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Abstrakt 
English title: “Preschool teachers' perceptions and didactic choices when 

digital tools are used in teaching” 

A qualitative study touching mathematics 

 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och 

deras didaktiska val i användandet av dem i undervisningen. Studien berör också 

digitala verktyg i relation till ämnesområdet matematik. Studien är kvalitativ och 

använder sig av semistrukturerade intervjuer samt observation. Studien har sin grund i 

det fenomenografiska perspektivet för att synliggöra variationer och samtidigheter i 

förskollärarnas tankar av digitala verktyg och hur de används. Urvalet består av fyra 

förskollärare med olika kompetenser inom IKT på tre olika förskolor. Resultatet utifrån 

empirin analyseras med hjälp av det fenomenografiska samt didaktiska perspektivet. 

När det didaktiska perspektivet används i analysen har begreppen allmän och 

ämnesdidaktik, didaktisk design, didaktiska översiktskarta samt undervisningens villkor 

varit till hjälp.  

 

Det framgår i resultatet att förskollärarnas svar är både delade och lika till uppfattningen 

om digitala verktyg. Alla förskollärarna anser sig besitta en god kompetens och har ett 

positiv synsätt till dess användningsområde. Digitala verktyg är något som främst 

används i den spontana matematikundervisningen. De didaktiska valen förskollärarna 

gör i användandet av digitala verktyg påverkas av olika undervisningsvillkor. 

Faktorerna som synliggörs är barngruppen, personal, barns ålder, tid samt 

tillgängligheten. Förskollärarna kopplar vikten av att använda digitala verktyg mer 

utifrån samhällsutvecklingen och inte lika tydligt till läroplanens ämnesområden. 

Slutligen framkommer det i resultatet att digitala verktyg har flera olika 

användningsområden beroende på användarens kunskaper och erfarenheter. 
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1 Inledning 
Idag är Sveriges samhälle beroende av digital teknologi, om det inte fungerar påverkar 

det människors vardag. Teknologin är etablerad överallt och hjälper människor inom 

många olika områden, det innefattar allt från sjukhus, informationsflöde, utbildning 

samt säkerhet. För ett livslångt lärande benämner Sveriges riksdag (2016) åtta 

nyckelkompetenser som Europeiska kommissionen har tagit fram. Det är kompetenser 

som dagens individer behöver för personlig utveckling, ett aktivt medborgarskap, 

sysselsättning och social gemenskap. Kunskaperna är nödvändiga för att leva i ett 

ständigt föränderligt samhälle. Inom dessa åtta nyckelkompetenser ingår digitala 

kompetens. 

 

Begreppet digital kompetens definieras utifrån individens kunnighet om digitala verktyg 

likaså att följa med i utvecklingen samt vilken livspåverkan det har. Detta för att besitta 

kunskaper om hur olika digitala program fungerar samt förstå deras 

användningsområden. Likväl att kritiskt granska vilka risker samt möjligheter 

användandet av teknologin kan medföra. Att kunna skilja mellan den fysiska och den 

virtuella miljön och dess påverkan på samhället (Europaparlamentet 2006). 

 

Sverige ligger i toppen av de europeiska länderna gällande tillgång till teknik inom 

skolan. Däremot sjunker placeringen angående teknikanvändandet i skolans 

undervisning. Norge och Danmark är högt rankade beträffande tillgången av teknik i 

skolan och använder tekniken i större utsträckning i undervisningen till skillnad från 

Sverige (Sveriges riksdag 2016). Enligt Statens Medieråd (2017) har en stor del barn i 

Sverige tillgång till Ipad i hemmet. I åldrarna 0–1 år var det 55% som hade en Ipad 

hemma och i åldrarna 2–4 år var det 78%. I undersökningen framkom ett ökat intresse 

av att använda Ipaden i de yngre åldrarna. 

 

I förskolan har surfplattor ökat per antal barn jämfört med för fyra år sedan. När 

Skolverket (2016) genomförde en undersökning beräknades det till 46 000 surfplattor i 

förskolan vilket innebar 13 barn per surfplatta. Det medför att det har skett en ökning av 

användandet i förskolan bland både barn samt personal. I takt med ökning av IT 

behöver också kompetens stärkas som förskolepersonalen uttryckte när Skolverket 

tillfrågade dem. Av förskolepersonalen medgav sju av tio att de hade en bra kompetens 

däremot behövde den stärkas och kompletteras. 

