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Abstrakt 
 

Educators perceptions about using digital tools and the work to stimulate 

children's digital skills in pre-school. 
 

Denna fenomenografiska studie vill synliggöra hur pedagogers uppfattningar om 

digitala verktyg påverkar hur de använder dessa i förskolan, hur den pedagogiska miljön 

utformas, samt hur pedagoger uppfattar att de stimulerar barns digitala kompetens i 

förskolan. Detta har gjorts med avseende på aspekterna förhållningssätt och attityder, 

användning och pedagogisk miljö. I studien har en kvalitativ metod användts där empiri 

har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Resultatet visar att pedagogers förhållningssätt och attityder kring 

digitala verktyg och digital kompetens påverkas av faktorer som bristande 

kompetensutveckling, tid och resurser. Dessa faktorer påverkar användandet negativt då 

pedagogerna uppfattar att de inte kan använda de digitala verktygen eller stimulera 

barns digitala kompetens i den utsträckning de vill. Pedagogerna har uppfattningen att 

digital kompetens och digitala verktyg är en del av samhällsutvecklingen. Deras 

uppfattning är att de därför är skyldiga att stimulera varje barns digitala kompetens 

utifrån deras förutsättningar för att minska de digitala klyftorna. Resultatet visar även att 

pedagogernas uppfattningar kring hur de ska använda de digitala verktygen i förskolan 

skiljer sig åt, detta då pedagogerna har uppfattningen att de saknar tydliga direktiv i 

styrdokumenten. Avsaknaden av tydligt stöd i styrdokumenten gör att pedagogerna 

själva väljer hur och i vilken utsträckning de använder de digitala verktygen i 

verksamheten samt hur de stimulerar barns digitala kompetens.  

 

Nyckelord:  

Digitala verktyg, Digital kompetens, Styrdokument, Pedagogisk miljö, Pedagog, 

Förskola 
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Inledning  
Den digitala utvecklingen i samhället går fort framåt och en del pedagoger upplever att 

det kan vara svårt att hålla sig uppdaterade i ämnet, medan andra vågar utmana sig för 

det okända och inhämtar nya kunskaper och upptäcker nya möjligheter. Genom 

utbildningen till förskollärare har vi kommit i kontakt med digitala verktyg 1och fått 

insikter och utmaningar att prova dessa verktyg på olika sätt. Undersökningar gjorda av 

Statens medieråd (2015, s. 9) visar att barn redan innan de börjar förskolan besitter en 

digital kompetens, då digitala verktyg finns och används i hemmet. För dagens barn är 

digitala medier en helt naturlig del av vardagen, där tekniken i sig betraktas som en 

självklarhet. Statens medieråd (2015, s. 15) beskriver att användandet av media och 

digitala verktyg ökar stadigt från år till år men även att användandet går allt längre ner i 

åldrarna. Under arbete i förskolans verksamhet har vi uppmärksammat att de digitala 

verktygen finns men att det råder en stor variation i om de används och hur de används. 

Det får betydelse för vilka möjligheter barnen i förskolan erbjuds att utveckla digital 

kompetens.  

 

Söderlund (2000, s. 6) beskriver informationsteknik som utnyttjandet av datorer och 

internet för informationshantering, olika tekniker används för att lagra, skapa, bearbeta 

och överföra ljud, bild och text. Hylén (2011, s. 11) lyfter fyra argument för att 

nationella satsningar borde göras på informationsteknik i skolan. Det första argumentet 

beskriver Hylén som samhällsekonomiskt, ur denna synvinkel ses IT-kunnig arbetskraft 

som nödvändig, denna arbetskraft bör skolan förse samhället med. Skolan är en plats 

där alla elever ska ha samma möjligheter, i det andra argumentet som beskrivs som 

rättviseargumentet ses IT som ett medel för att skapa lika möjligheter mellan elever och 

på så vis minska de digitala klyftorna. IT ses också som ett verktyg för att effektivisera 

lärandet, vilket Hylén lyfter som effektivitetsargumentet. Det fjärde och sista 

argumentet är katalysatorargumentet där IT ses som en katalysator för förändring, vilket 

kan göra skolan mer flexibel och kvaliteten i lärandet kan höjas (Hylen 2011, s. 11).  

 

Utbildningssystemet har fått upp ögonen för digitala verktyg menar Ljung Djärf (2004, 

s. 15) och det har blivit mer vanligt med dessa verktyg i verksamheten. I läroplanen för 

förskolan (Skolverket 2016.a, s. 7) betonas att ett av förskolans uppdrag är att lära barn 

att skapa och kommunicera genom olika typer av uttrycksformer för att främja barns 

utveckling och lärande. Informationsteknik och multimedia2 kan användas på olika sätt 

både i skapande processer och i praktiken. Vidare lyfter förskolans läroplan (Skolverket 

2016 s. 7) att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa. Det 

finns begränsat stöd i styrdokumenten när det gäller arbetet med digital kompetens och 

digitala verktyg, därför fick Skolverket under året 2015 i uppdrag av regeringen att ta 

fram nationella IT-strategier för skolväsendet. I maj 2016 redovisade Skolverket- 

Nationell strategi för utveckling av skolväsendet. Strategierna innehåller riktlinjer och 

målsättningar för de olika skolformerna som förväntas vara uppnådda år 2022. Dessa 

riktlinjer ska minska de digitala klyftorna och stärka den digitala kompetensen hos 

elever, lärare och förskolechefer (Skolverket 2016.b, ss. 1-4). 

 

                                                 
1 Med digitala verktyg menas i denna studie lärplatta, kameror, projektorer och datorer. 
2 Med multimedia avses enligt Nationalencyklopedin (2016) sammanhållna datorstödda presentationer 

eller produkter, baserade på komunikationformerna text, grafik, animation, ljud och bild/video. 
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Visionen för år 2022 är att: 

 Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens.   

 Skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att 

de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och 

verksamheten effektiviseras. 

(Skolverket 2016. b, s.4) 

 

Med hjälp av dessa strategier och riktlinjer kan pedagoger3 finna stöd i hur de ska arbeta 

med barns digitala kompetens och digitala verktyg. Forsling (2011, s. 77) beskriver att 

tidigare forskning visar att digitala verktyg idag finns i förskolans verksamheter men 

frågan är hur pedagoger uppfattar dessa och hur de uppfattar att de används i praktiken. 

Hur pedagoger uppfattar digitala verktyg och digital kompetens, hur användningen och 

planeringen påverkas av pedagogernas förhållning och attityder finns det begränsad 

forskning om, därav kan studien bidra till att fylla denna kunskapslucka. Det leder fram 

till syftet och frågeställningarna som har hjälpt oss besvara syftet med studien.  

 

1.1 Syfte:  

Syftet med studien var att undersöka åtta pedagogers uppfattningar om digitala verktyg 

och barns digitala kompetens på förskolan med avseende på aspekterna förhållningssätt 

och attityder, användning och pedagogisk miljö. 

 

1.2 Frågeställningar:  

 

 På vilka sätt kan pedagogers uppfattningar om förhållningssätt och attityder 

relateras till användningen av digitala verktyg? 

 

 Hur kan pedagogers uppfattningar om förhållningssätt och attityder angående 

digitala verktyg relatera till barns digitala kompetens och den pedagogiska 

miljöns utformning?  

 

 Hur uppfattar pedagoger att de stimulerar barns digitala kompetens i förskolan? 

 

1.3 Studiens disposition  

I inledningen presenteras forskningsproblem, syfte och frågeställningar. Under tidigare 

forskning redogörs vad andra forskares resultat visat kring digitala verktyg, digital 

kompetens, pedagogers förhållningssätt och attityder, samt den pedagogiska miljön ur 

olika infallsvinklar. Det teoretiska ramverket behandlar hur empirin analyserats utifrån 

det valda teoretiska perspektivet. I metoddelen beskrivs vilken metod som använts för 

att samla in empiri till studien, tillvägagångssätt, urval, genomförande av intervjuer, 

samt etiska överväganden. Efter det behandlas studiens validitet och reliabilitet. En 

integrerad resultat och analysdel presenteras sedan, där materialet kategoriserats med 

hjälp av vårt teoretiska ramverk. Slutligen förs en metod- och resultatdiskussion, samt 

en sammanfattande slutdiskussion och det ges förslag på fortsatt forskning.  

 

                                                 
3 Med pedagoger menas i denna studie förskollärare och barnskötare i förskolan 
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2 Tidigare forskning 
I den tidigare forskningen presenteras de digitala verktygens utveckling, digital 

kompetens och barns lärande, samt pedagogers förhållningssätt och attityder. Relevant 

forskning för förskolan har varit svårt att finna, därför har ett medvetet val gjorts att 

använda forskning som berör även skolan.  

 

2.1 De digitala verktygens utveckling i utbildningssystemet 

I början på 1980 talet expanderade den digitala utvecklingen i samhället. Fleisher (2013, 

ss. 14-16) beskriver att det under perioden togs fram flera handlingsplaner om hur 

datorn skulle användas i undervisningen men att det trots detta samtidigt fanns en stor 

osäkerhet i hur de skulle användas. Klerfelt (2007, s. 49) beskriver att det startades olika 

projekt där datorn skulle motivera barn till att ta del av den digitala utvecklingen i 

samhället. Dessa projekts huvudsakliga syfte var att skapa kunskap och kompetens hos 

både barn och pedagoger för att lära barn att växa upp i ett alltmer informationstekniskt 

samhälle. På 1990 talet genomfördes flera olika projekt finansierade av KK-stiftelsen. 

Stiftelsen för kunskap och kompetensutvecklingen- KK-stiftelsen bildades 1994 för att 

främja IT- användningen i Sverige och för att främja kunskaps- och kompetensutbyte 

mellan högskola och näringsliv. Ett av dessa projekten kallades ”Datorn i förskolan” 

(1993-1995), detta projekt följdes sedan upp av ”Datorn i grundskolan” (1995-1997). 

Syftet med projekten var att få igång intresset för användning av IT i förskola och skola 

genom att sprida kunskap. Svensson (1996a, ss. 8-19) beskriver att projekten följdes 

upp av olika studier som fokuserade på olika innehåll som exempelvis barns och 

förskollärares upplevelser av datoranvändning. Vidare lyfter Svensson att resultatet 

visar en positiv bild av datorutnyttjande hos både barn och pedagoger, men flera 

pedagoger framför dock också negativa attityder. De känner sig stressade av det nya 

redskapet och känner en osäkerhet vid utnyttjandet och framför önskemål om 

fortbildning inom olika områden (Svensson 1996a, ss. 8-19). 

