Det som fungerar är värdefull och intressant 

kunskap som människor kan använda i sitt dagliga liv och de ska kunna koppla det till 

konkreta erfarenheter. Pragmatismen låter barn växa upp som aktiva och sökande 

varelser i sociala miljöer. Utbildningen ska bygga på barnets tidigare levda erfarenheter 

och den ska hjälpa till att utveckla kunskaper som är relevanta i framtidens samhälle. 

Här kan den digitala kompetensen ge barnet ett försprång i skolan genom att de vet hur 

man använder de digitala verktygen och hur man kan hitta det man vill veta. Bygger 

skolan vidare på barnets erfarenheter blir det ett samspel och en interaktion mellan barn 

- pedagoger och mellan barn - barn. Aktiviteter som är gemensamma och som präglas 

av kommunikation, samarbete och inflytande. Låt barn utbyta tankar och idéer om sina 

erfarenheter. Dewey (1997) förklarar att det finns en aktiv och en passiv sida i 

karaktären erfarenhet. Är man i den aktiva delen prövar man på, man gör erfarenheter. 
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När man befinner sig i den passiva delen finner, utstår och går man igenom något. Vi 

börjar med att iaktta något sedan gör vi något och sedan genomlider vi följderna av 

detta. Vi lär när vi genomgår dessa två sidor av erfarenhet. I och med att vi utför dessa 

handlingar börjar vi tänka och reflektera. När vi tänker uppfattar vi ett problem, 

observerar villkoren sedan utformar vi en slutsats och prövar den sedan empiriskt 

genom att vara aktiva. Vi har fått en erfarenhet och lärt oss något. Pedagogens uppgift 

blir att styra, leda och organisera så att samspel kommer till stånd. En viktig aspekt är 

att uppmärksamma det som barn är intresserade av. Barnen utvecklar även praktiska 

kunskaper i sin egen takt och i olika sammanhang.  

 

I en värld som utmärks av en stark föränderlig kunskapsbas och ett överflöd av 

information är det än viktigare - både med tanke på skolans demokratiska uppdrag och 

dess strävan att göra elever delaktiga i civilisationens sparade kapital - att göra 

människor bekanta med de sätt att ställa frågor, undersöka och svara på dem som kan 

tjäna som redskap i en osäker framtid. (Säljö, 2010:183). 

 

Enligt Philips D.C. och Soltis F. (2010) menade Dewey att man lär sig en ny idé genom 

normal kommunikation med andra. I en kommunikationsprocess där barnet interagerar 

med andra i meningsfulla aktiviteter eller genom att utforska ett gemensamt intresse. En 

stor del av det man använder de digitala verktygen till är att kommunicera på ett eller 

annat sätt, även här är den digitala kompetensen viktig. Enligt Philips m.fl. (2010) 

menar att lärandet i skolan är tolkade utifrån en gemenskap men att många elever ändå 

sitter ensamma med uppgifter. Samarbete krävs för att lösa uppgifter. Det är det som är 

det viktiga när det gäller att lära sig digital kompetens, samarbete och ändamålsenliga 

aktiviteter i en social kontext. Det som barn på förskolan behöver göra är att lära genom 

att göra, “learning by doing”. Genom grupparbeten kan barn utveckla en början till 

digital kompetens och i gruppen kommuniceras deras kunskap. Barn lär genom att få 

uppleva sina kunskaper d.v.s. genom att få visa för andra vad de kan så byts erfarenheter 

emellan och barnen går vidare med ny kunskap. Pragmatismen är en praktisk ansats där 

saker sker i praktiken. Det gör att barns digitala användande passar bra in i denna 

ansats. 

 

4 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att genom intervjuer ta reda på hur förskollärare beskriver att 

de arbetar med digitala verktyg. Studien syftar också till att bidra med kunskaper om 

hur förskollärare anser att de möjliggör för barn att använda sig av befintliga 

erfarenheter och kompetenser av digitala verktyg i förskolans planerade pedagogiska 

verksamhet. 

 

Frågeställningar 

 

• Vilka möjligheter och begränsningar uppfattar förskollärare finns i 

användningen av digitala verktyg i planerade pedagogiska verksamheter? 

 

• Vilka påverkansfaktorer identifierar förskollärare vad gäller arbete med 

digitala verktyg? 

 

• Hur beskriver förskollärarna tillvaratagandet av barns befintliga 

erfarenheter och kompetenser i användandet av digitala verktyg? 
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5 Tidigare forskning  
I detta kapitel kommer tidigare forskning om studiens ämne att tas upp. Forskning som 

handlar om barns erfarenheter av digitala verktyg från hemmen och lärarnas 

förhållningssätt till dessa verktyg samt erfarenheter av verktygen.  

 

5.1 Lärarnas dilemma 
I det här avsnittet tas olika faktorer upp som kan påverkar användningen av digitala 

verktyg på förskolan och skolan sett utifrån lärarnas håll. 

 

McPake, Plowman och Stephen (2013) förklarar i sin forskning att pedagoger i 

förskolan behöver bygga på barns redan tidigare erfarenheter av digitala verktyg. De 

tidigare erfarenheterna kommer ifrån barns hem. Pedagogerna behöver veta att 

levnadsvillkoren och miljön i hemmen när det gäller de digitala verktygen och dess 

utbredning förändras. I och med detta förändras även barns erfarenheter och möjligheten 

att praktisera dessa redskap. Detta ger konsekvenser för undervisningen av barn på 

förskolan.  

 

Flewitt, Messer och Kucirkova (2015) fick ett resultat som visar att introducera ny 

media gjorde att barn fick ny kompetens genom de digitala verktygen. Lärarna har inte 

alltid det naturliga förhållandet till ny media och teknik. Lärarna behöver därför sätta sig 

in i och välja ut vilken teknisk utrustning just de behöver. De behöver även upprätta 

lokala mål och en pedagogik som passar till den nya tekniken. Genom dessa verktyg 

skapar lärare en lärande miljö som våra barn växer upp i. Lärare är som forskning visat 

väldigt ambivalenta när det gäller att använda de digitala verktygen i undervisning för 

barn. Somliga lärare är entusiastiska medan andra lärare tycker att det inte har någon 

plats i lärandet. Flewitt m.fl. (2015) studie visar att de digitala verktygen har en plats i 

lärandet med barn och att det till och med kan öppna upp för nya möjligheter att lära ut 

och lära in. Det som detta undervisningssätt kan leda till är att barn kan få en möjlighet 

till en digital kompetens. 

 

 Klerfelt (2007) kom fram till också att det finns en kunskapsklyfta mellan pedagogerna 

och barnen. Vilket leder till ett motstånd i från pedagogernas sida att använda de 

digitala verktygen och att även låta barn använda dessa verktyg. Flewitt m.fl. (2015) 

fortsätter tankegången med att många lärare behöver utbildning för att kunna använda 

digital media. Lärare behöver vänja sig, få självförtroende och bli säkra innan de börjar 

använda dem i undervisningen. Flewitts m.fl. (2015) resultat visar också att vissa lärare 

blev smittade av barns entusiasm och det gjorde att även om lärarna inte var helt säkra 

på det tekniska kunde de ändå använda det för att barn blev motiverade att vilja lära in. 

Klerfelt (2007) påpekar liknande att skillnader i kunskap mellan barn och pedagoger när 

de gäller de digitala verktygen kan leda till nya möjligheter till utveckling och 

förändring i förskolans verksamhet.  

 

Zevenbergen (2007) påpekar i sin studie att de digitala verktygen ses som mindre 

viktiga, inte nödvändiga i förskolan. Lärarnas bristande utbildning om hur dessa verktyg 

ska användas pedagogiskt gör också att de inte används lika mycket som i skolan. 

Forsling (2011) förklarar att förskollärare känner en oro över hur de ska få ihop barns 

förståelse för mediekultur och förskolans traditionella verksamhet. McPake, Plowman 

och Stephen (2013) kom fram till i sin studie att debatten är viktig om barn lär sig 

digital teknik eller inte och argumenten för att det kan störa den traditionella 

pappersbaserade inlärningen egentligen inte är separerade ifrån varandra. McPake m.fl 
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(2013) kom fram till att det är pedagogernas bristande självkänsla som gör att de inte 

kan använda de digitala verktygen. Det är anledningen till varför denna debatt 

förekommer. Petersen (2015) förklarar att vi inte vet vilka kunskaper och erfarenheter 

som kommer att behövas i framtiden och då räcker det inte att återskapa kunskap. Det 

kommer att behövas innovativa och kreativa individer. Blir det ett sådant samhälle som 

många forskare tror behövs förmågan att skapa och byta tecken för bästa funktionella 

kommunikation värdefull. De digitala verktygen ihop med de didaktiska resurserna kan 

bli en potential i framtidens samhälle. Här kan pragmatismens ”learning by doing” få en 

stor roll i barns lärande i framtiden. Petersen (2015) anser att vi behöver olika sätt att 

kommunicera utöver tal- och skriftspråk, då kan barn få en digital kompetens. Petersen 

påpekar dock att lärarens roll är viktig, barnet och läraren kan ha olika mål med 

aktiviteterna kring de digitala verktygen. Forsling (2011) menar att det finns stora 

möjligheter för barn att utvecklas genom de digitala verktygens interaktiva miljöer. 