 

Utifrån den ökade digitaliseringen i samhället har Skolverket (2018) fört in begreppet 

digitalisering i förskolans läroplan. Det innebär att förskolläraren ska erbjuda digitala 

verktyg på ett varierande sätt både i spontana samt planerade undervisningssituationer 

för att främja barns lärande. Skolverket (2019) framför att barn i förskolan ska få en 

användbar digital kompetens, som sedan kommer att fortgå i senare skolformer. Digital 

kompetens kan utvecklas hos barn genom användningen av Blue-Bot, Appar 

(applikationer), Green Screen och Makey Makey. Digitala verktyg beskrivs i läroplanen 

tillsammans med begreppet adekvat och kan upplevas som abstrakt. Adekvat digital 

kompetens innebär att kunna lösa problem, vara kritisk samt använda den digitala 

tekniken på ett ansvarsfullt sätt. Slutligen handlar det om att förstå digitaliseringens 

påverkan på samhället. Läroplan ska verka under en längre tidsperiod, som innefattar att 

digitala verktyg är något som förändras i samband med samhällets utveckling (ibid).  

 

På Aftonbladet finns det heta debatter om begreppet digitalisering som införts i 

förskolans läroplan. Läkare och psykologer förhåller sig kritiskt till detta på grund utav 

att det inte finns någon forskning om hur det kommer påverka barnen i framtiden. 
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“Detta är ett gigantiskt experiment på små barn” (Wigren 2019). Barn behöver närhet, 

upptäcka med alla sinnen samt att det sociala är betydelsefullt. Artikeln framför att 

digitala verktyg kan skapa ett beroende hos barn. Det framkommer också att den 

digitala tekniken har negativa effekter på barns kognitiva utveckling. 

 

Debatten fortsätter med Kjällanders (2019) motargument av hennes egen forskning om 

barns lärande med digitala verktyg. Hon lägger stort förtroende hos förskollärarna att 

använda digitala verktyg i undervisningen med barnen på ett positivt och kontrollerat 

sätt. Det finns både för och nackdelar om digitaliseringen, att förbjuda det i förskolan är 

inte lösningen enligt författaren (ibid). Det framkommer även debatter och artiklar om 

föräldrar som är kritiska mot att Skolverket fört in digitaliseringen redan i förskolan. På 

grund utav att det inte finns så mycket forskning ännu så kan föräldrarna uppleva att det 

laboreras med deras barn. Wiklund (2016) förklarar att människan alltid har uppfattat 

teknologin som något farligt och skrämmande. I själva verket kommer denna rädslan för 

teknologin från antikens mytologi. Där det kopplas till begreppen hybris och apokalyps 

som betyder övermod och undergång.  

 

Likaså har räknemaskinen setts som en fiende när uppfinningen kom 1967. Men idag 

ses det som ett hjälpmedel och har utvecklats till något positivt (SVT Nyheter 2007). 

Kort sagt går det att tolka att människan alltid haft en rädsla om det oupptäckta samt 

nya saker som utmanar det naturliga.  

 

Skolverket (2019) förklarar att när och hur digitala verktyg används är upp till 

personalen på förskolan att avgöra. Det gäller att tänka till hela barngruppen när det 

används för barns utveckling och lärande. Arbetslaget kan behöva reflektera över rutiner 

och hur barnen ska samarbeta för att undvika onödiga konflikter samt väntetider. I 

förskolan ska verktyget användas på ett varierat sätt och under olika aktiviteter med 

bakomliggande syfte. Det ska därför skilja sig åt från användandet i hemmet där syftet 

är att spela eller titta på film.  

 

Digitala verktyg ska vara en naturlig del av barns utbildning i förskolan. Det ska inte 

ersätta något eller tas fram vid specifika tillfällen utan det ska finnas naturligt i 

lärmiljön. När barnen får bekanta sig med de olika verktygen kan de utmanas, samtidigt 

som ett lärande kan ske med stöttning av en pedagog. Med hjälp av digitala verktyg kan 

förskolan skapa nya förutsättningar för ett lärande genom olika uttrycksformer 

(Elyoussoufi 2018).  

 

I förskolans läroplan står det att förskolan ska erbjuda barnen en likvärdig utbildning. 

Det är en av anledningarna till att begreppet digitalisering har förts in (Skolverket 

2018). Vilket kan skapa en problematik eftersom vi har upplevt att en del förskollärare 

saknar digital kompetens och väljer bort digitala verktyg i undervisningen. Följden kan 

bli att barn på olika förskolor inte ges samma möjligheter och förutsättningar att 

utveckla sitt lärande samt en digital medvetenhet. 