Söderlund (2000, s. 112) ger uttryck för det som Hylén (2011, s. 11) kallar 

samhällsargumentetet, han lyfter att det är först i Lpfö98 som informationssamhället 

nämns i förskolans läroplan och därmed fick förskolan uppdraget att lägga grunden för 

att leva i ett informationssamhälle. Att det finns lite forskning kring digitala verktyg i 

förskolan är något Kjällander (2014, s. 10) belyser. Det menar författaren kan bero på 

att intresset kring ämnet är litet och att de digitala verktygen inte funnits särskilt länge i 

verksamheterna. Utbildningssystemet behöver förändras så att den kan hjälpa till att öka 

kunskapsnivån om informationstekniken lyfter Söderlund (2000, s.84) i sin 

doktorsavhandling. Söderlund menar att det är utbildningssystemets skyldighet att 

förbereda elever på ett allt mer digitaliserat samhälle och de krav som det medför. 

Fleischer (2013, s. 7) lyfter att genom att ha utgångspunkten att utbildningssystemet 

både är en del och en spegel av samhället innebär det ett erkännande av att de 

förändringar som sker i skolan också sker i samhället och tvärtom. 

2.2 Digital kompetens och barns lärande 

Digital kompetens är något som Forsling (2011, s. 78) beskriver som grundläggande 

färdigheter. Dessa färdigheter innebär att kunna hämta fram, bedöma, producera, lagra 

och kommunicera med och genom olika digitala medier. Vidare belyser författaren att 

förskolor som arbetar aktivt med digitala verktyg har en stor digital kompetens och 

tydliga mål om hur dessa ska användas i verksamheten. Europaparlamentet (2005) har 

tagit fram rekommenderade nyckelkompetenser för livslångt lärande, där en av 
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nyckelkompetenserna är digital kompetens. I motsats till detta lyfter Alexandersson, 

Linderoth, och Lindö (2001, ss. 14-15) att även om de digitala verktygen leder till mer 

variationsmöjligheter ställer sig författarna frågande till om kvalitén i lärandet ökar. 

Alexandersson m.fl. lyfter vidare att forskning om Informations- och 

kommunikationsTeknik inte visar på ett givet band mellan förfogande av teknik och 

utvidgat lärande. Författarna påpekar att forskning visar tvärtom på att de uppfattningar 

pedagoger har om lärande och vad lärande är har en större påverkan på verksamheten än 

vad tillgången på teknik har. Även Brodin och Lindstrand (2007, s. 179) belyser att det 

finns kritiska röster hos forskare som menar att när digitala verktyg införs i förskola och 

skola skapas mindre tid för barnen att diskutera etik och mänskliga värden. Denna kritik 

menar författarna kan bero på att när man talar om informationsteknik och lärande 

fokuseras det ofta på formen och att pedagogerna glömmer bort sin pedagogiska 

grundtanke och valet av innehåll. 

 

Söderlund (2000, s. 64) ger uttryck för det som Hylén (2011, s. 11) beskriver som 

samhällsekonomiska argumentet. Söderlund beskriver informationssamhället som det 

nya samhället där globalisering, informationsteknik, en ökad tillgång till och behov av 

information och kunskaper är centrala roller i samhällsutvecklingen. Forsling (2011, s. 

78) belyser att trots detta finns inte begreppet digital kompetens framskrivet i 

styrdokumenten för förskola och grundskola. Däremot nämns informationsteknik som 

ett viktigt område. Vidare problematiserar författaren för vems skull det behövs en 

digital kompetens i förskolan. Hon betonar att det finns en vinst för samhället då 

samhället ställer allt högre krav på digital kompetens. Forsling (2011, s. 91) ger uttryck 

för det som Hylén (2011, s. 11) kallar rättviseargumentet där hon beskriver att datorerna 

fördes in i förskolan och skolan för att alla barn skulle erbjudas en möjlighet att använda 

datorer, eftersom tillgången till dessa var varierande i hemmet. Forsling (2011, s. 78) 

lyfter vidare att tidigare forskning visar att det kan bildas digitala klyftor när individer 

eller grupper i samhället har olika möjligheter att utveckla digital kompetens.  

 

För att eleverna ska kunna bemästra informationsteknik, multimodalitet4 och 

självreflektion måste barnen ges möjlighet att behärska både begrepp och handlingar, 

detta menar Hurtig (2007, s. 201) måste ske med stöd av pedagogen. Författaren belyser 

att när barnen ska lära sig applikationerna behöver pedagogerna anpassa sin stöttning 

efter barnens förmåga, om detta sker skapas det goda förutsättningar för ett utvecklat 

lärande.  

 

2.3 Pedagogers förhållningssätt och attityder  

Forsling (2011, s. 91) betonar att pedagogernas inställning till de digitala verktygen som 

ett redskap för lärande har betydelse för vilka möjligheter barnen erbjuds att utveckla 

digital kompetens. Toledo, Mattoon och Shiffet (2012, s. 37) beskriver i sin studie att 

många pedagoger i deras studie först var negativt inställda till att integrera lärplattor i 

verksamheten eftersom det fanns en osäkerhet i hur de skulle användas. Vidare belyser 

Toledo m.fl. att många pedagoger undviker att använda digitala verktyg i sin 

undervisning för att de är oroliga att det inte passar barn eller gynnar deras utveckling. 

Det finns en viss kritik när det gäller användningen av lärplattan i förskolans 

                                                 
4 Med begreppet multimodalitet menas alla de olika teckensystem som används för att kommunicera med 

exempelvis bilder, talat språk, siffror, grimaser och blickar, alla dessa uttryck samsverkar med varandra 

(Kress och Van Leuween 2001, s. 39) 
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verksamhet menar Kristensson (2014, s. 26 ). Den kritik som författaren syftar till är att 

lärplattan kan användas som en barnvakt av pedagoger. Författaren menar vidare att det 

också finns kritik som menar att lärplattan kan ge konsekvenser för barns samspel och 

lek eftersom de tillbringar för mycket tid med lärplattan och därmed blir passiva.  

 

Parnell och Bartlett (2012, s. 55) påpekar att det finns negativa attityder hos pedagoger 

till att använda digitala verktyg i förskolans verksamhet, de har identifierat några av de 

negativa aspekterna. Dessa kan vara tiden det tar för pedagoger att lära sig att använda 

verktygen, det kan vara svårt att vara närvarande med barnen samtidigt som man 

använder sig av de digitala verktygen och att hålla barnen fokuserade på lärandet och 

inte enbart på det tekniska när man arbetar med dem. Parnell och Barlett betonar vidare 

att barnens attityder gentemot digitala verktyg följer pedagogernas attityder. Flewitt, 

Messer och Kucirkovas (2014, s. 295) forskning visar att trots att det finns en oro hos 

pedagoger kring användandet av digitala verktyg finns en gemensam syn på att de 

digitala verktygen kan hjälpa barnen att förberedas in i den alltmer digitaliserade 

världen.  

 

Trygghet hos pedagogerna är något Hurtig (2007, s. 193) framhåller i sin 

doktorsavhandling, hon menar att i de aktiviteter där pedagogerna känner sig trygga 

med begrepp och funktioner har eleverna goda chanser att utveckla kunskaper och 

färdigheter. När eleverna bemästrar begreppen leder det till att eleverna både fysiskt kan 

utföra handlingarna och samtidigt reflektera över och kommunicera dem med 

pedagogen (Hurtig 2007, s. 194). Samspelet mellan barn och pedagog är av stor vikt, 

Hurtig (2007, s. 120) lyfter att när pedagog och barn samarbetar ger detta barnen 

möjlighet att bemästra språkliga och fysiska aspekter av applikationer. 

 

2.4 Pedagogisk miljö 

Enligt Björkelid (2005, s. 38) innefattar begreppet ”pedagogisk miljö” miljöns fysiska 

utformning, material, samspel mellan vuxen och barn och mellan barnen, samt den 

stämning eller den atmosfär som råder i verksamheten. Den pedagogiska miljön bör 

utformas på ett sätt som utmanar, underlättar och stimulerar barns lärande eftersom 

miljön skapar en förväntning om vad som kan hända i den pedagogiska verksamheten 

(Björklid 2005, s. 38). Selander och Kress (2010, ss. 51-52) beskriver hur olika 

läromedel är anpassade efter miljön, den sociala praktiken och att uppfattningarna inom 

denna styr hur läromedlen erbjuds. 

 

I sin doktorsavhandling gör Nordin-Hultman (2004) en jämförande studie mellan 

svenska och engelska förskolor. Studien handlar om hur tid, rum och material 

organiseras i förskolan för att ge barnen möjligheter till meningsskapande aktiviteter 

och för att förstå hur olika miljöer påverkar hur barnet blir. Vidare belyser Nordin-

Hultman (2004, s. 54) hur barns identiteter, och hur barnen ser sig själva skapas i den 

pedagogiska miljön, det blir därför av största vikt att pedagoger observerar hur miljön är 

utrustad och vilket budskap den förmedlar. I sin studie framhåller författaren att det i 

svenska förskolor erbjuds ett begränsat material som lockar till lek och att deras 

möjligheter till att utforska och blanda material är liten. För att utmana och stimulera 

barns lärande i den pedagogiska innemiljön har Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2016, ss. 18-21) urskiljt aspekter som har betydelse. De menar att hur material används 

och hur miljön är utformad får betydelse för verksamhetens kvalité, en lärande miljö 

utgörs av samspel mellan material och människor. Kristensson (2014, s. 26) menar att 
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de konsekvenser användningen av lärplattan får i verksamheten helt beror på hur den 

används. Författaren menar att pedagoger i förskolan bör se lärplattan som ett 

komplement till verksamheten och inte en sak som ska ersätta något annat. 

 

Forsling (2011, s. 93) beskriver att det är pedagogen som är basen för lärandet, det är 

pedagogen som erbjuder verktygen i förskolan. Hon menar att en ensidig verksamhet 

leder till en miljö som inte är stimulerande, utmanande eller utvecklande för barnen. För 

att skapa mening kan pedagogerna låta barnen visa dem sin digitala kompetens, vara 

flexibla och kompetenta nog att integrera den med resten av förskolans verksamhet. 

Forsling frågar sig om pedagogerna måste ändra sitt sätt att se på lärande tillsammans 

med barn i de interaktiva lärmiljöerna och låta barnen få visa sin digitala kompetens för 

pedagogerna. Genom att förskolor väljer att inte arbeta med digitala verktyg och barns 

digitala kompetens på grund av bristande kunskap och intresse hos pedagogerna skapas 

digitala klyftor.  

  

3 Teoretiskt perspektiv 
Syftet med studien var att undersöka åtta pedagogers uppfattningar om digitala verktyg 

och barns digitala kompetens på förskolan med avseende på aspekterna förhållningssätt 

och attityder, användning och pedagogisk miljö. Därav vilar studien på en 

fenomenografisk ansats, då huvudfokus i fenomenografin är att beskriva människors 

uppfattningar av ett visst fenomen.  

 

3.1 Fenomenografi 

Den fenomenografiska forskningsansatsen har vuxit fram från en forskargrupp som 

kallas INOM-gruppen. INOM-gruppens benämning var forskargruppens fokus, 

människors inlärning och omvärldsuppfattning som vid den pedagogiska institutionen 

vid Göteborgs universitet bedrev inlärningspsykologisk forskning i början av 1970 talet. 