Leken kan ges en ny betydelse genom de digitala verktygen och den största utmaningen 

ligger hos förskollärarna som behöver se på lärande och inlärning på ett nytt sätt. 

Förskolläraren kanske till och med måste byta sida och bli den som ska lära sig något av 

barnen som får visa vad de kan i medievärlden. Att kunna kombinera den traditionella 

verksamheten i förskolan med digitala verktyg skulle ge barn mer mening. Lek och 

fantasi är viktigt och ihop med de digitala verktygen kan man få till bra samtal. Samtal 

där förskolläraren lyssnar på barnet och inte behöver ha rätt. Då kan det även bli bra 

samspel mellan pedagog - pedagog och mellan barn - barn. McPake, Plowman och 

Stephen (2013) för fram att barns tidiga erfarenheter spelar en stor roll när de börjar 

skolan, att barn lär sig vikten av hur digitala verktyg kan stödja inlärningen i skolan. Det 

är därför betydelsefullt att förskollärare uppmärksammar och responderar för den 

expertis som barnen alla redan har när de kommer till förskolan. Förskolan kan ge barn 

en början till en digital kompetens. 

 

Klerfelt (2007) visar i sin studie att när pedagoger tar till sig den digitala tekniken och 

verkligen vill använda den i den pedagogiska praktiken, de ändrar sitt sätt att tänka och 

de förändrar verksamheten för att anpassa den till barn för att de vet att digitala verktyg 

kan leda till förändringar i ett barns liv på ett positivt sätt. Klerfelt (2007) kom fram till 

att pedagogerna visste för att kunna få en bra grund när de ska upp i skolans värld 

behöver barn bemästra de digitala verktygen. Det gäller att förstå vad verktygen kan 

användas till och vad man tillsammans med andra verktyg kan göra i verksamheten. 

Fast (2008) tar i sin studie upp om att den ryggsäck där barns erfarenheter finns inte får 

tas med in på förskolan. Det beror på vilken erfarenhet det gäller. Vissa erfarenheter 

som liknar det de gör på förskolan kan få tas med in emedan andra som inte anses ha 

något värde får lämnas “hemma”. Fast (2008) påstår att lärarna vet väldigt lite om barns 

hem och att de sätter ett positivt värde i att inte veta något om hemmen heller. 

Förskollärarna anser att barns bakgrunder inte ska vara någon belastning. De menar att 

alla barn ska ha samma chans och vara jämlika när de är på förskolan. Förskollärarna tar 

avstånd från det som barn gör utanför förskolan. När Fasts (2008) studie gjordes hade 

satsningen på digitala verktyg i förskolan inte kommit igång. Det innebär att tillgången 

till dessa verktyg inte var stor i verksamheten. Även i denna studie talar förskollärarna 

om bristande kunskaper om dessa verktyg och de påpekar att barn är mycket duktigare 

än de själva är. Förskollärarna i studien anser att barn får tillräckligt av dessa verktyg 

hemma så de behöver inte använda dem på förskolan. Fast (2008) påstår att det behövs 

byggas broar mellan hemmen och förskolans värld och barns tidiga erfarenheter. 
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5.2 Barns erfarenheter av digitala verktyg  
Att barn har erfarenheter av digitala verktyg med sig in på förskolan vet vi eftersom 

Statens Mediaråd och Skolverket genomför kontinuerliga enkätundersökningar över 

hela Sverige som har redovisats ovan. McPake, Plowman och Stephen (2013) som i sin 

forskning har besökt 54 hem under åtta år trodde först att hem som inte hade det 

förspänt ekonomiskt skulle ha mindre av de digitala verktygen hemma så som 

surfplattor, smarta telefoner m.m. men det visade sig vara fel, digitala verktyg fanns i 

alla hem oavsett ekonomi. Fast (2008) anser att barn lär genom att se hur äldre syskon 

eller föräldrar gör. Används de digitala verktygen frekvent i hemmen av andra 

familjemedlemmar lär sig barn också hur de ska använda dessa verktyg. “De barn och 

ungdomar som idag växer upp lever i ett delvis “osynligt samhälle”. De kan hantera 

avancerade tekniska apparater som datorer utan att veta hur de fungerar och hur de 

tillverkas” (Lundgren P, 2010:129). Flewitt, Messer och Kucirkova (2015) är inne på 

samma spår då de menar att barn som växer upp idag känner inte till att det inte funnits 

digitala verktyg det är naturligt för dem att redan i tidig ålder använda verktygen. Det är 

därför önskvärt att förskollärarna tar fasta på barns erfarenheter och gör deras informella 

lärande till ett formellt lärande. Det för att utveckla deras informella lärande. Genom att 

förskollärarna gör det ger de barn en bra grund för den digitala kompetensen. Fast 

(2008) har i sin studie följt sju barn i tre år från det att de var fyra år tills de var sju år. 

Eftersom studien är från 2008 var det datorer som gällde i hemmet eftersom surfplattor 

inte hade kommit ut på marknaden ännu. Enligt Fast (2008) hade alla sju barnen datorer 

hemma som de använde med motiveringen från föräldrarna att de kunde lära sig mycket 

genom att använda dem. Enligt föräldrarna i studien kunde barnen mycket om datorer 

och hur olika program fungerade. Barnen visste vilka knappar som skulle användas och 

vad som händer när man trycker på dem. Det finns en glädje i det barnen gör som gör 

att de kan hålla på med data- och videospel hur länge som helst. Det är en känsla som är 

euforisk som infinner sig hos barnen, de är helt koncentrerade. Barnen är inne i ett flöde 

och detta flöde vill barnen ha mer av. Fast (2008) menar att barn ger och får information 

av varandra och att det är en kunskap som ger olika positioner i gemenskapen. Det här 

med den digitala tekniken är något helt nytt för förskollärarna. Egentligen behöver inte 

förskollärare så mycket utbildning och kunskap om dessa verktyg, det har barnen. 

Genom att vara en medforskare ihop med barn och lära tillsammans utvecklas både 

pedagogernas kunskaper och barns. Barn använder sig av Ipads och smarta telefoner 

hemma och det är Ipads som är mest förekommande på förskolan, vilket gör att barn lätt 

kan ta till sig aktiviteterna som förskollärarna ihop med barn bestämmer sig för att ha 

med de digitala verktygen i verksamheten. 

 

Teichert och Anderson (2014) har studerat vilken roll digitala medier har i en femårig 

flickas liv. Det är hennes liv med digitala verktyg i hemmet de studerat genom att de 

träffat och pratat med henne i flickans hem. Teichert m.fl. (2014) kom fram till att 

barnet tyckte om att göra det som hon kunde göra tillsammans med vuxna. De vuxna 

omkring henne hade en stor roll i att både socialt och kulturellt visa lämpliga metoder 

hur man kan använda digitala medier. Barnet var nyfiket och ville utforska de digitala 

verktygen men inte ensamt. Barnet i forskningen använde de digitala verktygen på 

samma sätt som de äldre i familjen. Hon använde de till att spela och filma. Sociala 

medier förekom i hemmet men det var inget som flickan använde de digitala verktygen 

till. Flewitt, Messer och Kucirkova (2015) anser att i praktiken har barn och deras 

familjer på senare år börjat använda en uppsjö digital teknik, som har blivit både 

billigare, portablare och effektivare. Det är därför inte konstigt att barn är intresserade 

av att bemästra dessa verktyg. Flewitt m.fl. (2015) menar att det har visat sig att några 

barn är otroligt duktiga på att använda dessa digitala medier för de har möjligheten att 
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använda dessa hemma emedan andra barn inte kan någonting för de har inte den 

möjligheten, inte heller på förskolan. Kjällander och Moinian (2014) har forskat genom 

att vara delaktiga i verksamheten på förskolan. Författarna kom fram till att barn letar 

efter det som ger mening för dem, för deras intressen och för deras erfarenheter. 

Kjällander m.fl. (2014) menar att om barn får möjlighet att spela och leka tillsammans 

framför en skärm ger det dem erfarenhet och lärande. Genom att använda de digitala 

verktygen ökas barns förmåga att ta en aktiv del i en social miljö. När barn och vuxna 

möts i den digitala miljön i ex. ett spel är förhållandet horisontellt. Dessa möjligheter 

kan barnen få genom att använda digitala verktyg. De skapar mening i den digitala 

miljön och den digitala miljön tillåter barnen att skapa sin mening. De använder inte 

digital media de gör digital media. Föräldrarna i undersökningen är positiva till digitala 

verktyg för att de ser att barnen kan lära sig något. Både vuxna och barn känner 

dragningskraften från verktygen. Erfarenheterna barnen får av digitala verktyg i 

förskolan styrs och presenteras av de vuxna men barn kan sedan få utforska själva 

tillsammans med de vuxna. Kjällander m.fl. (2014) kom fram till att barn tar en aktiv 

roll med Ipaden när de tar kort på något och sedan sätter ihop korten till en film. 