 

Vi har likaså under vår verksamhetsförlagda utbildning iakttagit att digitala verktyg i 

förskolan har använts på olika sätt såsom underhållning. Detta har yttrat sig genom att 

exempelvis lärplattan har ersatt förskolläraren och där barnen har fått titta själva på en 

saga. Förskolläraren har nyttjat denna situation med att istället göra mer administrativa 

uppgifter. I motsats till detta har vi även upplevt att det förekommit situationer där 

digitala verktyg använts i ett lärande syfte. Där förskollärarna ser möjligheterna att 

utveckla barns kunskaper på en djupare nivå med digitala verktyg i undervisningen.  
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Som blivande förskollärare ser vi vikten samt intresset av att synliggöra förskollärares 

uppfattningar om digitala verktyg utifrån debatterna kring digitaliseringen samt våra 

egna erfarenheter. Hur ska förskolor förhålla sig till digitaliseringen när det finns så 

delade meningar om det behövs eller inte. Utmaningen blir för förskollärarna att hantera 

det på ett sunt och lärorikt sätt. Vilka didaktiska ställningstagande tar förskollärarna 

hänsyn till i sin undervisning med digitala verktyg.    

 

I Skolverkets (2016) undersökning som gjorts visar det att ett intresse för matematiken 

har skett utifrån barns ökade användning av surfplattan. Utifrån den ökade 

digitaliseringen kan förskollärarna använda digitala verktyg för att skapa ett 

matematikintresse hos barnen (ibid). Enligt forskning finns det resultat som visar att 

barns matematiska kunskaper ökar när digitala verktyg används i undervisningen 

(Schacter & Jo 2017; Von Bommel & Palmér 2018). Likaså lyfter Europaparlamentet 

(2006) matematiken som en av de åtta nyckelkompetenserna till ett livslångt lärande. 

Utbildningsdepartement (2010) hävdar också att dagens barn behöver kunskap om 

matematik. Eftersom samhället ställer stora krav på den matematiska förmågan samt 

förståelsen för att kunna hantera vardagen. Skolverket (2018) skriver att barnen ska ges 

möjlighet att utveckla den matematiska förståelsen på ett lekfullt sätt både i den 

spontana samt planerade undervisningen.  

 

Det anges inte i läroplanen hur det ska arbetas med digitala verktyg tillsammans med 

ämnesområdena. Detta är upp till förskollärarna själva att utforma för att främja barns 

lärande. Utifrån tidigare erfarenheter tolkar vi att en del förskollärare ser arbetet med 

digitala verktyg och ämnesområdena som en utmaning och en svårighet att tillämpa i 

verksamheten, medan andra ser möjligheter. Mot denna bakgrund ser vi också ett behov 

av att berör hur förskollärare använder digitala verktyg i matematikundervisningen för 

att främja barns lärande. Under förskollärarutbildningen har digitalisering inte varit en 

obligatorisk kurs. Vilket medför att begränsande utbildningskunskaper har erhållits om 

hur digitala verktyg kan användas i undervisningen samt inom ämnesområdet 

matematik. Därför ses denna studie som ett lärande både för vår egen del likaså för hela 

professionen. 

 

Utifrån följande problemområde om digitalisering samt matematik upplever vi att de är 

viktiga ämnen att studera. I studien kommer digitala verktyg ligga på en mer generell 

nivå utifrån förskollärares uppfattningar samt deras didaktiska val i undervisningen. 

Men det görs också en avsmalning mot ämnesområdet matematik, för att få en förståelse 

för hur förskollärare kan använda verktyget som ett komplement till ämnesområdet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och 

deras didaktiska val i användandet av dem i undervisningen. Studien kommer likaså 

berör digitala verktyg i relation till ämnesområdet matematik.    

 

1. Vilka uppfattningar och kompetenser har förskollärare av digitala verktyg? 

2. Vilka didaktiska val gör förskollärare när de nyttjar digitala verktyg i 

undervisningen? 

3. Hur använder förskollärare digitala verktyg för att främja barns lärande i 

matematikundervisningen? 
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1.2 Begreppsdefinition  

Betydelsefulla begrepp tas upp för att förklara samt förtydliga deras innebörd. 

Begreppen är relevanta för studiens syfte och förekommer i olika kapitel i studien. 

 
1.2.1 Digitala verktyg 

Skolverket (2019) förklarar begreppet digitala verktyg som ett övergripande begrepp 

och kan vara en fysisk enhet som exempelvis en dator, lärplatta samt ett program. 

 
1.2.2 Lärplatta  

I studien kommer detta digitala verktyget att benämnas som lärplatta förutom i kapitlet 

tidigare forskning. Elyoussoufi (2018) förklarar att lärplattan är ett bekant verktyg i 

förskolan som kan benämnas som exempelvis surfplatta, iPads samt datorplatta. 