Från att forskare intresserat sig mest för inlärning började de under 1980 talet att 

bedriva studier i hur människor uppfattar olika fenomen i eller synsätt på omvärlden 

(Alexandersson 1994, ss. 112-113). 

 

Fenomenografins huvudsyfte är att beskriva hur fenomen, det vill säga ”händelser” eller 

”föremål” i omvärlden uppfattas av människor. Det grundläggande för den 

fenomenografiska ansatsens utgångspunkt är med andra ord att skilja på hur något är 

och hur något uppfattas (Larsson 1986, s. 12). Uljens (1989, s. 19) belyser att det 

människor utgår ifrån i sina resonemang och sitt handlande är oreflekterade 

uppfattningar. Marton och Booth (2000, s. 148) menar att grunden i fenomenografiska 

studier är ett sätt att uppfatta någonting och det i sin tur är en privat relation mellan den 

som uppfattar något och det som uppfattas. Företeelser har olika betydelser för olika 

människor, varför företeelser visar sig på olika sätt. De uppfattningar människor har av 

ett bestämt fenomen beskrivs utan att ge uttryck för om det är sant eller falskt. Då 

uppfattning skildras som en förbindelse mellan människan och omvärlden är denna 

förbindelse dynamisk till sin karaktär, denna förbindelse kan förändras då sammanhang 

och situation förändras (Alexandersson 1994 s. 117). Sammanfattningsvis består 

kunskapsintresset inom fenomenografin som Uljens (1989 s. 11) beskriver i att fånga 

och beskriva, analysera och tolka människors olika sätt att uppfatta fenomen i sin 

omvärld.  
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Ur uppfattning kan två aspekter urskiljas inom fenomenografi beskriver Uljens (1989, s. 

23), en vad-aspekt och en hur-aspekt. Vad-aspekten innebär uppfattningens innehåll, det 

vill säga det objekt som tanken syftar mot och hur-aspekten riktar fokus på hur 

innehållet i uppfattningen är strukturerat, det vill säga hur tanken är riktad. Dessa 

aspekter bör inte åtskiljas utan vad- och hur -aspekten är ömsesidigt beroende av 

varandra (Uljens 1989, s. 23). Inom fenomenografin talas det även om ett första och ett 

andra ordningens perspektiv. Marton (1981, s. 10) beskriver att för att kunna undersöka 

människors uppfattningar bör man skilja på ett första ordningens perspektiv som 

fokuserar på att beskriva verkligheten som den är och ett andra ordningens perspektiv 

som fokuserar på hur människor uppfattar olika aspekter av sin omvärld. I 

fenomenografin koncentrerar man sig endast på andra ordningens perspektiv, intresset i 

en fenomenogafisk studie begränsas alltså till att beskriva hur människor uppfattar 

något.  

 

4 Metod 
I metodkapitlet behandlas vilka metodologiska överväganden och val som gjorts, samt 

hur genomförandet och utformningen av studien har gått till, samt motivering av urval 

och redogörande för vilka etiska överväganden som tagits i beaktning. 

 

4.1 Val av metod 

I studien har en kvalitativ medtod användts, vilket innebär att empirin samlas in genom 

visuella bilder eller genom ord (Denscombe 2009, s. 367). Intervjuer har valts som 

metod för att samla in empiri, för att sedan kunna svara på studiens syfte och 

frågeställningar. Larsson (1986, s. 26) beskriver att i fenomenografin är utgångspunkten 

att via intervjuer med människor få syn på olika kvalitativa uppfattningar av ett 

fenomen och sedan redovisa variationen i dessa uppfattningar. Därför valdes 

semistrukturerade intervjuer då det gav möjlighet att ställa följdfrågor, vilket Bryman 

(2011, s. 415) menar ger en mer flexibel intervjuprocess där intervjupersonen har en 

frihet att utforma svaren själv.  

 

4.2 Urval 

I studien har intervjuer med åtta pedagoger på åtta olika förskolor i en mindre stad i 

södra Sverige genomförts. Larsson (1986, s. 30) menar att det finns två olika aspekter 

på frågan om hur många intervjupersoner som bör finnas med i en studie. Den ena 

aspekten är att återge så många olika uppfattningar som möjligt och den andra hur 

djupgående analysen ska vara. I studien används det som Bryman (2011, s. 434) 

beskriver som ett målinriktat urval, vilket innebär att personen som genomför studien 

strävar efter att intervjua personer som kan ge svar på de forskningsfrågor som ställs. 

Kriterierna för intervjupersonerna som medverkat i studien var att de skulle vara 

förskollärare eller barnskötare i förskolan, samt att det skulle vara personer från olika 

förskolor. Valet av att det skulle vara pedagoger från olika förskolor grundar sig i att få 

en variation i hur de intervjuade uppfattar en och samma företeelse. Alexandersson 

(1994, s. 122) beskriver att fenomenografiska undersökningar handlar om att få en 

variation av uppfattningar, vilket kan ske genom att handplocka undersökningspersoner 

från olika arbetsplatser.  
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4.3 Tillvägagångssätt 

Vid sökandet efter intervjupersoner började vi med att ringa runt till olika förskolor i 

kommunen och förklarade syftet med studien. Till de förskolor som visade intresse 

skickades det ut informationsbrev (se bilaga 1), de som då valde att delta i studien 

kontaktade oss och datum och tid bestämdes och intervjufrågor skickades ut. En 

förberedd intervjuguide användes (se bilaga 2), denna delgavs intervjupersonerna innan 

intervjun ägde rum. Det kan vara till nackdel då svaren kan komma att bli vinklade till 

intervjuarens fördel. En annan nackdel kan vara att några av pedagogerna har förberett 

sig inför intervjuerna och vissa inte. Fördelarna med att ge ut frågeformuläret i förväg är 

att intervjupersonen hinner fundera över svaren, vilket i sin tur kan ge ett rikare 

material. I detta fall vägde fördelarna upp nackdelarna, vilket ledde till beslutet att ge ut 

den i förväg.  

 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Vid genomförandet av intervjuerna användes semistrukturerade intervjuer, det gav oss i 

enlighet med Bryman (2011, s. 415) flexibilitet när det gäller frågorna som ställdes 

under intervjuerna. Bryman menar vidare att under en semistrukturerad intervju utgår 

forskaren från en interjuguide med de teman som ska beröras, dock kan den som 

intervjuar ställa frågor som inte finns med i intervjugudien och även utforma svaren på 

sitt eget sätt. Avsikten med intervjun är att man försöker få fram hur personen tänker. 

Centralt inom fenomenografin vid genomförande av intervjuer är att det inte finns några 

rätta eller lämpliga svar utifrån intervjuarens bedömningsgrund (Alexandersson 1994, s. 

123).  

 

Intervjupersonen bestämde själv på vilken plats intervjun skulle äga rum, alla intervjuer 

genomfördes på pedagogens arbetsplats i ett konferensrum eller personalrum. Innan 

intervjun påbörjades berättades vem som skulle intervjua och vem som skulle föra 

anteckningar. De intervjuade pedagogerna fick även ge samtycke till att intervjuerna 

spelades in, för att sedan kunna transkriberas och därigenom kunna återge 

intervjupersonernas uppfattningar ordagrant. Varje intervju varade i cirka 35 minuter. 

Vid varje intervju eftersträvades att minska eventuella maktpositioner och skapa en 

avslappnad känsla. Efter varje intervju tillfrågades pedagogerna om det gick bra att 

återkomma med frågor om det var något som var oklart i deras svar, vilket samtliga 

medverkande gav samtycke till. 

 

Vid uppstart av studien fanns medvetenheten om att det fanns en förförståelse inom 

området. Efter genomförd verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom förskolans 

verksamhet bildades en förförståelse genom observationer av verksamheten. 

Observationerna visade att de digitala verktygen fanns på förskolorna men att det fanns 

en stor variation i om de användes och hur de användes. Dessa observationer ledde till 

att studiens syfte och frågeställningar formulerades. Vid utformningen av intervjufrågor 

och vid genomförande av intervjuer har en icke-vetande position eftersträvats, för att 

inte påverka pedagogernas svar. För att öka studiens trovärdighet har även så öppna 

frågor som möjligt ställts för att inte påverka pedagogerna, av våra förutfattade 

meningar. 
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4.5 Bearbetning av intervjuer 

När empirin för studien samlats in, påbörjades transkriberingen. Ljudupptagningarna 

skrevs ner skriftligt för att det lättare skulle gå att lära känna materialet. Analysen av 

materialet gjordes utifrån de sju steg för fenomenografisk dataanalys som Dahlgren och 

Johansson (2016, ss. 165-167) beskriver. Dessa sju steg består, i stora drag, av att 1). 

Lära känna materialet, 2). Gallra ur de mest signifikanta uppfattningarna, 3). Försöka att 

urskilja likheter och skillnader i uppfattningarna, 4). Gruppera de olika uppfattningarna 

i olika kategorier, 5). Urskilja kärnan i de olika kategorierna, 6). Namnge kategorierna 

samt slutligen 7). Granska alla kategorier. Dessa kategorier bildar sedan studiens 

resultat (Dahlgren och Johansson 2016, ss. 165-167). 

 

Det första steget inleddes med att materialet transkriberades och skriftligt skrevs ner för 

att lättare lära känna materialet. Därefter lästes alla intervjuer flera gånger samtidigt 

som anteckningar fördes. De mest utmärkande uppfattningarna ströks under med olika 

färgpennor, på detta vis markerades och urskiljdes relevant text från övrig textmassa i 

intervjuerna och gjorde materialet mer hanterbart inför det tredje steget. I nästa steg 

identifierades likheter och skillnader bland de redan understrukna uppfattningarna som 

sedan kategoriserades. Nästa steg var att identifiera kärnan i de olika kategorierna 

genom att gå igenom materialet flera gånger och se det ur flera infallsvinklar. Det ledde 

sedan till nästa steg där kategorierna  namngavs. I det sista steget gicks alla kategorier 

igenom flera gånger för att se om de var utmärkande och att uppfattningarna inom dessa 

kategorier inte passade in i andra kategorier. 

 

4.6 Validitet och Reliabilitet 

Inom all forskning är frågan om studiens validitet och reliabilitet är av stor vikt. Med 

det menas hur väl det som uppfattas i studien motsvarar verkligheten. Validiteten mäter 

om det som syns i resultat- och analysdelen av arbetet verkligen var det som man hade 

tänkt ta reda på i studien och reliabilitet mäter noggrannheten i studiens genomförande. 

Valet av intervjupersoner samt hur intervjuerna genomfördes bör även framgå för att en 

kritisk granskning av studien ska kunna ske (Allwood och Ericson 2010, ss. 133-134). 

Inom fenomenografin handlar validitet bland annat om hållbarheten i de olika 

kategorierna som författaren har kommit fram till utifrån sin empiri, och att den 

synliggörs för läsaren. I tolkningen bör författaren synliggöra vilka uppfattningar som 

de intervjuade uttryckte och tolka dessa rätt. För att detta ska bli väl synligt använder 

man sig inom fenomenografin av citat för att kunna följa och se de olika kategorierna 

samt följa författarens tankar. Det blir då av vikt att citat från resultatet väljs på ett bra 

sätt för att åskådliggöra annars oftast begreppsmässiga termer (Alexandersson 1994. ss. 