McPake, Plowman och Stephen (2013) har i deras forskning precis som Kjällander och 

Moinian (2014) också kommit fram till att barn genom deras nyfikenhet och lekfullhet 

gör att de kopplar ihop beteenden och kombinerar dem till idéer om nya sätt att utforska 

och transformera hur vi ser på världen.  

 

McPake, Plowman och Stephen (2013) har i sin forskning, som nämnts tidigare, gjorts 

under lång tid och inkluderat många familjer, sett på vilka digitala verktyg familjer 

använder hemma. Författarna har även sett på hur barn använder dessa verktyg och hur 

familjerna stödjer barns användning av dem. Forskningen visar att barns erfarenheter av 

dessa verktyg hemma är komplext och McPake m.fl. (2013) synliggör några av dessa 

komplexa erfarenheter barn gör. Det har med att göra hur miljön är och hur barn får 

möjlighet till ett lärande av dessa verktyg hemma. Det komplexa ligger i vad för 

traditioner och regler familjen har hemma. Det är det som avgör skillnader i vilka 

erfarenheter barn får av de digitala verktygen. McPake m.fl. (2013) studie visar på det 

som även Teichert m.fl. (2014) och Zevenbergen (2007) har kommit fram till att barn 

ser och lär tillsammans med andra äldre syskon eller vuxna genom att se hur de 

använder de digitala verktygen. McPake m.fl. (2013) studie visar att barn blir delaktiga i 

sociala nätverk redan innan de kan läsa och skriva, med de digitala verktygens hjälp kan 

de skicka en bild, video eller en smiley figur till någon de känner och på så vis anser de 

att barnen utvecklar kompetenser och erfarenheter. Zevenbergen (2007) visar också på 

detta i sin studie att genom de digitala verktygen kan barn snabbt lära sig saker som det 

skulle ta mycket lång tid att lära med papper och penna.  

 

I den tidigare forskningen har vi fått reda på att barn har tidigare erfarenheter av digitala 

verktyg med sig in på förskolan. Det som också framkommer i forskningen är att barn 

är på god väg i sin digitala kompetens genom att de använder de digitala verktygen 

hemma. Vi har även fått en inblick i hur de som arbetar i förskolan känner inför arbetet 

med de digitala verktygen. Min studie vill fortsätta på den linjen och visa på hur arbetet 

med de digitala verktygen fortgår och hur samt om barns tidigare erfarenheter 

synliggörs i förskolan. Detta kan läsas om i resultat kapitlet i denna studie. 

 

6 Metod 
I detta kapitel förklaras vilket perspektiv och metod studien bygger på samt vilket urval 

som gjorts och hur empiriinsamlingen utförts. Här tas även bearbetningen av data upp 

och de etiska perspektiven. 
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6.1 Vetenskaps teoretiskt perspektiv och val av metod 
Studiens metod utgår ifrån en tematisk innehållsanalys eller som det också benämns 

kvalitativ innehållsanalys. Metoden är vanlig när man studerar ämnen som har med 

omsorgsyrken att göra som förskolläraryrket. Denna ansats är alltså kvalitativ. 

Kvalitativ betyder i detta sammanhang att datan som samlas in har formen av ord, talade 

eller skrivna (Denscombe, 2009). I denna studie kommer orden att vara förankrade 

genom semistrukturerade intervjuer som transkriberas. Metoden tematisk innehålls 

analys innebär att leta efter kategorier i datan som sedan tematiseras.  

 

Hur en kategori blir till: 

 En grupp av svar i empirin som delar något gemensamt 

 Svaren i den gruppen ska inte kunna hamna i någon annan kategori. 

 Innehållsnivån där flera svar har liknande innehåll 

 

Hur kategorier blir teman: 

 Kategorier som har liknande meningsbärande enheter läggs ihop 

 Det finns en röd tråd i kategorierna 

 Den som gör studien tolkar kategorierna 

 

Denna metod är vanlig just vid tolkning av texter som i detta fall, intervjuer. Denna 

studie präglas av en induktiv ansats eftersom den bygger på ett antal intervjuer med 

förskollärare som har erfarenhet men den är inte ute efter att skapa en ny teori. 

Tillvägagångssättet med att bearbeta datan förklaras senare i detta kapitel.  

 

6.2 Datainsamling 
För att få in empirisk data besöktes varje förskollärare på sin förskola för att genomföra 

semistrukturerade intervjuerna. Intervjuerna utfördes på förskollärarnas arbetsplatser för 

att de skulle vara professionella och känna sig bekväma i situationen. De 

semistrukturerade intervjuerna utfördes för att få mer ingående och djupare svar och 

mer detaljerad information. Färdiga områden finns men behövs mer läggs frågor till för 

att få ett bättre svar. Ordningen på områdena kan vara olika beroende på hur samtalet 

fortlöper med respektive respondent. Frågorna är öppna för att få reda på förskollärarnas 

uppfattningar och erfarenheter. Kihlström (2007) menar att de enda frågorna som ska 

vara fasta är de som tar upp ett nytt område eller fenomen. De frågorna måste vara lika 

för alla de intervjuade men följdfrågorna kan grunda sig på tidigare svar. Intervjuarens 

egna förutfattade meningar måste tänkas bort så långt det är möjligt. Intervjuerna 

kommer att spelas in så att de kan bli transkriberade senare. Intervjuerna kommer att 

förvaras på ett sådant sätt att ingen annan än jag har tillgång till dem. Anteckningar 

kommer att föras om jag känner att det behövs för min analys. 

 

6.3 Urval 
Urvalet är sju förskollärare, de arbetar på lika många olika förskolor. Förskollärarna i 

min studie har alla arbetat med olika åldrar på barnen. Det är förskollärarnas åsikter och 

uppfattningar jag vill komma åt om barnens tidigare erfarenheter av digitala verktyg 

därför föll valet på dessa förskollärare. Förskolorna ligger i samma kommun men i olika 

delar av kommunen. Kommunen är en liten svensk kommun. Förskollärarnas 

arbetslivserfarenhet är mellan 3-15 år men de har alla arbetat som barnskötare flera år 

innan de utbildade sig till förskollärare. Förskollärarna är mellan 30-55 år och är 

kvinnor. Två av förskollärarna arbetar på privata förskolor och resterande arbetar på 
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kommunala förskolor. Urvalet är gjort efter det som Denscombe (2009) menar är ett 

subjektivt urval och även ett bekvämlighetsurval. Kännedom finns om att några av 

förskollärarna arbetar med de digitala verktygen ihop med barnen och att några precis 

börjat sitt arbete med digitala verktyg själva. Jag har dock inte någon vetskap hur de 

arbetar med verktygen ihop med barn inte heller vilken utbildning förskollärarna har 

inom detta område. Eftersom min studies syfte även är att ta reda på hur barns 

erfarenheter och kompetenser av de digitala verktygen blir synliggjorda i förskolan 

behövs inte den vetskapen. Denscombe (2009) menar att subjektivt urval görs för att 

den som utför studien vill närma sig människor och ta reda på vad de anser om det som 

är det viktiga för undersökningen. Subjektivt urval görs även för att få en variation och 

det är den variationen av förskollärarnas uppfattningar som jag vill komma åt. Enligt 

Denscombe (2009) kan bekvämlighetsurval användas för att det är brist på resurser. I 

denna studie är bristen på tid en avgörande faktor för att ett sådant urval gjorts. 

Eftersom studiens syfte är att synliggöra om barns erfarenheter och kompetenser av 

digitala verktyg synliggörs på förskolan behöver förskollärarna inte ha många års 

erfarenhet av de digitala verktygen, det är om barn får visa sina tidigare erfarenheter av 

dessa som är av intresse. 

 

6.4 Genomförande 
Första kontakten togs via telefon med de förskollärare som behövdes till min studie. Jag 

hade som tidigare skrivits en liten aning om hur de arbetade med de digitala verktygen 

men långt ifrån allt. Förskollärarna har jag kommit i kontakt med i mitt arbetsliv på 

olika sätt och de kan ge svar på mina frågor. De blev tillfrågade om de ville ställa upp 

på en intervju. Alla svarade ja. En månad senare bestämdes via telefon en tid för 

intervju. Förskollärarna har fått information om varför deras deltagande behövs och 

varför detta arbete utförs. Detta skedde vid första kontakten via telefon. Informanterna 

har fått reda på syftet med studien i stora drag och vad som kommer att hända med 

arbetet efter att det är klart vid första samtalet. Information om de etiska 

ställningstaganden som görs i studien tilldelades förskollärarna. Vid själva 

intervjutillfället utfördes intervjuerna enskilt och spelades in. Intervjuerna genomfördes 

på respektive förskollärares arbetsplats dels för att de skulle känna sig trygga och för att 

de skulle vara där de är professionella. Frågeområdena som gjorts anser jag är relevanta 

för att få svar på mina frågeställningar. Frågorna som ställs är öppna för att få djup i 

svaren och även utförligare svar från förskollärarna. Följdfrågorna som kan komma 

beror på förskollärarnas svar. Frågorna ställs för att få en helhetsbild av förskollärarnas 

arbete med digitala verktyg. Studien bygger på arbetet med digitala verktyg och jag vill 

därför att de intervjuade ska komma ihåg allt de använder de digitala verktygen till i sin 

verksamhet. Följdfrågorna kan därför hjälpa till att påminna förskollärarna om vad de 

använder verktygen till. Varje intervju tog mellan 20 till 40 minuter. 