Verktyget är inte pedagogiskt i sig utan det behövs ett bakomliggande syfte och en 

medvetenhet när lärplattan används, som gör att den får en pedagogisk funktion. 

Verktyget kan användas till att söka information samt att kunna använda olika appar.   

 
1.2.3 App 

App är en förkortning av applikation som innebär programvara. Appar laddas ner till 

lärplattan genom exempelvis App Store, där det finns stort utbud av appar beroende på 

syfte och ändamål. Det finns appar i form av spel, digitala böcker, med mera. Apparna 

är oftast prisvärda, samt kan förekomma gratis för nerladdning (Gällhagen & 

Wahlström 2013).   

 
1.2.4 Blue-Bot 

Blue-Bot är en form av robot som programmeras för att ta sig från punkt A till B. 

Programmeringen sker genom att trycka på robotens knappar som är formade som pilar. 

Roboten kan köra både framåt, bakåt samt svänga åt höger och vänster. Blue-Bot kan 

kopplas upp till en lärplatta och styras via Bluetooth (Elyoussoufi 2018).    

 
1.2.5 QR-kod  

QR-kod är en förkortning för Quick Reader som är en kod som kan läsas av med en 

lärplatta. Koden är kopplad till en länk med olika typer av information som exempelvis 

bilder, ljud, filmklipp samt webbadresser. För att läsa av koden med lärplattan behövs 

en app exempelvis Cloud QR (Elyoussoufi 2018).    

 
1.2.6 Polyglutt 

Polyglutt är en app med inspelade bilderböcker för barn i förskolan. Böckerna är inlästa 

på flera olika språk. Appen kan användas genom att titta direkt på böckerna i lärplattan 

eller på en storbild/projektor. Barnen kan själva bläddra på lärplattan eller kan det ske 

automatiskt (Inläsningstjänst 2019).   
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2 Tidigare Forskning  
I följande kapitel kommer internationell och nationell forskning att presenteras i 

samband med studiens syfte för att senare kunna kopplas till resultat och 

analysdelen. Kapitlet är indelat i fyra olika rubriker som kan kopplas till studiens 

syfte och frågeställningar, varje rubrik avslutas med en sammanfattning av 

forskningen.   

 

2.1 Förskollärares uppfattning och kompetens om digitala verktyg 

Forsling (2011) beskriver att det är viktigt hur förskollärare förhåller sig till sin 

digitala kompetens. Om förskollärare tror och ser möjligheterna med digitala verktyg 

kan de bidra till ett lärande för barnen och de får en utökad kompetens. Ibland kan 

förskollärare behöva ta ett steg tillbaka för att barnen ska få mer inflytande i 

mediekulturen och där barnen kan besitta kunskaper som förskolläraren inte har. 

Författaren tar upp att IKT (informations- och kommunikationsteknik) kan väljas 

bort på förskolor på grund utav att det saknas kompetens och intresse inom området. 

Vilket medför att barnen blir begränsade i användandet av digitala verktyg.  

 

I resultat Forsling (2011) framför tar förskollärare avstånd från digitala verktyg som 

exempelvis Ipad. Det digitala verktyget blir istället ett lekverktyg för barnen och 

fokus på lärandet uteblir. För att en kreativ process ska ske krävs det en närvarande 

förskollärare när barnen använder ett digitalt verktyg. I förskolan är det 

förskolläraren som ansvarar för hur det digitala kommer in i verksamheten och om 

det köps in och används med barnen på ett lekfullt sätt förklarar författaren. I studien 

Clements (2002) utförde visar resultatet att lärare kan kritisera användandet av 

datorer och anser att de är mekaniska, algoritmiska samt att de inte stödjer kreativt 

tänkande. Samtidigt värdesätter fler och fler datorn som ett värdefullt verktyg inom 

det kreativa.  

 

Marklund (2015) genomförde en studie där syftet var att undersöka vilka frågor 

förskollärare ställer på sociala nätverk i användandet av surfplattor i en pedagogisk 

verksamhet. Metoden som använts är etnografisk för att förstå kulturen eller det 

kommunala fenomenet. För att samla in datan gjordes ett online-fältarbete genom 

deltagarobservations-forskning. Resultatet visar att förskollärare använder sig av 

olika sociala nätverk för att skapa nya kunskaper om användandet av digitala 

verktyg. Det framkommer att det finns en osäkerhet hur förskollärare kan använda 

den digitala tekniken utifrån ett lärande syfte. En slutsats blir att svenska 

förskollärare behöver stöd och möjligheter till att förbättra sin kompetens om 

surfplattor och de digitala verktygen. Personalens förutfattade meningar om tekniska 

hjälpmedel kan ändras i liknelse med det som Bergman och Fors (2015) tar upp i sin 

studie, om att deltagarna fick en positiv inställning till lärplattan efter projektet.  