128-130). 

 

För att göra studien mer tillförlitlig har arbetet utgått utifrån Kvale och Brinkmans sju 

valideringsstadier under hela processen. Då Kvale och Brinkman (2014, ss. 297-298) 

betonar att validering ska genomsyra hela forskningsprocessen och inte enbart 

slutresultatet. Dessa sju valideringsstadier är: 

 

1. Tematisering: Validiteten hos en undersökning är beroende av hur väl 

underbyggda dessa teoretiska antaganden är och hur logiskt härledningen 

sker från teori till forskningsfrågor. 
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2. Planering: Validiteten hos den producerade kunskapen handlar också om 

hur adekvata intervjudesignen och intervjumetoderna är för 

undersökningens ämne och syfte. Ur ett etiskt perspektiv ska en valid 

forskningsdesign göra gott, den ska producera kunskap som är till nytta 

för människor och samtidigt minimera de skadliga konsekvenserna.  

3. Intervju: Validitet handlar här om tillförlitligheten hos undersöknings 

personernas rapporter och kvaliteten på själva intervjuerna, som ska 

omfatta en noggrann utfrågning om meningen i det som sägs och ständig 

kontroll av den information som erhålls som validering in situ.  

4. Utskrift: Frågan om vad som är en valid översättning från muntligt till 

skriftligt språk gäller valet av språklig stil för utskriften.  

5. Analys: Det handlar här om hurvida de frågor som ställ till en text är 

valida och hurvida logiken i de gjorda tolkningarna är hållbar.  

6. Validering: Häri ingår en klok bedömning när det gäller vilken form av 

validering som är relevant i en specifik undersökning och bruket av 

konkreta valideringsprocedurer, och ett beslut om vad som är en lämplig 

grupp för en dialog om validiteten.  

7. Rapportering: Här handlar det om hurvida en given rapport ger en valid 

redogörelse för en undersöknings huvudresultat och även om läsarnas roll 

i validering av resultaten  

(Kvale och Brinkman 2014, ss. 297-298). 

 

Validering av studien har med hjälp av dessa stadier genomförts under hela 

arbetets gång och studiens tillförlitlighet har därigenom stärkts. 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Under studien har vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats, dessa handlar 

om att intervjupersonerna ska få information om studien och ge ett tillförlitligt 

samtycke. Samtycke skedde via mail och telefonkontakt med informanterna. För att 

kunna delge intervjupersonerna information om studien formulerades ett 

informationsbrev som skickades ut till de deltagande via mail (se bilaga 2). Brevet 

formulerades utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Informationskravet 

innefattar att informanterna informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. 

Samtyckeskravet, där pedagogerna har fått information om att deras deltagande är 

frivilligt och att de gett samtycke till deltagande samt att de kan avbryta sin medverkan 

när som helst. Informationsbrevet innehåller även konfidentialitetskravet som innebär 

att de intervjuades identitet skyddas och personuppgifter kommer vara anonyma. 

Genom att uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte uppfylls det sista 

huvudkravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). I studien har valet gjorts att 

anonymisera personerna som är med i studien och de benämns som pedagog ett till åtta. 

Kommunerna där förskolorna är placerade eller namnen på de förskolor de intervjuade 

arbetar på namnges inte heller. Detta då det inte är relevant för studiens innehåll.  
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5 Resultat och Analys 
Här redovisas de olika uppfattningar som visat sig utifrån de intervjuer som ligger till 

grund för studien. Analysen av intervjuerna omfattar att urskilja människors kvalitativt 

olika uppfattningar av samma fenomen och företeelser i sin vardag (Uljens 1989, s. 10). 

Uppfattningarna som redovisas är anpassade till frågeställningarna i studien, dessa 

uppfattningar har sedan kategoriserats för att belysa de likheter och skillnader som visat 

sig kring pedagogers uppfattningar om digitala verktyg och digital kompetens i 

förskolan. Genom analysen och bearbetningen av materialet framkom tre 

huvudkategorier; Förhållningssätt och attityder, Användning, samt Pedagogisk miljö 

och pedagogens roll. I dessa huvudkategorier kunde sedan underkategorier urskiljas i 

pedagogernas olika uppfattningar. De intervjuade pedagogerna i studien har i resultatet 

benämnts som pedagog ett till åtta. I figuren nedan ges en överblick av de kategorier 

som framkommit: 

  

 

 
 

Förhållningssätt 
och attityder

Viljan att lära sig

Konsekvenser av 
bristande tid och resurser

Ett kompletterande 
verktyg

En viktig del av 
samhällsutvecklingen

Hemmets påverkan

Användande

Pedagogisk 
dokumentation

Digitala verktyg i 
sökandet efter 

information

Lärplatta, spelplatta-
eller både och?

Avsaknad av tydligt 
stöd i 

styrdokumenten

Önskar tydligare 
direktiv

Pedagogisk miljö och pedagogers 
förhållningssätt 

Utformning av miljön

De digitala verktygens 
tillgänglighet

Pedagogens roll
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5.1 Förhållningssätt och attityder 

Här presenteras pedagogernas olika uppfattningar gällande förhållningssätt och attityder 

och på vilket sätt dessa relateras till deras uppfattning av hur de använder digitala 

verktyg och arbetar med digital kompetens i förskolans verksamhet. Under denna 

kategori har tre underkategorier framkommit ur analysen; Viljan att lära sig, Ett 

kompletterande verktyg eller inte? samt En viktig del i samhällsutvecklingen.  

 

5.1.1 Viljan att lära sig  

I resultatet framkommer att alla pedagoger utom en har viljan och intresset att lära sig 

mer om digitala verktyg, dock gör avsaknaden av kompetensutveckling från 

förskolecheferna att pedagogerna tappar lusten att vilja lära sig. Om förskolecheferna 

tagit sitt ansvar att se till att kompetensen finns på förskolan hade attityden varit 

annorlunda, pedagogerna förklarar nedan att det är det som gör att det finns en negativ 

attityd kring arbetet med digitala verktyg i förskolan: 

 

Mina erfarenheter är att få pedagoger idag har viljan, tiden, orken, lusten 

eller intresset att kompetenshöja sig själva [...] Förskolechefernas frånvaro 

har de senaste åren skapat en ganska missnöjd yrkeskår som vill 

kompetenshöjas inom ramen för sin egen arbetstid eller ha någon form av 

ersättning för att de gör något extra. Hade förskolecheferna sett till att 

kompetensen finns hade nog attityden varit en annan. - Pedagog 3 

 

Följderna av detta leder till att pedagogernas uppfattning om arbetet kring de digitala 

verktygen speglas negativt i den pedagogiska verksamheten, då användandet av de 

digitala verktygen inte sker på ett sätt som är utvecklande för barnens digitala 

kompetens. Pedagogerna uppfattar att de inte känner att de har tillräcklig kunskap för att 

använda de digitala verktygen eller har viljan att lära sig dem, vilket gör att barnen inte 

får den stöttning de behöver för att stimulera sin digitala kompetens. Samtidigt 

beskriver en av pedagogerna att det ligger ett eget ansvar hos pedagogen själv att lära 

sig mer och vara med i utvecklingen av de digitala verktygen för att kunna stötta 

barnens digitala kompetens:  

 

Vi måste följa med i utvecklingen och upprätthålla kunskapen att använda 

dem och i förskolan gäller det både barnen och pedagogerna. Vi är skyldiga 

att ge barnen det för att de inte ska halka efter eller så och som pedagog kan 

du inte heller halka efter för det är ett verktyg som används dagligen. Man 

kan inte vara den som säger nej jag kan inte det här, utan då får man lära 

sig.- Pedagog 4 

 

Trots att det råder delade uppfattningar om hur pedagogernas kompetens ska höjas och 

vems ansvar det ligger på, finns en gemensam syn på att de digitala verktygen 

förbereder barnen in i ett allt mer digitaliserat samhälle. 

 

5.1.1.1 Konsekvenser av bristande tid och resurser 

Resultatet visar att pedagogerna är enade om att de behöver ha digital kompetens för att 

gynna barnens digitala kompetens. Dock visar några av de negativa attityder som några 

av pedagogerna ger uttryck för, att de kan kopplas till deras uppfattningar av att de inte 

har den tid och de resurser som behövs för att använda sig av digitala verktyg. Flera av 

pedagogerna väljer bort att arbeta med de digitala verktygen då de har uppfattningen att 
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de inte har den tid som behövs för att både lära sig de digitala verktygen själva och 

arbeta med dem tillsammans med barnen. Bristen på resurser är också en faktor som 

speglar pedagogernas attityd negativt då flera av pedagogerna har uppfattningen att de 

resurser som finns inte är tillräckliga för att stimulera barnens digitala kompetens. I 

likhet med flera andra pedagoger förklarar pedagogen nedan att de bara har en lärplatta 

på avdelningen som både pedagoger och barn använder, vilket gör att den ofta är 

upptagen när den behövs på andra ställen: 

 

Och sen påverkar ju faktorer som att vi har bara en lärplatta på vår 

avdelning som vi kan använda både barnen och vuxna så det är klart att det 

blir svårt. Det är klart att det hade blivit helt andra förutsättningar om barnen 

hade haft en och vi vuxna en för det är ju ofta vuxna som ska använda den 

på sin planering eller så. Så det är klart att de förutsättningar vad man har 

för slags digitala verktyg på avdelningen påverkar. -Pedagog 2 

 

Dessa faktorer påverkar enligt pedagogerna i sin tur både barnens digitala kompetens 

och användandet av de digitala verktygen negativt då det gör att pedagogerna istället 

väljer andra alternativ än de digitala verktyg som finns i verksamheten.  

 

5.1.2 Ett kompletterande verktyg eller inte? 

I resultatet framkommer att några av pedagogerna anser att de digitala verktygen ska 

vara ett komplement till hela verksamheten. De digitala verktygen ska inte utesluta 

något annat utan de ska finnas med i allt man gör i den pedagogiska verksamheten. 

Pedagogen beskriver nedan att om pedagogen har förhållningssättet att de digitala 

verktygen kan komplettera hela verksamheten skapar det större möjligheter för barnens 

lärande att utvecklas.  