 

6.5 Bearbetning av data 
Efter att intervjuerna utförts blev de transkriberade. Varje förskollärare tilldelas ett 

fingerat namn. Transkriberingen behövs för att kunna tolka likheter och skillnader i 

förskollärarnas svar och för att kunna göra en analys. Efter att ha läst intervjuerna 

många gånger och under tiden fört anteckningar om vad förskollärarna sagt, började 

mitt arbete med att analysera intervjuerna. Varje intervju är sparad på ett sådant sätt att 

det inte kan försvinna eller komma bort. Kategorierna växte fram genom en process som 

genom upprepade läsningar mynnar ut i likheter och skillnader. Mina egna fördomar har 

bortsetts ifrån så långt det är möjligt när tolkning och analys gjorts. Dessa likheter och 

skillnader kan komma fram genom en kontextuell förståelse för materialet och i och 
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med detta förstås även underliggande betydelser. Min analys är utforskande och 

sökande för att hitta svaren på frågorna. Allt i materialet är inte relevant så ett selektivt 

urval görs, det som anses viktigt tas med i analysen. Dessa steg har gjort för att studien 

ska vara trovärdig.   

 

6.6 Etiska överväganden 
Enligt Hemerén (2011) ska individen i en forskning skyddas genom olika krav och 

regler som finns. Individskyddskravet ska skydda individen från skada och kränkningar. 

Under Individskyddskravet finns fyra krav som måste uppfyllas för att de etiska 

övervägandena ska vara riktigt utförda i studien. De kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie är alla 

förskollärare konfidentiella. Det vill säga förskollärarna har tilldelats fingerade namn, 

dessa åtgärder gör att studien uppfyller konfidentialitetskravet. Information om vad 

studien ska vara till och vad som kommer att hända med studien har förskollärarna 

blivit upplysta om enligt informationskravet. De kan avbryta intervjun när de vill och 

även sitt deltagande i studien är information som de också tilldelats enligt 

samtycketskravet. Min handledare och min examinator kan komma att vilja kontrollera 

mina data, vilket innebär att de kan komma att lyssna på mina intervjuer. Den 

upplysningen har förskollärarna meddelats och även att insamlad data bara kommer att 

användas till denna studie. Denna information gör att nyttjandekravet uppfylls i studien. 

De inspelade intervjuerna förvaras på ett sådant sätt att det är bara jag som utför studien 

som kan komma åt det, vilket innebär att data sparas på ett USB minne som är inlåst. 

All källdata kommer att raderas när den inte längre behövs när arbetet är färdigt. De är 

jag som utför studien som har allt ansvar. 

 

7 Resultat och analys 
Det datainsamlingen visat redovisas här och det kommer även att analyseras. 

Redovisningen sker genom att olika kategorier har växt fram i arbetet med 

förskollärarnas svar. Kategorierna har delats upp i två olika teman enligt metoden 

tematisk innehållsanalys. Pragmatismens tankar som ett perspektiv framkommer även 

under vissa kategorier. 

 

7.1 Bra komplement och hjälpmedel 
Den här kategorin kommer för sig själv för att den handlar om förskollärarnas tankar 

och funderingar om de digitala verktygen. Jag ansåg när jag formade dessa teman att 

den inte faller under någon av dessa. Visst kan tankarna påverkas men det är deras egna 

tankar om hur deras eget arbete påverkats av dessa verktyg. Bra och dåliga egenskaper 

hos verktygen enligt förskollärarna. 

 

Förskollärarna anser att de digitala verktygen är ett bra komplement till den övriga 

verksamheten som de inte skulle vilja vara utan. Det är ett verktyg som de kan ha med 

sig överallt och de anser att man kan göra vad man vill överallt med Ipaden. Helga säger 

så här: 

 
Ett fantastiskt verktyg och det här med trådlöshet och att liksom saker bara är ett 

knapptryck bort. Hon fortsätter:  Allting kan ske lite mer nu man kan följa barns intressen 

och utveckling nu istället för sedan. Vägarna blir kortare och då känns det lättare att utmana 

barnen där dom är just nu.  
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Förskollärarna anser att det som förut kunde ta en hel dag nu går väldigt fort att göra 

tex. collage. Ipaden har gjort saker lättare att göra så som dokumentation, skriva ut 

bilder m.m. Det går att sitta bland barnen och arbeta nu, det som förskollärarna förrut 

fick gå iväg och göra. Mia anser: 

 
att det är en smidig dokumentation och det går fort när man lärt sig det”. Det är skillnad 

mot förr när man skulle klippa och klistra 

 

Maria påpekar dock att det blir mer belastning nu. Alla kort och filmer som ska tas hand 

om annars blir de bara liggande i Ipaden och det tar tid att titta på alla kort och filmer. 

Här kan utläsas att alla förskollärare anser att arbetet med de digitala verktygen är 

övervägande positivt. Det är ett verktyg som gör att förskollärarnas arbete går snabbare 

och det kan tas med överallt. Verktygen gör att uppvisandet av ett slutgiltigt dokument 

eller en bild går fort att producera och skriva ut. Enligt förskollärarna hjälper inte 

barnen till med arbetet att sortera och radera bilder. Learning by doing betyder att man 

lär genom att göra och upptäcka stämmer in på förskollärarna i deras resonemang.  Ju 

mer de håller på med verktygen desto mer lär de sig.  Kunskapen förskollärarna 

utvecklar ställs i relation till vilken nytta och vilken praktisk användbarhet den har. Det 

är något som förskollärarna anser är positivt med dessa verktyg men tiden till att lära sig 

emedan man gör har de inte riktigt i den utsträckning de skulle vilja. 

 

7.2 Icke påverkbara faktorer i arbetet med digitala verktyg 
Under följande tema kommer olika kategorier som har med de icke påverkbara 

faktorerna som upptäckts i arbetet med de digitala verktygen att redovisas. Med de icke 

påverkbara faktorerna menas det som inte förskolläraren kan påverka utan det är de 

faktorer som finns och är verksamheten. 

 
7.2.1 Digitala verktyg på förskolan 

Här förklaras vad förskollärarna anser om de digitala verktygen, vad de har för tillgång 

till dessa och hur de fungerar i praktiken.  

 

Helgas tankar om Ipadens intåg i verksamheten.  

 
Sedan kom ju paddan in i bilden kan man säga och det är ju en process. Har varit en lång 

process och är ännu en process liksom vad ska det vara för någonting och hur ska vi 

använda den. För många är det ju också ett helt nytt verktyg att bara lära sig att hantera en 

Ipad liksom.  

 

Flera av förskollärarna uttrycker precis detta som Helga säger; att det är något nytt som 

de måste lära sig. Förskollärarna är positiva till Ipaden som verktyg. De använder den 

ofta och den är med i verksamheten hela tiden på olika sätt. Det är ett verktyg vars 

användning diskuteras mycket i arbetslagen. När det gäller att dokumentera 

verksamheten anser förskollärarna att då är Ipaden oslagbar. 

 

När det gäller förskolorna de intervjuade förskollärarna arbetar på har för tillgång till 

digitala verktyg varierar men det vanligaste verktyget är Ipad. Förskollärarna har Ipads 

och arbetade med dessa i olika utsträckning. Förskollärarna menar att det beror på att 

Ipaden är enkel, den är lätt att använda anser alla, även om några av dem inte arbetat 

eller använt Ipad innan de fick den till förskolan. De anser att de är svårt att visa många 

barn något från Ipaden för skärmen är liten och barnen är många som vill se. En av 

förskollärarna har tillgång till en storbildsskärm men ingen mer. Hon ansåg att det var 

en stor tillgång att ha den för alla kunde se allt och uppleva det som visades på ett annat 
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sätt när det var så stort. Alla förskollärare önskar dock att de hade en storbildskärm för 

det skulle göra deras arbete lättare när de ska visa något för barnen. Alva påpekar 

följande: 

 
jo, det hade jag velat haft. Det hade ju varit jätte enkelt till exempel om man hade fått 

koppla in sig lättare till en skärm så att man kan se videofilmerna i större perspektiv 

 

Hon menar att nu sitter de många runt en liten skärm och det blir svårt att både visa och 

se. Problem med Ipaden kan även uppstå på andra sätt. Nedan förklarar Helga vad som 

kan hända om en Ipad går sönder. 

 
Den ena gick sönder och så ska man lämna in den på lagning och då har man precis kommit 

igång i en process och så avstannar det och så ska man liksom ta tillbaka det igen  

 

Helga tar upp ett problem med att använda digitala verktyg, att det är ett verktyg som 

när som helst kan sluta att fungera, vilket gör det sårbart.  