 

Vi anser att vi använder det som ett stöd i verksamheten då vi söker 

information tillsammans med barnen, vi använder oss av översättningsappar 

samt att vi har den som ett kameraverktyg och den får barnen också använda 

så vi ser det ur deras perspektiv. Jag ser de digitala verktygen som ett 

komplement till nästan allt vi gör i verksamheten, då detta kan skapa ett 

varierande lärande hos barnen. - Pedagog 1 

 

Till skillnad från pedagogen nedan som har uppfattningen att barn redan besitter en 

digital kompetens, vilket innebär att förskolan bör lägga fokus på andra saker i 

verksamheten: 

 

Personligen känner jag att det finns annat att lägga krutet på. Man visar 

barnen andra vägar än det digitala, det digitala har de redan. På förskolan 

kan man göra annat. Blanda färg till exempel, det finns hundra appar där 

man kan göra det, men vi vill göra det i verkligheten.- Pedagog 4 

 

Pedagogen i citatet ovan har uppfattningen att förskolans verksamhet bör erbjuda andra 

sätt att lära än de digitala. Pedagogen har uppfattningen att barn idag har större behov av 

att lära sig sociala färdigheter än skapa digital kompetens då detta är något barnen redan 

behärskar. Därför ser denna pedagog inte de digitala verktygen som ett komplement till 

verksamheten utan mer som ett verktyg i den pedagogiska dokumentationen. När 

pedagogen väljer att inte se de digitala verktygen som ett komplement till hela 
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verksamhten gör detta att de digitala verktygen läggs undan när pedagogen anser att de 

inte behövs. Detta i sin tur kan påverka barnens digitala kompetens då de inte får 

möjlligheten att använda de digitala verktygen när pedagogerna inte väljer att använda 

dem. 

 

5.1.3 En viktig del av samhällsutvecklingen 

Några av pedagogerna tar flera gånger upp i sina svar vikten av att barnen besitter en 

digital kompetens för att dagens samhälle kräver den kunskapen. Pedagogerna som har 

attityden och uppfattningen att den digitala kunskapen är en viktig del i barnens 

utveckling då samhället kräver det och för att minska de digitala klyftorna, arbetar mer 

för att utveckla sin egen kompetens för att i sin tur kunna stötta barnens digitala 

kompetens. Pedagogen nedan anser att de har ett ansvar att ge barnen detta: 

 

Jag vet att barnen behöver kunskap om de digitala verktyg då dagens 

samhälle är så digitaliserat därför försöker jag att utvecklas inom området 

för att kunna hjälpa barnen i största utsträckning.- Pedagog 6 

 

Eftersom dagens samhälle blir allt mer digitaliserat blir det viktigt att ta hänsyn till de 

socioekonomiska aspekterna i sitt förhållningssätt och användande av de digitala 

verktygen är något flera av pedagogerna nämner. Deras uppfattning är att pedagoger 

måste se till varje barns digitala kompetens och utmana dem utefter deras 

förutsättningar och förkunskaper. Pedagogerna är medvetna om att förskolan har 

förändrats då de digitala verktygen tagit allt mer plats i verksamheten och att de har en 

stor roll i att se till att barnen får den kunskap de behöver för att kunna växa upp i det 

allt mer digitaliserade samhället. 

 

5.1.3.1 Hemmets påverkan 

På frågan om vilka förutsättningar och faktorer som pedagogerna uppfattar påverkar 

barnens digitala kompetens i störst utsträckning svarar flera av pedagogerna att hemmet 

har stor påverkan. En av pedagogerna förklarar att användandet av de digitala verktygen 

bör anpassas utefter vilken kompetens barnen besitter, pedagogen menar att denna 

kompetens får barnen i hemmet. Pedagogen nedan har uppfattningen att barnen på 

förskolan redan besitter en stor digital kompetens då de bor i ett privilegierat område 

med minst en lärplatta i varje hem, hade situationen varit annorlunda hade pedagogerna 

fått anpassa användandet efter det: 

 

Det kan säkert bero på vilket område man befinner sig i. Den här förskolan 

ligger ju i ett område där man har det mycket gott ställt, och alla barn har 

minst en lärplatta hemma. Vilket gör att barnen på vår förskola redan 

besitter en digital kompetens. Det är en viktig bit att ta med det 

socioekonomiska, det kanske inte ser likadant ut överallt och då får man 

anpassa det. - Pedagog 4 

 

En annan pedagog har uppfattningen att det inte går att utgå ifrån att alla barnen besitter 

en digital kompetens, då detta kan göra att personalen på förskolan missar barn som inte 

gör det. Pedagogen nedan förklarar hur de av en tillfällighet upptäckte att ett av barnen 

på förskolan inte kunde touch-tekniken som behövdes för att kunna använda en 

lärplatta. Barnet hade inte någon lärplatta i hemmet, vilket gjorde att han inte kunde 
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utveckla den digitala kompetens som behövs i dagens samhälle utan stöd av 

pedagogerna på förskolan. 

 

Vi hade ett barn förra året som varken hade någon lärplatta eller så hemma 

så han hade inte touch-tekniken, så han fick faktiskt sitta lite extra, för han 

hade de väldigt svårt. När man inte kan touch- tekniken så är det en väldigt 

avancerad teknik. Han behövde verkligen de för att inte komma efter i 

skolan och bland sina kompisar och så. Det var tur vi upptäckte honom för 

vi hade bara antagit att alla hade denna kompetens. Pedagog 2 

 

Pedagogen har uppfattningen att hade de inte låtit barnet sitta med lärplattan utan utgått 

ifrån att alla barn besitter en digital kompetens som andra pedagoger antyder, hade 

barnet inte fått möjligheten att utveckla sin digitala kompetens. Barnet behövde den 

extra hjälpen för att inte komma efter och i och med detta inte få samma möjlighet som 

de andra barnen i samhället. Pedagogen har uppfattningen att får barnen inte samma 

möjligheter att utveckla sin digitala kompetens ökar detta de digitala klyftorna i 

samhället.  

 

5.2 Användning 

Studiens andra aspekt är användning. Här presenteras pedagogernas olika uppfattningar 

om inom vilka användningsområden de använder de digitala verktygen i förskolan, samt 

hur pedagogerna uppfattar att styrdokumenten stödjer dem i deras arbete med de digitala 

verktygen. De kategorier som urskiljts är Pedagogisk dokumentation, Digitala verktyg i 

sökandet efter information, Lärplatta-spelplatta eller både och? och Avsaknad av 

tydligt stöd i styrdokumenten.  

 

5.2.1 Pedagogisk dokumentation 

I intervjuerna framgår att flera av pedagogerna uppfattar att de främst använder de 

digitala verktygen till den pedagogiska dokumentationen. Deras uppfattning är att den 

pedagogiska dokumentationen skulle vara mer krävande om de inte haft tillgång till de 

digitala verktygen. De digitala verktygen har gjort arbetet enklare och mindre 

tidskrävande, vilket skapar en positiv attityd till de digitala verktygen. Pedagogernas 

positiva attityd gentemot de digitala verktygens effektivisering har gjort att pedagogerna 

använder de digitala verktygen mer och har även lett till att de har gjort barnen delaktiga 

i processen, vilket i sin tur stimulerar barnens digitala kompetens:  

 

Den pedagogiska dokumentationen hade blivit svår att utföra utan de 

digitala verktyg som finns. Det hade tagit längre tid och inte varit alls lika 

smidigt. När vi använder de digitala verktygen gör ju barnen collage och så, 

det hade inte varit lika lätt för barnen att vara med i den pedagogiska 

dokumentationen om vi inte haft de digitala verktygen.- Pedagog 5 

 

Som pedagogen nämner i ovanstående citat uppfattar pedagogerna de digitala verktygen 

som något positivt när det gäller arbetet med den pedagogiska dokumentationen. 

Pedagogernas uppfattning är att det skapar större möjligheter för barnen att delta i den 

pedagogiska dokumentationen. En av pedagogerna uppfattar att när de använder sig av 

digitala verktyg för att dokumentera  hjälper det både pedagogerna och barnen att 

synliggöra lärande. Pedagogen nämner att de kan sätta sig ner på golvet med exempelvis 

lärplattan och reflektera tillsammans med barnen, detta ger också barnen möjlighet att 
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vara delaktiga i användandet av de digitala verktygen då de själva kan göra collage och 

annat som ska sättas upp på väggarna på förskolan. På detta vis har pedagogerna 

uppfattningen att det stimulerar barnens digitala kompetens och barnen får större 

inflytande i den pedagogiska verksamheten, då pedagogerna kan se vad barnen är 

intresserade av i de dokumenterade aktiviteterna och sedan utveckla aktiviteterna utefter 

barnens intressen.  

 

5.2.2 Digitala verktyg i sökandet efter information 

Ett annat användningsområde flera av pedagogerna nämner är sökning efter 

information, detta ger pedagogerna möjligheten att svara på barnens frågor genom att de 

med hjälp av de digitala verktygen tillsammans söker efter informationen, vilket 

pedagogen i citatet nedan förklarar: 

 

Vi använder de digitala verktygen tillsammans med barnen för att ta reda på 

någonting som de frågar om som vi inte vet, när de vill veta något om ett 

djur exempelvis eller när vi använder tecken som stöd. Vi utgår från barnens 

vetgirighet och nyfikenhet.- Pedagog 4 

 

Pedagogernas uppfattning av att söka information med hjälp av de digitala verktygen 

speglas som något positivt då pedagogerna inte behöver leta upp böcker som svarar på 

barnets frågor. En av pedagogerna nämner i intervjun att det tidigare kunde gå flera 

dagar innan pedagogen kunde svara på barnets fråga då man var tvungen att hitta rätt 

bok som svarade på frågan eller försöka hitta någon som hade svaret på frågan. Det 

gjorde att barnen ofta inte fick svar på sina frågor då barnet glömt att de ställt frågan när 

pedagogen tagit reda på svaret till dem. 

 

5.2.3 Lärplatta, spelplatta- eller både och? 

Användningen av spel på lärplattan är något som skiljer pedagogernas uppfattningar åt. 

Flera av pedagogerna anser att barnen spelar mycket på lärplattan hemma, vilket gör att 

de anser att barnen inte behöver göra det på förskolan.  

 

Sen spelar de ibland, och där har vi varit lite oense pedagogerna i 

verksamheten. En del tycker det är okej och jag tycker att spelar gör de så 

mycket hemma ändå. Jag tycker inte att de behöver spela här men en del 

tycker att de ska göra det för att det är socialt, man sitter många omkring 

och det gör det ju med, men jag tycker att det finns andra situationer där 

man kan göra det exempelvis vid ett pussel, spel eller liknande. Jag tycker 

inte att barnen ska ha den till att spela på. - Pedagog 6 

 

Medan andra pedagoger har uppfattningen att det finns spel som är utvecklande för 

barnen och att de kan komplettera den övriga verksamheten där ibland temaarbeten. 

Pedagogerna som låter barnen spela har uppfattningen att det finns spel som är 

utvecklade för att gynna barnens utveckling, spel som pedagogerna laddat ner: 

 

Vi använder appar och QR-koder för att återspegla temat som vi jobbar 

med, sedan får de spela spel som vi har laddat ner. Dessa är spel är noga 

utvalda inte vilket spel som helst. Spelen ska vara utvecklande för barnen att 

arbeta med och att de lär sig något utav det de gör. Att de inte bara sitter och 
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spelar utan att man har ett syfte med varför man använder verktygen. - 

Pedagog 7 

 

Om och hur de digitala verktygen används som ett verktyg för lärande skiljer 

pedagogernas uppfattningar åt. En stor del av pedagogerna har uppfattningen att barn 

inte ska spela spel på exempelvis lärplattan eftersom de anser att det inte gynnar barns 

utveckling och att barnen redan spelar tillräckligt mycket hemma. Dock anser tre av 

pedagogerna att barnen gärna får spela spel som har ett syfte, är utvecklande och som 

pedagogerna valt ut.  

 

5.2.4 Avsaknad av tydligt stöd i styrdokumenten 

På frågan hur pedagogerna uppfattar att styrdokumenten stödjer dem i deras arbete med 

de digitala verktygen, har näst intill alla pedagoger uppfattningen att de inte stödjer dem 

alls. Flera av pedagogerna trodde inte att de hade sett orden digitala verktyg eller digital 

kompetens i förskolans läroplan, vilket de tyckte var negativt då de digitala verktygen är 

en sådan stor del av barnens vardag både på förskolan och i samhället. När digitala 

verktyg och digital kompetens är en så stor del av samhället är pedagogernas 

uppfattningar att styrdokumenten inte stödjer dem tillräckligt i deras arbete med de 

digitala verktygen och barns digitala kompetens. Detta i sin tur leder enligt pedagogerna 

till osäkerhet i hur de ska arbeta med digitala verktyg i förskolan och hur de ska arbeta 

för att främja barns digitala kompetens.  

 

Det står inte så mycket i läroplanen. Det är konstigt eftersom det är en så 

stor del av samhället. Hur ska vi kunna utmana barnen som kan mer än oss 

när vi inte får någon kompetensutveckling eller stöd på området.-Pedagog 6 

 

Pedagogen ovan har uppfattningen att barnen har en större digital kompetens än 

pedagogerna och att det därför blir svårt för dem att utmana barnen. För att kunna 

utmana barnen behöver pedagogerna kunna ta stöd av styrdokument som tydligt 

beskriver vad och hur pedagoger i förskolan ska arbeta med digitala verktyg och barns 

digitala kompetens. De pedagoger som har uppfattningen att de försöker arbeta aktivt 

med de digitala verktygen gör det trots att de inte har tydliga mål och riktlinjer att arbeta 

efter.   

 

5.2.4.1 Önskar tydligare direktiv 

Två av pedagogerna har uppfattningen att även om styrdokumenten inte stödjer dem i 

deras arbete, så ska barnen ska ha variation i sin utveckling, de anser att de digitala 

verktygen kan erbjuda nya sätt att skapa kunskap. Även om det råder delade meningar 

om hur man kan tolka styrdokumentens stöttning av den pedagogiska verksamheten är 

alla pedagoger enade med pedagogens uppfattning nedan om att det borde tillkomma 

tydligare direktiv i läroplanen om användandet av de digitala verktygen och barns 

digitala kompetens.  

 

Vet inte hur mycket den stödjer oss egentligen. Vi ska ju jobba med IT och 

så det står det men inte så tydligt. I den reviderade läroplanen borde det stå 

mer om digital kompetens och digitala verktyg. - Pedagog 8 

 

Samtidigt har några av pedagogerna uppfattningen att även om det skulle komma 

tydliga direktiv i läroplanen, nämner en av pedagogerna att om de inte får den 
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kompetensutveckling som behövs kring de digitala verktygen och barns digitala 

kompetens så går det inte att jobba efter de direktiven ändå. Pedagogernas uppfattningar 

kring de bristande stödet i styrdokumenten kring de digitala verktygen och barns 

digitala kompetens speglar sig i pedagogernas användande av de digitala verktygen och 

hur de arbetar med digital kompetens. I och med att pedagogerna inte har tydliga 

riktlinjer om hur de ska arbeta med dessa gör det att några av pedagogerna knappt gör 

det alls på grund av osäkerhet, vilket i sin tur kan ge negativa konsekvenser för barnens 

digitala kompetens.  

 

5.3 Pedagogisk miljö och pedagogens roll 

Här redogörs studiens tredje aspekt. Här presenteras pedagogernas uppfattningar om hur 

de fysiskt utformar den pedagogiska miljön på förskolan för att stimulera barns digitala 

kompetens och användandet av digitala verktyg. De ger även sina uppfattningar om hur 

deras egen roll i den pedagogiska miljön påverkar arbetet med digitala verktyg och 

barns digitala kompetens. De kategorier som urskiljts är; Utformning av miljön och 

Pedagogens roll.  

 

5.3.1 Utformning av miljön 

På frågan om hur pedagogerna planerat den pedagogiska miljön för att stimulera barns 

digitala kompetens, har flera pedagoger uppfattningen att de inte fysiskt har planerat 

den pedagogiska miljön för att gynna barns digitala kompetens. En av pedagogerna har 

uppfattningen att det säkert finns massor med saker som skulle kunna göras med miljön 

för att gynna barns digitala kompetens, men att de inte har gjorts. Samtidigt menar 

andra pedagoger som pedagogen nedan att de inte har tänkt på att planera den utefter de 

digitala verktygen men att frågan väcker en tankeställare, det finns säkert mycket man 

kan göra för att utforma miljön för att gynna barns digitala kompetens:  

 

Det är så mycket mer som man vill ha i miljön, man har ju miljön som den 

tredje pedagogen och det är ju vårt mål att få till det men vi har inte tänkt på 

det men det är klart att visst är det betydelsefullt om man kan ha en miljö 

som även är anpassad för det. Det var en jättenyttig tanke.- Pedagog 7 

 

På frågan varför pedagogerna inte har planerat miljön efter de digitala verktygen har 

pedagogerna uppfattningen att det är på grund av okunskap. De har inte tillräcklig 

kunskap om de digitala verktygen för att kunna utforma en stimulerande lärandemiljö 

kring dessa. Till skillnad från de flesta av pedagogerna har två av pedagogerna en tanke 

bakom hur de planerat sin miljö för att göra de digitala verktygen mer inbjudande att 

använda. De har skapat ytor som bjuder in till att barnen ska kunna inspireras av 

exempelvis bilder som projiceras på en vägg. Pedagogerna anser att det är deras ansvar 

att skapa en miljö som gör att det är inbjudande för barnen att använda de digitala 

verktygen.  

 

5.3.1.1 De digitala verktygens tillgänglighet 

Pedagogernas uppfattningar gällande hur och på vilket sätt de digitala verktygen är 

tillgängliga för barnen skiljer sig åt. En av pedagogerna nämner att deras digitala 

verktyg är tillgängliga för barnen under hela dagen, barnen kan hämta lärplattan och 

använda den när de vill. Lärplattan finns tillgänglig i barnens höjd och det behövs ingen 

kod för att komma in i den.  
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Ja de finns tillgängliga så barnen kan hämta dem när de vill just för att barnen ska 

kunna fota och filma saker de gör eller bygger, eller göra andra saker. - Pedagog 8 

 

Samtidigt finns det pedagoger som har uppfattningen att de digitala verktygen bör 

finnas tillgängliga för barnen men på vissa villkor, barnen måste fråga pedagogerna om 

de får använda lärplattan och förklara vad de ska använda den till. Några av 

pedagogerna förvarar de digitala verktygen där barnen inte kan komma åt dem och de 

får bara använda dem tillsammans med en pedagog och när pedagogen anser att de ska 

användas.  

 

De digitala verktygen är inte tillgängliga de ligger inte framme, utan vi tar fram 

dem om de frågar om någonting. Barnen är fullt medvetna om att vi bara använder 

dem om det skulle vara något speciellt. - Pedagog 4 

 

Hur de digitala verktygen är tillgängliga för barnen är något som pedagogerna har skilda 

uppfattningar om.Vilken inställning och attityd pedagogerna har till de digitala 

verktygen påverkar hur de digitala verktygen i verksamheten är tillgängliga för barnen. 

Pedagogerna som har attityden att barnen själva kan använda och upptäcka de digitala 

verktygen gör de digitala verktygen mer tillgängliga för barnen, då de har uppfattningen 

att detta stimulerar barnens digitala kompetens i större utsräckning. 

 

5.3.2 Pedagogens roll 

I intervjuerna framkommer att pedagogernas uppfattningar om deras egen roll har stor 

påverkan på barnens digitala kompetens och hur de digitala verktygen används av 

barnen i förskolan. Vilka möjligheter barnen har att utveckla sin digitala kompetens 

påverkas av olika faktorer. Pedagogernas uppfattningar om deras egen roll gällande 

användandet av digitala verktygen skiljer sig åt. Flera av pedagogerna nämner att de vill 

finnas där som stöd när barnen använder de digitala verktygen, av anledningen att de 

digitala verktygen inte ska vara en avlastning för pedagogerna, vilket pedagogen 

nämner nedan:  

 

Det tycker jag är spännande och roligt, men jag tycker att de ska användas 

på rätt sätt, tillsammans med barnen. Jag vill inte att de ska bli som en extra 

pedagog för att vi ska få avlastning. Man ska använda den tillsammans med 

barnen.- Pedagog 1 

 

Genom att pedagogerna hela tiden vill vara närvarande när barnen använder de digitala 

verktygen, har de uppfattningen att de stödjer barnen i deras digitala kompetens. Då 

detta ger dem möjligheten att bekräfta barnen i deras användning av digitala verktyg. En 

annan pedagog har uppfattningen att barnen kan utveckla sin digitala kompetens genom 

att barnen får visa pedagogerna hur man använder de olika digitala verktygen, då 

pedagogen har uppfattningen att barnen i flera situationer har större digital kompetens 

än de själva. När barnen får visa pedagogerna deras digitala kompetens, uppfattas det 

som positivt av pedagogerna då detta stödjer och stimulerar både barnens och 

pedagogernas digitala kompetens.  

 

Det spelar jättestor roll hur man lägger fram dem och hur vi använder dem. 

Där känner jag att jag brister lite, för jag skulle vilja veta mycket mer. Allt 

beror nog på hur tillåtande vi är, vi måste visa att vi vill att de ska använda 
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de digitala verktygen. Det spelar ingen roll om man får utbildningen eller 

vad man än gör om inte vi är positiva tycker jag.- Pedagog 2 

 

Samtidigt har en annan pedagog uppfattningen att barn inte behöver speciellt mycket 

digital stimulans, då pedagogen har uppfattningen att barnen redan besitter en stor 

digital kompetens. En annan av pedagogerna har uppfattningen att ansvaret ligger på 

pedagogen att stötta varje barns digitala kompetens på deras nivå. 

 

6 Diskussion 
Syftet med studien har varit att undersöka åtta pedagogers uppfattningar om 

användandet av digitala verktyg och barns digitala kompetens på förskolan med 

avseende på aspekterna förhållningssätt och attityder, användning och pedagogisk miljö. 

Nedan görs en sammanfattande metoddiskussion och en resultatdiskussion av de 

slutsatser som gjorts, vilka kommer att sättas i relation till tidigare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion  

För att inte riskera en ytlig analys genomfördes färre och mer djupgående intervjuer. 