 

Förskollärarna uttrycker att tid till att lära sig en app eller liknande inte finns under 

dagtid i verksamheten. Planeringstiden som förskollärarna har den går åt till annat så de 

får sitta hemma och göra detta. Förskollärarna önskar mer tid för detta på arbetet. Mia 

menar dock: 

 
 Men tycker man att det är kul så är det ju lite eget intresse 

 

Hon syftar på att det inte gör någonting att de får sitta hemma på kvällarna och lära sig 

mer om de digitala verktygen och dess funktioner. 

 

Förskollärarna anser alltså att det är ett verktyg som de vill lära sig och som de har nytta 

av i sin verksamhet. Så klart ska det fungera annars går det inte att göra det som var 

tänkt. Tiden finns ibland inte på dagtid till att sätta sig in i något nytt vad det gäller de 

digitala verktygen men att de får sitta hemma på kvällarna anser de inte gör någonting.  

 
7.2.2 Läroplanen och uppdraget 

Hur förskollärarna förhåller sig till läroplanen och vad de anser är deras uppdrag när det 

gäller de digitala verktygen förklaras nedan. Boel säger så här: 

 
Det är en skyldighet att presentera det också. Det står ju faktiskt i läroplanen, att vi ska ha 

det med, så vi kan inte smita undan heller känns det som. Hon fortsätter: Man måste 

hänga med i tiden fast man kanske inte är så intresserad så måste man väl det kan jag tycka 

 

Mia menar följande: 

 
Det är lite av vårt uppdrag att introducera och visa hur det fungerar kan jag tycka och sen 

att det ska vara ett komplement, det är ju inte att man ska ersätta någonting annat 

 

Dessa två citat visar att förskollärarna finner stöd i förskolans läroplan i användandet av 

digitala verktyg i verksamheten. Det första citatet visar en förskollärare som inte är så 

angelägen av att använda digitala verktyg. Det andra citatet visar en förskollärare som är 

intresserad av dessa verktyg och vill göra mer med dessa ihop med barnen. Citaten visar 

också att det här med digitala verktyg inte är helt självklara saker att börja med i 

förskolan när man är förskollärare. Som jag skrivit tidigare kan tiden till att lära sig 

Ipaden och nya appar göra att det tar emot eftersom den tiden inte finns på arbetstid. 
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Här behöver förskollärarna prioritera i sin tidsplanering för att få till tid på arbetsplatsen 

för att utveckla sin digitala kompetens. 

 
7.2.3 Yrkesmässiga relationer 

Här presenteras de relationer som finns runt omkring en förskollärare under en dag på 

arbetet och vad de olika relationerna har för åsikter om de digitala verktygen. Deras 

åsikter påverkar förskollärarna på ett eller annat sätt. 

 

Förskollärarnas chefer är positiva till de digitala verktygens användning i 

verksamheterna. Cheferna både trycker på förskollärarna genom att de köper in 

verktygen ibland utan att fråga personalen för att de vill att det ska användas men de kan 

även avvakta tills personalen är redo för nästa steg i utvecklingen. Alva uttrycker det så 

här:  

 
Vi får nästan göra vad vi vill. Det är nästan så att när vi ringer och frågar så bara “vad 

frågar du för”.  

 

Alva menar vidare att om det skulle vara “jätte” dyrt behöver det planeras in i budgeten. 

Förskollärarna kan tänka sig stora bildsskärmar och liknande men att det är de själva 

som är hindret för detta och inte chefen. De menar att de inte vet hur man använder de 

komplement som finns och kan inte något om dessa. Förskollärarna vet inte heller vad 

som finns på marknaden till Ipadarna och telefonerna. 

 

Föräldrarna som har sina barn i förskolan har åsikter när det gäller digitala verktyg och 

användningen av dessa verktyg på förskolan. En del föräldrar vill att användningen av 

dessa verktyg ska vara begränsad i verksamheten enligt förskollärarna. En del föräldrar 

vill öka tillgängligheten för att kunna få snabb information om vad som sker i 

verksamheten. Vissa föräldrar vill ha tillgång till informationen från förskolan via olika 

sociala forum. Det kan vara både Facebook, Förskoleappen eller Instagram. Enligt 

förskollärarna använder sig några av förskolorna både av något av dessa forum men 

även stora webbverktyg inköpta av kommunen så som Unikum och Schoolsoft. 

Förskollärarna är öppna över lag inför användning av dessa sociala medier. Det är 

endast en förskollärare vars förskola inte har någon information via datorn utan 

informationen kommer i pappersform från förskolan. De har inga planer just nu på att 

ändra denna informationsväg. 

 

Osäkerhet finns enligt en av förskollärarna för vad de ska säga till föräldrarna om varför 

de vill använda sig av de digitala verktygen.  

 
Vi måste kunna förklara för föräldrarna varför vi gör det och där är vi inte riktigt ännu 

heller, utan vi måste ha en mer plan som man kan stå för det klokt 

 

menar Hedvig. Föräldrar kan även ha åsikter om vad för bilder som läggs ut på dessa 

forum. Där kan det ibland bli diskussioner mellan förskolan och föräldrarna. Föräldrar 

vill ha bilder där deras barn syns på bilden och förskolan vill dokumentera vad barnet 

gör, själva processen än barnet. 

 

 
[...] olika idéer från föräldrars sida och vår sida” anser Helga. Det kan leda till viss konflikt 

 

påpekar Helga. 
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Det som påverkar hur och vad man använder de digitala verktygen till är ålder på och 

antalet barn man har i sin verksamhet. De som har yngre barn använder de digitala 

verktygen till att fotografera och filma barnen och även för att söka fakta. De som har 

äldre barn använder Ipaden till liknande men där kan barnen mer få filma och 

fotografera själva. 

 
Jag arbetar med små barn 

 

menar Maria, vilket hon ser som en förklaring till att de digitala verktygen inte används 

i så stor utsträckning av barnen själva. Förskollärarna nämner inte antalet barn som en 

anledning att använda Ipaden eller inte utan det är åldern som kan vara ett hinder.  

 
Du gör det inte med en ettåring men du gör det med en fyraåring 

 

påpekar Alva. 

 

Åldern påverkar dock inte om förskollärarna låter barnen har fri tillgång till materialet 

eller inte. När det gäller om materialet får användas när barnen själva vill är 

inställningen hos förskollärarna olika. Några säger att dit har vi inte kommit ännu och 

några säger att det gör de men det är i samråd med personalen om barnen får använda 

dessa eller inte. Helga menar så här:  

 

Så att den är ju ändå ett synligt material som vi vill ska bjuda in kan man säga.  

 

Alva berättar: 

 
Den är med överallt. Den är med i vår verksamhet jämt.  Jag skulle önska att vi använde 

den mer, ännu mer till barnen 

 

På Alvas förskola har de även en barnIpad som hon säger som barnen får använda när 

som helst. De andra förskollärarna är mer restriktiva när det kommer till att barnen får 

använda Ipaden. 

 
Allting ska ju vara med en viss begränsning. Lagom av allt  

 

påpekar Maria. Det är även Eva inne på när hon påpekar att 

 
 inte vara till överdrift heller eh att det bara ska vara digitalt allting.  

 

Här kan utläsas att förskollärarna har olika åsikter när det gäller den fria tillgången till 

Ipadsen och osynliga markeringar i användningen av de digitala verktygen.  

 
Dom kom på lösenordet och då missbrukades det, så då bytte vi lösenord 

 

förklarar Hedvig. Förskollärarna visar här på ett både vill ha mer och inte vill ha mer av 

de digitala verktygen. De både vill och inte vill att barnen ska använda verktygen i 

verksamheten. 

  

Förskollärarna i undersökningen anser att barnen inte efterfrågar de digitala verktygen i 

så stor utsträckning under en dag på förskolan. När de efterfrågas av barnen är det när 

de kommer på morgonen och inte så många andra barn har kommit till förskolan ännu. 
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Sedan är det under sena eftermiddagen när det börjar bli färre barn och barnen själva 

börjar bli trötta, då kan Ipaden efterfrågas. 

 

Förskollärarna uttrycker att kollegorna är på samma nivå som de själva när det gäller 

inställningen till och arbetet med de digitala verktygen. Alla hjälper varandra i 

arbetslagen på förskolorna. När någon har en idé som de vill utveckla i verksamheten 

när det gäller dessa verktyg är det ingen som säger stopp utan alla är med “på tåget” 

som Mia uttrycker det. Det som kan vara skillnad i arbetslaget är intresset och 

kunskapen, vilket gör att alla inte “brinner” lika mycket för dessa verktyg men alla 

använder dessa verktyg på ett eller annat sätt i verksamheten. De som inte “brinner” för 

dessa verktyg är förskollärarna som närmar sig pension enligt förskollärarna. 

 

Det har inte med ålder på förskollärarna i min undersökning att göra hur mycket de 

använder de digitala verktygen utan hur länge sedan de utbildade sig. Undersökningen 

bygger på blandade åldrar på förskollärarna och resultatet visar att de som utbildade sig 

för mer än 10 år sedan är mindre benägna att använda de digitala verktygen än de som 

utbildade sig bara för några år sedan. Digitala verktyg är komplicerade verktyg det kan 

utläsas av texten och citaten. Det är ett verktyg som berör alla människor även om det 

inte används och om det används.Vilken väg förskollärarna väljer vet bara de själva. I 

pragmatismen talas det om en aktiv och en passiv del. I den aktiva delen så prövar man 

på och gör erfarenheter och i den passiva så flyter man bara med och står ut med det. 

Här kan vi tolka likadant när det gäller förskollärarna och de digitala verktygen, 

antingen är du intresserad och vill lära mer eller gör du bara det du måste och inget mer. 

I svaren som förskollärarna ger kan tolkas att de är i den aktiva delen och vill lära sig 

mer och de vill använda sig av de digitala verktygen i sin verksamhet på ett eller annat 

sätt. Det som hindrar dem från att gå vidare är nog till stor del tiden det tar att 

introducera något nytt och deras egen kompetens. Där de alla påpekar att de anser att de 

inte har tillräcklig kunskap. 

 

7.3 Påverkbara faktorer i arbetet med digitala verktyg 
Nedan kommer genom olika kategorier de påverkbara faktorerna som arbetet med de 

digitala verktygen att redovisas. Med de påverkbara faktorerna menas de faktorer som 

förskollärarna kan påverka i sin verksamhet. 

 
7.3.1 Digitala verktyg i verksamheten 

De digitala verktygens användningsområden i själva verksamheten bland barnen 

analyseras i följande kategori.  

 

Förskollärarna använder Ipaden mest av de digitala verktygen i sina verksamheter. De 

använder den till att dokumentera barnen genom att filma och fotografera dem och vad 

som sker. När förskollärarna gör filmer ihop med barnen märker de att barnen tycker att 

det är roligt och intressant anser Mia. Barnen tittar på sina filmer om och om igen säger 

Mia.  

 
De tycker att det är kul 

 

anser Mia. Detta gör förskollärarna för att se utvecklingen i processerna de håller på 

med och utvecklingen hos barnen. Ingen av förskollärarna har så många appar på 

Ipadarna. De använde sig av appar när de började med Ipadarna i verksamheten men de 

anser att det blev mycket fokus på spelandet från barnen sida. Förskollärarna satt med 
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när barnen spelade men det enda de andra barnen som inte fick spela tänkte och frågade 

om var “när är det min tur”. Mia förklarar: 

 
Det blev bara väntan och tog mycket tid och gav egentligen inte så mycket insåg vi när vi 

utvärderade det 

 

Förskollärarna har rensat bort många appar från Ipadarna och använder Ipadarna bara 

till spelande till de barn som har behov av det. Förskollärarna syftar på de barn som de 

anser behöver lyftas lite mer s.k. språkbarn som de uttrycker det. De skulle dock vilja 

använda appar mer men att de skulle användas på ett annat sätt än de gjorde tidigare. 

Förskollärarna anser att själva spelandet kan barnen göra hemma och att det inte är det 

förskollärarna vill att barnen ska göra på förskolan. Ett annat användningsområde som 

de använder Ipadsen till är att söka fakta när barnen och de själva undrar över något. De 

tittar på filmer om saker de undrar över eller söker inspiration till experiment på 

YouTube.   

 

Förskolläraren Helga nämner att i deras verksamhet är Ipaden ett synligt verktyg som 

ligger framme för barnen att använda. 

 
 Så att den är ju ändå ett synligt verktyg som vi vill ska bjuda in kan man säga 

 

Det är inte vanligt att Ipadsen ligger framme synligt i verksamheterna förutom på 

Helgas och Alvas förskolor. Det är ett redskap som de vuxna styr över och det är de 

vuxna som bestämmer när de ska användas. Som argument för det är att de “inte har 

kommit dit ännu”, “vi har inte kommit så långt i vårt arbete med Ipadarna”, “vi håller på 

och lär oss själva” och “jag arbetar med de mindre barnen”.  

 

Förskollärarna anser att de digitala verktygen är bra för barnens lärande. Mia säger 

 
 Det fångar barnen mer än om man bara skulle gå ut och peka eller börja prata om det 

 

Hon syftar då på när något fångat barnens intresse och att de då kan söka på vad det är 

för något och ta reda på fakta om det som fångat barnens intresse. Ipaden synliggör det 

som annars lätt kan glömmas bort anser Maria. Hon anser även att det förstärker ett 

lärande och att barnen tycker att det är spännande att använda Ipaden. Barnen blir mer 

delaktiga anser förskollärarna. Förskolorna som de intervjuade förskollärarna arbetar på 

har kommit olika långt både när det gäller arbetet med de digitala verktygen och arbetet 

med dessa tillsammans med barnen. Mia menar: 

 
att det är inte bara vi som ska sitta med Ipadarna utan barnen ska vara med, det är ett 

arbetsmaterial både för dem och oss 

 

Att barn har erfarenheter och är vana med Ipadar och smarta telefoner kan 

förskollärarna se. Förskollärarna vet att barn har erfarenhet precis som de säger. 

Förskollärarna nämner inte mycket om barns lärande hemifrån. Deras infomella lärande 

de har med sig är inget som läggs någon större vikt vid på förskolan. Helga anser att de 

är bekanta med “paddorna” nu för tiden.  

 
Barnen kan ibland guida oss vidare lite i den världen” menar hon. Det gäller att “ligga 

steget före 

 

anser Eva. Eva menar att annars blir det barnen som lär oss och inte tvärtom. Alva 

påpekar att många av barnen är väl införstådda i hur man använder en Ipad eller telefon. 
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Förskollärarna märker att barnen kan bilderna och symbolerna som finns på Ipaden. 

Barnen kan se vilka appar som finns och de vet vad det är som finns bakom symbolerna 

och vad som händer när de trycker på en symbol. Barnen kan ta fram en bild för att visa 

och barnen kan scrolla.  

 
Det kan redan en tvååring 

 

säger Alva. Maria menar att deras 1 ½ åringar redan kan: 

 
dra med fingret över skärmen 

 

Förskollärarna kan se en skillnad i barnens erfarenhet och vana mellan de barn som 

använder Ipads eller smarta telefoner hemma och de som inte använder det eller har det 

hemma. Barn delger varandra sin kunskap när de sitter tillsammans och använder 

Ipaden.  

 
Inte i någon större utsträckning men de förklarar på sitt inte så pedagogiska sätt hur den 

andre ska göra för att det ska bli rätt 

 

menar Mia. Förskollärarna ser ett visst samarbete mellan barnen när de sitter med en 

Ipad tillsammans men det beror helt på vad barnen använder Ipaden till vid det tillfället.  

 
Det är klart att dom lär sig av varandra men inte så här att man kan höra det men det känns 

naturligt att dom gör det 

 

påpekar Alva. 

 

Förskollärarna menar att arbetet med de digitala verktygen på förskolan behöver göras 

och fortsätta arbetas med för det är barnens framtid. Helga funderar så här: 

 
[...] Då blir det så där att då börjar  man  tänka längre ner att vad är det vi för fram och vad 

är det vi kommunicerar med våra barn, Vad vill vi att dom ska få med sig och på vilket plan 

ska det ligga, att hitta en balans 

 

Mia siar så här om framtiden: 

 
[...] i och med att det är barna och det är deras framtid sedan sitter alla med en Ipad till och 

med som sina arbetsverktyg eller så där [...] 

 

Förskollärarna är väl medvetna om att när barnen börjar skolan blir arbetet med de 

digitala verktygen ännu mer en del av barnens vardag. Det som nämns som en fara är att 

användningen av verktygen kan påverka det sociala. Det framkommer genom Helgas 

citat: 

 
[...] den digitala världen tyvärr eh ska man säga gynnar inte den sociala kompetensen så 

mycket är min erfarenhet [...] Hon fortsätter: [...] jag upplever i ett stort perspektiv att 

många har svårt med det sociala 

 

Eva menar att användningen av de digitala verktygen ska vara en balans med de övriga 

aktiviteterna de har på förskolan. Hon påpekar: 

 
att lägga ett pussel på en padda är ju inte som att lägga ett pussel på riktigt, där de håller i 

bitarna och får det här motoriska liksom 
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I förskollärarnas svar märks det att de använder framför allt Ipads till många olika 

aktiviteter ihop med barnen. Förskollärarna går igenom och har gått igenom många 

olika stadier med de digitala verktygen och de anser att de ännu inte är klara och att de 

nog aldrig kommer att bli klara med användningen av de digitala verktygen. Dessa 

verktyg förändras hela tiden och barnen som ska använda dessa verktyg förändras också 

med jämna mellanrum. Learning by doing är ett aktuellt begrepp här med i arbetet ihop 

med barnen. Barnen lär genom att använda dessa verktyg ihop med andra barn. 

Förskollärarna vet att barnen kommer att ha nytta av denna kunskap och för barnen ger 

det en ny rolig erfarenhet. Barnen vill utbyta tankar om sina erfarenheter med varandra 

och med förskollärarna. Både barn och förskollärare vill ha ett samspel mellan varandra. 