Hur många personer som ska intervjuas i en studie är en avvägning där två alternativ 

ställs mot varandra enligt Larsson (1986, s. 30). Han menar att dels behöver tankar på 

vilket djup man vill åstadkomma i analysen finnas och dels behöver man tänka utifrån 

ett av fenomenografins syften vilket är att ge så många olika uppfattningar som möjligt. 

Valet föll på att genomföra åtta djupare intervjuer då det skulle ge mer tid till att 

verkligen analysera pedagogernas svar. 

 

Uljens (1989, s. 46) menar att ett problemområde när det kommer till analysen i 

fenomenografiska studier är att materialet som analyseras ofta är utskrivna 

transkriberade intervjuer. Författaren menar vidare att en intervjusituation genomsyras 

av outtalade sinnesstämningar och innebörder såsom kroppsspråk och blickar, det gör 

att en transkriberad intervju aldrig helt kan återge verkligheten. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011, s. 54) framhåller att för att få ett bredare material bör intervjuer 

kompletteras med andra metoder. Efter överväganden bedömdes att intervjuerna gav en 

omfattande bild som kunde svara på studiens frågeställningar. Kompletterande med 

observationer hade möjligen kunnat fördjupa studiens resultat. Om studien 

kompletterats med observationer hade en jämförelse kunnat göras på hur pedagogerna 

uppfattar att de använder de digitala verktygen och hur de egentligen används i 

praktiken. Samtidigt är det pedagogernas uppfattningar om hur de använder de digitala 

verktygen som studien undersöker och inte hur pedagogerna i praktiken gör det. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 56) lyfter att styrkorna med intervju som 

metod är att de går snabbt att genomföra och man får ett rikt material, personerna som 

blir intervjuade kan berätta om hur de använder sig av saker i praktiken och hur de 

upplever något. De lyfter också att intervjuer ger möjlighet att gå fram och tillbaka 

mellan analysen och intervjuerna. Vid intervju som metod finns det även svagheter, vid 

intervjuerna får vi beskrivet för oss hur pedagogerna arbetar, men hur praktiken faktiskt 

går till får vi inte veta. Beroende på vem pedagogen är kan intervjufrågorna tolkas olika 

och på så vis ge olika svar (Ahrne & Svensson 2011, s. 56). Det kan ses som en nackdel 

i förhållande till studiens tillförlitlighet, men intresset i studien fokuserar på 
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intervjupersonernas uppfattningar om digitala verktyg och digital kompetens inte hur 

praktiken faktiskt går till.  

 

6.1.1 Analysprocessen  

Inom fenomenografin har analysen sin utgångspunkt i en datagrundad beskrivning där 

olika sätt att uppfatta sin omvärld blir till underlag för analys (Marton och Booth 2000, 

s. 148) I vårt fall framträder fenomenografin som en lämplig analysmodell eftersom vi 

sökt efter skillnader och variationer. Genom att synliggöra variationen i människors 

olika sätt att beskriva verkligheten så blir vi medvetna om mångfalden av förståelser. 

Det är dessa skilda förståelser som är intressanta, för det synliggör hur pedagogers olika 

uppfattningar kan påverka användningen av digitala verktyg och hur de arbetar för att 

stimulera barns digitala kompetens.  

 

Resultatet kan i den fenomenografiska forskningsansatsen användas på två olika sätt. En 

del forskare menar att beskrivningen av de funna kategorierna är slutresultatet i en 

studie medan andra forskare använder kategorierna som medel för ett annat syfte 

(Larsson 1986, s. 23). En detaljerad beskrivning av de kategorier som funnits skulle 

därför, ur ett fenomenografiskt perspektiv, kunna ses som studiens slutresultat. Studiens 

resultat har fördjupats med en resultatdiskussion där resultatet har jämförts med tidigare 

forskning för att sedan sammanfattas i sammanfattande slutdiskussion.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att pedagogers förhållningssätt och attityder kring de digitala verktygen 

i stor utsträckning påverkar hur de använder och utformar den pedagogiska miljön kring 

dessa, samt hur de stimulerar barns digitala kompetens.  

 

6.2.1 Vikten av kunskap och trygghet 

Hur pedagogerna uppfattar att de stimulerar barns digitala kompetens i förskolan 

framkommer i resultatet genom att flera av pedagogerna svarar att de har uppfattningen 

att de inte har den kompetens som behövs för att gynna barnens digitala kompetens. De 

menar vidare att de inte heller har den kompetens som behövs för att planera den 

pedagogiska verksamheten efter de digitala verktygen. Den bristande kompetensen 

beror i störst utsträckning enligt pedagogerna på bristen av kompetensutveckling från 

förskolecheferna, samt bristen på tid och resurser. Samtidigt påpekar Alexandersson 

m.fl. (2001, ss. 14-15) att forskning visar att pedagogers uppfattningar om lärande och 

vad lärande är har större påverkan på verksamheten än vad resurser på teknik har.  

 

Om förskolecheferna skulle ta mer ansvar i att kompetensutveckla personalen på 

förskolorna skulle attityden vara en annan enligt pedagogerna. Kunskapen inom de 

digitala verktygen skulle öka vilket i sin tur skulle leda till att pedagogerna kan 

stimulera barnens digitala kompetens i större utsträckning. Trots dessa negativa 

aspekter, visar resultatet att pedagogerna är positiva till att integrera de digitala 

verktygen i verksamheten. Detta resultat är inte i enlighet med Toledo, Mattoon och 

Shiffet (2012, s. 37) forskning som visade att pedagogerna på grund av dessa aspekter 

var negativt inställda till att integrera lärplattor i verksamheten. Dock visar vårt resultat i 

likhet med deras att osäkerheten kring de digitala verktygen fortfarande existerar. Detta 

gör att användandet av de digitala verktygen varierar bland pedagogerna. Pedagogernas 

uppfattning är att om de känner sig positiva och trygga med de digitala verktygen 

avspeglas det på barnen och barnen får en positiv syn på användandet av digitala 
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verktyg, vilket ger barnen större möjlighet att utveckla digital kompetens. Studiens 

resultat är i enlighet med Hurtigs (2007, s. 193) forskningsresultat som visar att trygghet 

hos pedagogerna är något som gynnar barnens digitala kompetens. Hurtig menar att i de 

aktiviteter där pedagogerna känner sig trygga med begrepp och funktioner har eleverna 

goda chanser att utveckla kunskaper och färdigheter. Utifrån dessa resultat går det att 

tolka att det har betydelse för barns digitala kompetens att pedagoger i förskolan är 

positiva till och trygga med de digitala verktygen. Därför behöver pedagogerna mer 

kompetensutveckling, stöd tid och resurser för att kunna bli trygga i användningen av 

dessa. 

 

Vilken digital kompetens barnen besitter varierar hos varje barn, pedagogerna behöver 

se till varje barns kompetens och utveckla den utefter barnets förutsättningar och 

kunskaper för att minska de digitala klyftorna. Vikten av att ha med de 

socioekonomiska aspekterna när de gäller de digitala verktygen tar flera av pedagogerna 

i studien upp, i likhet med Forsling (2011, s. 91) som betonar att det finns en 

samhällelig vinst att pedagoger använder digitala verktyg i förskolan. Pedagogerna har 

uppfattningen att förskolan måste jobba för att inte öka de digitala klyftorna, utan 

istället minska dem. Det behöver ske en förändring i förskolan vad det gäller 

kompetensutveckling och resurser. Pedagoger behöver få mer kompetensutveckling och 

mer resurser för att kunna arbeta i större utsträckning för att stimulera varje barns 

digitala kompetens och minska de digitala klyftorna i samhället. Forsling (2011, s. 92) 

menar att många förskolor dock väljer bort att arbeta med digitala verktyg och digital 

kompetens, ofta på grund av pedagogernas avsaknad av intresse eller kompetens. Till 

skillnad från Forslings resultat visar resultatet i studien att pedagogerna ofta väljer bort 

att använda de digitala verktygen på grund av bristande kompetens, inte på grund av 

bristande intresse då pedagogerna har intresset att använda dem. 

 

6.2.2 Användningsområden 

Resultatet visar att styrdokumenten inte stödjer pedagogerna tillräckligt i deras 

användning av de digitala verktygen eller i deras arbete med att stimulera barns digitala 

kompetens. Detta uppfattas som något negativt då de digitala verktygen är en stor del av 

barnens vardag och i det allt mer digitaliserade samhället. Resultatet stämmer överens 

med det Forsling (2011, s. 78) belyser att trots att digital kompetens är en av 

Europaparlamentets (2005) nyckelkompetenser för ett livslångt lärande finns inte 

begreppet digital kompetens framskrivet i styrdokumenten för förskola och grundskola. 

Bristen på stöd i styrdokumenten påverkar både pedagoger och barn negativt då det 

skapas en osäkerhet kring syftet och användandet av de digitala verktygen i förskolan. 

Det gör att användningen och användningsområdena av de digitala verktygen varierar 

stort från förskola till förskola, från avdelning till avdelning och från pedagog till 

pedagog.  

 

Studien visar på ett resultat som inte är i enlighet med vad Forsling (2011, s. 78) 

framhåller, att förskolor som arbetar aktivt med digitala verktyg har en stor digital 

kompetens och tydliga mål om hur dessa ska användas i verksamheten. Pedagogerna 

som i studien försöker arbeta aktivt med de digitala verktygen gör detta trots avsaknad 

av tydliga mål och riktlinjer, då pedagogerna har uppfattningen att det är deras ansvar 

att arbeta med digitala verktyg och stimulera barns digitala kompetens. Resultaten i 

studien tyder på att tydligare direktiv i styrdokumenten skulle kunna leda till en mer 

jämlik utveckling av digital kompetens hos barn i förskolan, vilket ger pedagogerna 
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större möjlighet att förbereda barnen på ett samhälle som kräver digital kunskap. I likhet 

med studiens resultat menar Söderlund (2000, s. 84) att utbildningssystemet har en 

skyldighet att förbereda eleverna på ett allt mer digitaliserat samhälle och de krav som 

det medför.  

 

Pedagogernas uppfattningar om hur de bör använda de digitala verktygen i förskolan 

skiljer sig åt, vilket skapar en oenighet i arbetslagen. I resultatet framkommer att de 

användningsområden där pedagogerna använder de digitala verktygen i störst 

utsträckning är i arbetet med den pedagogiska dokumentationen och för att tillsammans 

med barnen söka efter information. Pedagogerna uppfattar att de digitala verktygen 

effektiviserar det pedagogiska arbetet, effektiviseringen av arbetet har gjort att 

pedagogerna uppfattar att de använder de digitala verktygen i större utsträckning än 

tidigare inom dessa områden.  