Barn och förskollärare kommunicerar, samarbetar och ger och tar inflytandet över 

händelserna. När detta sker så börjar båda parter att tänka och reflektera vilket i sig gör 

att man får nya erfarenheter och kunskaper.  Förskollärarna och barnen lär av varandra. 

Allt detta kan ske när förskollärarna uppmärksammar vad barnen har för intressen. 

Samarbete krävs för att genomföra aktiviteter. Förskollärarna använder de digitala 

verktygen på ett sådant sätt att det kan ge barnen nya erfarenheter av dessa verktyg och 

även ge barnen nya kunskaper. Barnen får ändamålsenliga aktiviteter och det blir en 

gemenskap i förskolan. Enligt analysen är inte förskollärarna riktigt där ännu i sitt 

arbete ihop med barnen och de digitala verktygen men de är på god väg eftersom de 

analyserar sitt arbete med varandra och med sig själva för att kunna komma vidare med 

sitt och barnens arbete.  

 

Förskollärarna pratar om framtiden och vad som kommer att ske när barnen kommer till 

skolan när det gäller tekniken. Barnen kommer där att använda de digitala verktygen 

mycket och de vet att det är det som kommer att hända i framtiden. Förskollärarna 

varnar även för en fara med den nya tekniken och det är att barnen kan komma att bli 

osociala. Det nämns även en sådan oro inom pragmatismen om tendenser i skolan att 

elever sitter ensamna med uppgifter. Pragmatismen vill att barnen ska få ändamålsenliga 

aktiviteter och få sitta i grupper och diskutera sina kunskaper både de digitala 

kunskaperna och andra kunskaper då utvidgas erfarenheterna och de blir till en ny 

kunskap.  

 
7.3.2 Förskollärarnas intresse för de digitala verktygen och deras kompetens 

Vilken kompetens förskollärarna besitter när det gäller de digitala verktygen och vilket 

intresse de har för dessa verktyg förklaras i denna kategori. 

 

Hur nyfikna och intresserade förskollärarna är för denna “nya” teknik är olika men att 

de vill använda tekniken på ett eller annat sätt i sin verksamhet är de helt på det klara 

med. Boel som har minst intresse för denna teknik av alla förskollärarna menar att 

 
det är svårt att komma undan det i dagens samhälle 

 

Maria är mycket positiv och har ett stort intresse för dessa verktyg. 

 
Det finns ännu mycket att lära om man har intresse, har man inget intresse blir det svårt  

 

Mia menar att barnen tycker att det är kul och att hon skulle vilja gå ett steg längre nu 

när barnen kan det som de håller på med.  

 

Förskollärarna vill alla lära sig mer men någon menar att de inte vill det just nu. Någon 

vill lära sig så mycket de kan. Några vill gå mer utbildningar och några vill lära sig mer 
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om specifika appar som de sedan kan lära ut till barnen. Några av förskollärarna har 

kommit längre i sin kunskap och gör filmer ihop med barnen i avancerade filmappar. 

Några förskollärare gör filmer om och med barnen i standardappar som är 

förinstallerade på Ipaden. Söka fakta genom google och youtube kan alla förskollärarna.  

 
Vi har haft fullt upp till att lära oss själva 

 

anser Hedvig. Det hon säger visar kluvenheten som förskollärarna känner inför att lära 

sig mer och lära det ut det de kan till barnen. Boel menar: 

 
det är bara att våga prova, vad man kan göra  

 

Det är det som förskollärarna hela tiden får göra, prova sig fram till vad de vill använda 

de digitala verktygen till. Eva menar att  

 
det händer grejer hela tiden 

 

Hon syftar då på att den digitala tekniken går så fort att man behöver utbildning 

kontinuerligt. Förskollärarna menar att de alltid kan lära sig mer.  

 

Förskollärarna vill lära sig mer om hur man kan använda de digitala verktygen ihop 

med barnen och de har ett intresse för dessa verktyg. Detta verktyg tar mycket tid att 

lära sig och det speglar sig i arbetet ihop med barnen. Förskollärarna använder sig av det 

de kan just nu. Förskollärarna är kluvna i sina beslut. De både vill prova sig fram och se 

hur det går men i slut änden vill de vara trygga och veta hur det ska vara. Intresset och 

viljan finns men ibland gör tiden och modet att det blir stopp i utvecklingen i arbetet 

med de digitala verktygen. Förskollärarna har ingen utbildning inom de digitala 

verktygen. De har som de säger gått några endagskurser. Det har hänt mycket så även 

om det bara vara några år sedan några av förskollärarna gick ut sina utbildningar känner 

de att de fick för lite av digitala verktyg på sina utbildningar. Det är det som gör dessa 

verktyg svåra att greppa för det händer mycket hela tiden med dessa verktyg. 

Pragmatismen betyder att vi startar i det vi gör och i våra handlingar och det kan man 

genom hela analysen se att förskollärarna gör det de kan just nu och de handlar på det 

sätt de kan just nu. Förskollärarna behöver mer ”kött på benen” när det gäller sin egen 

kompetens men med det de kan försöker dom att ge barnen de digitala verktygen i sin 

verksamhet.  

 

8 Diskussion 
Nu följer en avslutande diskussion om resultatet och det diskuteras genom den tidigare 

forskningen. 

 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur några förskollärare beskriver sitt arbete 

med de digitala verktygen i förskolan. Syftet var också att ta reda på om barns tidigare 

erfarenheter av dessa verktyg får synas och syns på förskolan. Genom olika frågor som 

ställdes framkom svar på frågeställningarna och syftet. De svaren kommer att diskuteras 

närmare nedan.  

 

Kunskapen som denna studie kan ge är att fast det är många år sedan de digitala 

verktygen gjorde sin entré på förskolan är förskollärarna ännu osäkra på dessa verktyg. 

Som resultatet visar är de inte ensamma om att känna så utan alla i min studie känner så. 

Även när det gäller barns tidigare erfarenheter av digitala verktyg får inte de ta plats i 
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förskolans verksamhet. Detta behöver arbetslagen diskutera hur de kan arbeta i sina 

verksamheter för att barnens erfarenheter ska få synas mer.  

 

När jag började mitt arbete hade jag en aning om vilket arbete förskollärarna i mina 

intervjuer utförde tillsammans med barnen angående de digitala verktygen. Det som 

dock är lite förvånande är att förskolecheferna är positiva till de digitala verktygen, men 

att det är förskollärarna som inte är redo och inte har kommit längre i sitt arbete.  Det är 

så klart mycket annat som ska hinnas med i verksamheterna men jag hade ändå hoppats 

på en mer utbredd och genomtänkt digital verksamhet. Det kan utläsas i resultatet att 

förskollärarna gör så gott de kan med de digitala verktygen och att de är medvetna om 

att de borde lära sig mer. Förskollärarna använder de digitala verktygen till att 

dokumentera, se på filmer, ta kort och leta fakta. Det finns dock så mycket mer som 

man kan använda de digitala verktygen till men som förskollärarna säger de har inte 

kommit dit ännu. Zevenbergen (2007) har i sin forskning kommit fram till precis det att 

förskollärarna har en bristande utbildning och att det behövs mer utbildning. De digitala 

verktygen och framför allt Ipaden är ett bra komplement och hjälpmedel anser 

förskollärarna. Att de tycker det gör att det känns som att de på något sätt ändå har 

bestämt sig för att fortsätta utveckla möjligheterna att använda dessa verktyg mer. Både 

i sitt eget arbete och ihop med barnen. Flewitt, Messer och Kucirkova (2015)  har i 

deras forskning tagit upp just detta att de digitala verktygen har många fler fördelar än 

nackdelar när de används i verksamheten. När förskollärarna väl kommer på hur bra de 

är och de utvecklar sin kunskap om dessa verktyg kommer automatiskt ett mer utbrett 

användande. Förskollärarna säger att det bara är att prova sig fram och det tror jag är ett 

bra sätt att göra men ihop med barn så att alla får vara med och lära sig. Det som 

förskollärarna behöver bli medvetna om är vad de digitala verktygen kan leda till som 

nämnts i både bakgrunden och i den tidigare forskningen. Det kan leda till en början på 

barns digitala kompetens. De digitala verktygen gör att barn kan lära sig medan de 

prövar, ”learning by doing”. 

 

Få material och verktyg på förskolan är så laddat att prata om som de digitala verktygen, 

få andra verktyg och material har stötts och blötts så mycket som de digitala verktygen. 