 

6.2.3 Den pedagogiska miljön och pedagogens betydelse 

Pedagogerna i studien har uppfattningen att de inte planerar den pedagogiska miljön 

efter de digitala verktygen då de har uppfattningen att de inte har den kunskap som 

behövs för att göra det på ett bra sätt. Det gör att pedagogerna inte kan stimulera barns 

lärande på ett utvecklande sätt. Resultatet visar på det som Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016, ss. 18-21) lyfter i sin forskning, de har urskiljt aspekter som har 

betydelse för att utmana och stimulera barns lärande i den pedagogiska innemiljön. De 

betonar att hur material används och utformningen av miljön får betydelse för 

verksamhetens kvalité, en lärande miljö utgörs av samspel mellan material och 

människor. Då resultatet i studien visar att flera av pedagogerna inte vet hur de ska 

utforma den pedagogiska miljön utefter de digitala verktygen, gör det att verksamhetens 

kvalité blir lidande.  

 

Pedagogen har en stor roll i att skapa en stimulerande lärandemiljö där barnen kan ta del 

av de digitala verktygen på ett utvecklande sätt. När pedagogerna inte tar sitt ansvar i att 

skapa en utvecklande lärandemiljö påverkas den pedagogiska miljön negativt då 

Forsling (2011, s. 93) lyfter att det är pedagogen som är basen för lärandet, det är 

pedagogen som erbjuder verktygen i förskolan. Författaren menar att en ensidig 

verksamhet leder till en miljö som inte är stimulerande, utmanande eller utvecklande för 

barnen. Kan det vara som Forsling (2011, s. 93) frågar sig att pedagogerna måste ändra 

sitt sätt att se på lärande tillsammans med barn i interaktiva lärandemiljöer och låta 

barnen få visa sin digitala kompetens för pedagogerna? Kan detta skapa större 

möjligheter för både barnen och pedagogerna att utveckla sin digitala kompetens? 

 

6.3 Sammanfattande slutdiskussion 

De viktigaste slutsatserna som kan dras av studien är att pedagogernas uppfattningar av 

förhållningssätt och attityder angående digitala verktyg och barns digitala kompetens i 

stor utsträckning kan relateras till pedagogernas uppfattningar om användande av de 

digitala verktygen och den pedagogiska miljöns utformning. Flera av pedagogerna 

väljer att inte använda de digitala verktygen i olika avseenden på grund av ett negativt 

förhållningssätt och en negativ attityd gentemot dem, vilket i störst utsträckning beror 

på okunskap och otrygghet. Detta gör att verksamheten, den pedagogiska miljön och 

barnens digitala kompetens blir lidande. När pedagoger väljer att inte arbeta med 

digitala verktyg och barns digitala kompetens på grund av bristande kunskap, tid och 

resurser ökar risken att digitala klyftor skapas. Barn som inte har tillgång till digitala 
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verktyg kommer efter i sin utveckling av digital kompetens när de inte heller har 

förutsättningarna som krävs för att utveckla den på förskolan. Vikten av att ta hänsyn 

till de socioekonomiska aspekterna är en faktor som pedagogerna i studien tar upp flera 

gånger under intervjuerna. I vilket område förskolan ligger och vilka förutsättningar 

barnen har hemma påverkar barnens digitala kompetens vilket gör att barnen behöver 

stimulering utefter deras förutsättningar och kunskaper. Barnen behöver ha den digitala 

kompetens som dagens och framtidens samhälle kräver, och där har förskolan ett stort 

ansvar. För att det ska kunna ske en förändring på förskolan gällande förhållningssätt, 

attityd, användning och den pedagogiska miljön gällande de digitala verktygen och 

barns digitala kompetens krävs att pedagogerna på förskolan får bättre förutsättningar.  

 

Samtliga pedagoger som var med i studien ansåg att styrdokumenten inte stödjer dem i 

deras arbete, vilket gör att pedagogerna är oense och osäkra på användningen av de 

digitala verktyg och i arbetet med att stimulera barns digitala kompetens. Pedagogerna i 

studien önskar  tydligare mål och riktlinjer i förskolans läroplan angående de digitala 

verktygens användning och barns digitala kompetens. Här kan vi se att pedagogernas 

uppfattningar av förhållningssätt och attityder angående digitala verktyg och barns 

digitala kompetens i stor utsträckning kan relateras till pedagogernas uppfattningar om 

användande av de digitala verktygen och den pedagogiska miljöns utformning. I de 

användningsområden som pedagogerna har en positiv attityd och ett positivt 

förhållningssätt gentemot de digitala verktygen använder pedagogerna dem i större 

utsträckning. Resultatet visar att detta sker i störst utsträckning vid den pedagogiska 

dokumentationen och när pedagogerna söker efter information tillsammans med barnen.  

 

Vi har under studien fått insikter om att flera faktorer påverkar hur pedagoger uppfattar 

och använder de digitala verktygen. Vi har fått insikt i hur svårt det kan vara att 

stimulera barns digitala kompetens och använda de digitala verktygen när pedagogerna i 

många fall besitter mindre kunskaper än barnen. Bristen på kompetensutveckling, tid, 

resurser och stöd från styrdokumenten gör det svårare för pedagogerna att använda dem 

på ett sätt som stimulerar barnens digitala kompetens och som gynnar verksamheten.  

 

Studiens resultat visar på vikten av pedagogers och förskolechefens ansvar att de 

digitala verktygen finns och används i den pedagogiska verksamheten. Det är 

förskolechefens ansvar att pedagogerna får kompetensutveckling i takt med de digitala 

verktygens utveckling. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2016a s. 16) står det att 

förskolechefen ska ansvara för att:  ”personalen kontinuerligt får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 

uppgifter”. Det är också pedagogers ansvar att följa de styrdokument som finns, att vilja 

lära sig och hålla sig uppdaterade på området. En av slutsatserna som kan dras av 

studien är att om pedagoger har en positiv bild, får stöd och kompetensutveckling kan 

det skapa ett större användningsområde för digitala verktyg och digital kompetens i 

förskolan. 

 

 

 

 



 

 

 

25 

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Studien har bidragit till en djupare förståelse för hur pedagoger uppfattar och arbetar 

med begreppen digitala verktyg och digital kompetens i förskolan. Studien har även 

skapat en nyfikenhet på fortsatt forskning inom området.Vårt resultat visar bara hur 

pedagoger uppfattar att de använder sig av de digitala verktygen och hur de stimulerar 

barns digitala kompetens. Fortsatt forskning hade kunnat undersöka om dessa 

uppfattningar stämmer överens med hur de faktiskt arbetar med digitala verktyg och 

digital kompetens i praktiken. 

 

Förslag på fortsatt forskning hade även kunnat vara att undersöka förskolechefers 

uppfattning av deras ansvar gällande kompetensutveckling, resurser och tid i förskolan 

då dessa aspekter framhölls ha stor betydelse för hur attityderna och arbetet med de 

digitala verktygen och digital kompetens utformades. 

 

Vi avslutar med ett citat från Karin Forsling som är värt att tänka på: 

 

Om våra barn föds in i en verklighet som möjliggör, uppmuntrar och 

vardagliggör bruket av digitala verktyg från mycket tidig ålder, så skulle 

man kunna säga att den digitala världen är den naturliga världen. Kan man 

då prata om att de har/får en digital kompetens? Kan vi, som föddes före 

tv:n, inse betydelsen av detta? Och vad måste vi pedagoger lära oss? Nya 

digitala verktyg, eller nya förhållningssätt, en ny syn på lärande och 

utbildning? 

En sak är säker – vi kommer inte undan! 

(Forsling 2011 s. 93) 
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Bilaga.1 Intervjuguide 
Organisatoriska frågor 
1. På vilket sätt arbetar ni tillsammans i arbetslaget för att stimulera barn i deras 

utveckling av digital kompetens? 

2. På vilket sätt är ni inom arbetslaget är framgångsrika i ert arbete med digitala verktyg 

och digital kompetens? 

 

Förhållningssätt/Användning 
1. Vad tänker du när du hör begreppen digital kompetens och digitala verktyg?  

- Vad betyder begreppen för dig i relation till förskolan? 

2. Vilka förutsättningar och faktorer uppfattar du påverkar barns digitala utveckling i 

störst utsträckning? 

3. Hur används de digitala verktygen av er och barnen? 

- Hur stödjer ni barnen i deras användande av de digitala verktygen? 

4. Hur uppfattar du att förskolans styrdokument stödjer er i ert arbete och användande 

av digital kompetens och digitala verktyg? 

5. Vad är stimulerande och vad är utmanande med att arbeta med digitala verktyg och 

digital kompetens i förskolan? 

 

Pedagogisk miljö 
1. Vilka digitala verktyg finns på förskolan?  

2. Hur har ni tänkt när ni har planerat den pedagogiska miljön för att gynna barnens 

digitala kompetens? Finns de digitala verktygen tillgängliga för barnen och i så fall på 

vilket sätt? 

3. Synliggör ni barnens digitala kompetens för barnen?  

- Hur tror ni att synliggörandet påverkar barnens digitala kompetens? 

4. Tillåts, eller till och med, uppmanas barnen att använda digitala verktyg vid några 

tillfällen på förskolan? När? Varför? Om NEJ, varför inte? Om Ja. hur? 

5. Vilken del av verksamheten uppfattar du är viktigast att ta tillvara på för att stimulera 

barns digitala kompetens? Varför? 

- Har du några egna erfarenheter eller tankar kring digital kompetens och digitala 

verktyg  som du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar, som läser på lärcentra i 

Ronneby. Denna hösttermin skriver vi vårt examensarbete. Studien handlar om hur 

pedagoger arbetar med pedagogisk dokumentation med hjälp av digitala verktyg i 

förskolan. Vi söker pedagoger som vill delta i vår studie, som handlar om pedagogers 

uppfattningar om användandet av digitala verktyg och barns digitala kompetens på 

förskolan med avseende på aspekterna förhållningssätt och attityder, användning och 

pedagogisk miljö. Vi vill vara noga med att poängtera att studien är frivillig, vilket 

innebär att Du när som helst kan avbryta intervjun. Samt att både kommun och 

intervjuperson kommer att avidentifieras och endast vår handledare och examinator 

samt vi själva kommer ha tillgång till materialet. Vi kommer även vara noga med att 

inte publicera några känsliga- eller integritetskränkande personuppgifter. Intervjun 

kommer att spelas in om samtycke finns för att vi lättare ska kunna transkribera 

materialet i efterhand. Materialet kommer sedan att raderas efter studiens slut. Vi räknar 

med ca 45 minuter av din tid och hoppas att så snart som möjligt kunna intervjua Dig, 

senast 14/10-2016. 

När studien är avslutad finns möjlighet att ta del av studien på DIVA-portalen på 

Internet där den kommer att finnas publicerad och tillgänglig. 

Genomförandet av intervjuerna sker på den plats Du önskar. Vi är mycket tacksamma 

för Din medverkan. Du är välkommen att kontakta oss för vidare frågor och kan även 

kontakta vår handledare, Tom Gagner. 

Med vänliga hälsningar, Anna Mårtensson och Linn Malmsten 

 

Anna Mårtensson                                    Linn Malmsten           

Am222sp@student.lnu.se                       Lm222gs@student.lnu.se  

0708-899722                                           0701-489404 

 

Handledare: Tom Gagner  

Tom.gagner@lnu.se 

Tel: 0480-447389 

 

 