Förskollärarna anser att de behöver veta själva varför de använder dem för att kunna 

“försvara” användandet av detta material för föräldrarna. Inget annat material kräver så 

mycket tid och kunskap som användandet av de digitala verktygen. Inget annat material 

kräver så mycket planering och tanke som användandet av de digitala verktygen. Varför 

är det så? Den frågan har nog många svar så som resultatet av denna undersökning 

visar. Det är många åsikter och beslut som ska vägas in när man arbetar med de digitala 

verktygen. Det är det som gör att förskollärarna själva blir väldigt osäkra på hur mycket 

och hur lite de ska använda verktygen i verksamheten. Som förskollärarna säger det 

finns både fördelar och nackdelar med de digitala verktygen. Det som framkommer är 

att de ser fler fördelar än nackdelar med att använda de digitala verktygen. Här tror jag 

att digitalisering skrivs in i läroplanen behöver inte förskollärarna försvara sitt arbete 

med de digitala verktygen och kan då ha ett svar till de som anser att de inte ska 

förekomma på förskolan. Jag tror även att när de kommer på att de kan köpa in olika 

tillbehör till sina Ipads öppnar sig mycket mer användningsområden. Då ser de som är 

skeptiska till digitaliseringen att det går att göra så mycket mer än det som 

förskollärarna gjort hittills. För de nämner att de skulle vilja använda de mer i 

verksamheten samtidigt som de säger att det inte bara ska vara digitala verktyg utan det 

måste vara en balans mellan detta material och andra material i verksamheten. McPake, 

Plowman och Stephen (2013) och Petersen (2013) förklarar i sina forskningar precis 

detta att förskollärarna tror att de måste välja mellan den nya tekniken och den gamla 
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pappersbaserade inlärningen men det går alldeles utmärkt att sammanlänka dessa två 

metoder anser forskarna. När det gäller tillgängligheten för barn att använda de digitala 

verktygen är det olika enligt resultatet. Förskollärarna säger att barn får använda dessa 

men det är i samråd med personalen och när de har med Ipaden i sin aktivitet vid det 

tillfället. Så tillgången för barn att använda dessa verktyg styrs av personalen i stor 

utsträckning. Ett par av förskollärana lät Ipaden ligga framme hela tiden. I studien 

framkom det inget nytt som vi inte redan vet om de digitala verktygen på förskolan och 

förskollärares inställning men det som behöver belysas är att förskollärarna inte låter 

barns tidigare erfarenheter få ta plats på förskolan. Förskollärarna är medvetna om att 

barnen har erfarenheter av de digitala verktygen hemifrån men det är inget som 

uppmuntras något mer av förskollärarna. Fast (2008) tar upp det i sin forskning att det 

behövs byggas broar mellan hemmen och förskolan för att barns erfarenheter ska få 

komma med in på förskolan, integreras med varandra. Som citaten säger i resultatet kan 

redan små barn använda en Ipad, det ser förskollärarna som tidigare sagts. 

Förskollärarna ser en början till den digitala kompetensen men de är inte medvetna om 

det. Får de in mer digitalisering i förskolan genom att barn får använda Ipadsen mer på 

olika sätt och pröva sig fram genom ”learning by doing” kommer de på sätt hur de ska 

låta barn visa vad de kan. De är både imponerade av det men också lite skrämda för att 

det innebär att barn är mycket duktigare än de själva. Det borde de uppmuntra och låta 

barn få visa mer vad de kan men istället blir förskollärarna lite rädda och vågar inte göra 

någonting. De menar att istället behöver de ligga steget före och lära sig mer istället kan 

de tänka att vi kan lära varandra tillsammans. I kapitlet tidigare forskning under 

rubriken barns erfarenheter av digitala verktyg har alla forskarna där kommit fram till 

att barn har erfarenheter, en del barn mer och en del barn mindre vilket är naturligt 

eftersom alla hem har olika resurser och alla familjer har olika regler för användningen 

av dessa verktyg. Flewitt, Messer och Kurcikova (2015) forskning visar att barn växer 

upp i en digitaliserad miljö och det har inte förskollärarna gjort. Det gör att de två 

generationerna har svårt att förstå varandra i vissa fall när det gäller den nya tekniken. 

Det är inget konstigt med det men det gäller för de vuxna på förskolan att låta barn få 

visa vad de kan. De vuxna måste bli medforskare i barns värld ännu mer när det gäller 

de digitala verktygen. 

 

I resultatet visar det sig att förskollärarna är medvetna om att barn behöver den digitala 

kompetensen i framtiden men att de inte förstår hur viktigt det är. Ser man till att 

förskolan ska verka för jämlikhet kan det bli lättare för förskollärarna att försvara sitt 

användande av de digitala verktygen. I förskolan kan barn genom att de får se vilken 

nytta och hur mycket roligt man kan använda de digitala verktygen till lära sig ett helt 

nytt sätt att kommunicera och lära. 

 

Jag vill avsluta med att jag är mycket imponerad av förskollärarnas arbete med att 

implementera den nya tekniken i förskolan. Det är inte lätt att få till det för det är 

mycket arbete som ska göras i förskolan. Många olika uppdrag ska utföras i förskolan. 

Det är som jag skriver i inledning ”vi kommer inte undan”. Den nya tekniken är här för 

att stanna och det är bara att gilla läget. 

 

8.1 Metoddiskussion 
I detta kapitel förs en diskussion över denna studies styrkor och svagheter. 

 

Studiens trovärdighet uppnås genom att ett syfte har formulerats, frågeställningarna 

besvarats och valen som gjorts har i mitt tycke varit de rätta när det gäller de 

betydelsebärande delarna. Studiens pålitlighet säkras genom att studien har pågått under 
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en kort period och där med har inte frågorna eller mina beslut ändrats under 

datainsamlingens gång. När det gäller studiens överförbarhet har jag underlättat detta 

genom att tydligt beskriva hur studien har gått till med val och datainsamling. Men jag 

vill ändå tillägga att det inte är troligt att det skulle bli samma resultat om studien utförs 

igen för att de digitala verktygen utvecklas och förnyas i en rasande takt. En studie som 

är kvalitativ behöver inte heller vara överförbar. Det som används nu på förskolorna 

kanske inte kommer att användas om någon månad eller år. Även förskollärarnas 

inställningar till dessa verktyg ändras genom att de skaffar sig mer kunskap och 

kompetens inom detta område. Helt överförbar tror jag inte att denna studie kan vara. 

Jag har så långt det är möjligt varit objektiv och öppen i min analys och i valet av citat 

och kategorier. Studien bygger på intervjuer med förskollärare och det är ett val som 

gjorts pga. tidsbrist. Det är en svaghet anser jag. Studiens syfte är att låta förskollärarna 

beskriva hur de arbetar och anser om de digitala verktygen men även hur de beskriver 

att de ser att barnen har tidigare erfarenheter av dessa verktyg. Det hade blivit en 

djupare studie om man gjorde observationer blandat med intervjuer både med 

förskollärare och barn då hade man fått en bättre bild av vad det är förskollärarna 

beskriver och vad de verkligen gör. 

 

När valet gjordes att göra en tematisk innehållsanalys valdes andra sätt att analysera 

bort. Det valet gjordes för att jag ville ha förskollärarnas beskrivningar om ett fenomen. 

Jag ville analysera emperins innehåll som helhet. När analysen har gjorts har jag försökt 

att vara så objektiv det är möjligt. Kategori indelningen var problematisk i vissa delar 

för någon kategori kan kan uppfattas ha liknande innehåll. Analysen är gjord efter mina 

tolkningar av datan.  

 

8.2 Vidare forskning 
Det behövs mer och djupare forskning av hur barns tidigare erfarenheter av digitala 

verktyg tas tillvara på förskolan och hur den digitala kompetensen kan få möjlighet att 

utvecklas hos barn på förskolan. Hur tacklar verksamheten det faktum att barn har 

tidigare erfarenheter av dessa verktyg innan de börjar på förskolan? Även behövs det 

mer forskning om hur de digitala verktygen är ett bra komplement i förskolan och hur 

de kan ge barn ett mervärde i aktiviteterna genom att använda dessa verktyg. Om det 

kommer en ändring i förskolans läroplan och begreppet digitalisering skrivs in. Då 

kommer det att behövas forskning om hur den implementeringen av det nya begreppet 

digitalisering har tagits emot ute på förskolorna och om arbetet med de digitala 

verktygen har ändrats på något sätt. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide med områden 

 

Namn 

 

Yrkeserfarenhet 

 

Vilken ålder på barnen är det som du arbetar med? 

 

Digitala verktyg  

Håller ni på något med digitala verktyg eller multimedia på din förskola? 

Vad har ni för digitala verktyg på din förskola? 

Anser ni att ni har bra förutsättningar för att kunna använda digitala verktyg på er 

förskola? Ex. trådlöst nätverk, IT-support, IT-plan, pedagogiskt IT-stöd m.m. 

Varför använder ni er av digitala verktyg? 

Hur använder ni era digitala verktyg ihop med barnen? 

Vilket digitalt verktyg tycker du bäst om att använda ihop med barnen? 

Vem bestämmer över de digitala verktygen? Ni eller barnen? 

 

Förskollärarnas kompetens 

Anser du att du har tillräcklig kompetens om digitala verktyg för att kunna delge 

kunskap? 

Eller skulle du behöva lära dig mer? 

Om du skulle få välja fritt, vad skulle du vilja ha mer för digitala verktyg i din 

verksamhet?  

Vad skulle du använda de till isåfall? 

Anser du att digital kompetens är en viktig kunskap? 

Vad är din inställning till digitala verktyg? 

 

barns tidigare erfarenheter om digitala verktyg 

 

Hur märker du att ett barn har erfarenheter hemifrån? 

Finns det möjlighet för barnet att visa sina erfarenheter? 

 

 

 

 