 

I studien Marklund (2019) gjorde var syftet att öka förståelse hur lärarna uppfattar 

digitala verktyg samt vilka möjligheter och utmaningar det medför i arbetet. I studien 

deltog tio förskollärare och metoden som användes var att deltagarna fick skriva en 

självrapportuppsats. Strukturen var förutbestämd och hade öppna frågor. De ombads 

att skriva om deras nuvarande uppfattningar samt varför. Hur förskollärarna 

upplevde barns möte med digital lek samt vilken professionell kunskap som behövs i 

yrket.  
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Slutsatser som visas i studien är att digital teknik innebär utmaningar i verksamheten 

utifrån för lite tid samt motvilliga vårdnadshavare och kollegor. Det framkommer att 

det inte finns tid att sitta ner med barnen och utforska digitala verktyg. Kollegor som 

inte visar intresse för att använda den digitala tekniken i verksamheten sätter även 

hinder för resterande personal. De flesta deltagare anser att deras begränsade 

kunskap och den snabba tekniska utvecklingen skapar svårigheter att möta barnen 

med de digitala verktygen. Möjligheterna är att hjälpa till att förbereda barnen för 

framtiden och berika deras uppfostran samt lärande. Förskollärarna uppfattar att 

digitala verktyg kan användas för att stärka barns språk och matematiska färdigheter 

samt möjliggör att arbete med barn från mångkulturella områden (Marklund 2019).  

 

Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) genomförde en studie som utgick ifrån att 

analysera vilka utmaningar och möjligheter digitala verktyg möjliggör för 

förskollärare i förskolans verksamhet. I studiens användes metoden gruppintervjuer 

med 16 förskollärare under tre tillfällen. Utifrån resultatet framkommer det att 

förskollärarna upplever att det har för lite kompetens för att använda tekniken i ett 

kreativt lärosyfte med barnen. Förskollärarna behöver den digitala kompetensen för 

att kunna göra bedömningar över vilka digitala spel som kan användas för att främja 

barns utveckling. Samtidigt kan det ge inspiration till att använda digitala verktyg på 

ett kreativt och lustfyllt sätt. Att kunna hitta relevanta sidor som är anpassade för 

barn. Det framkommer också att förskollärarna uppfattar att det viktigaste är att 

kunna hantera det tekniska medan innehållet är mera i bakgrunden. En utmaning blir 

att använda digitala verktyg i ett pedagogiskt och didaktiskt sammanhang.  

 

Resultatet visar att förskollärarna i studien upplever att digitala verktyg är något 

positivt och erbjuder barnen olika upplevelser. Barnen lär sig bokstäver, siffror och 

mycket mera i lek och aktiviteter med digitala verktyg. Digitala verktyg får en 

positiv betydelse i arbetet för barn med särskilda behov och är en av anledning att 

digitala verktyg har införts på avdelningarna. De deltagande i studien upplever att 

om barnen ges möjlighet att skapa erfarenhet med digitala verktyg kommer det 

hjälpa dem i kommande skolår och i livet. Genom att barnen lär sig behärska olika 

sorters teknik tidigt kan det bidra till att barnen kan koncentrera sig mer på innehållet 

i undervisningen. Resultatet visar också att förskollärarna i studien uppfattar att tiden 

barnen spenderar framför skärmen behöver regleras. Där ett fokus ligger mera på hur 

barnen använder tekniken. De verkar vara mindre bekymrade över hur tekniken kan 

användas i ett lärande syfte (Jernes, Alvestad & Sinnerud 2010).  

 

Sammanfattningsvis tar forskningen upp att förskollärares inställning och kompetens 

kan avgöra om digitala verktyg används i förskolan. För en del förskollärare beror 

osäkerheten på att de inte vet i vilket lärande syfte som digitala verktyg kan 

användas. Detta gör att förskollärare behöver en ökad kompetens för att se 

förutsättningarna med dem. För att det digitala verktyget ska bli pedagogiskt krävs 

en närvarande pedagog under användningen. En nackdel som framkommer är att det 

kan vara tidskrävande att utforska och lära sig hur det fungerar. Om förskollärare vet 

hur de digitala verktygen fungerar och har kunskap om innehållet kan det medverka 

till att barns språk stärks samt deras matematiska färdigheter. Denna forskningen är 

relevant för att besvara frågeställningarna som berör förskollärares uppfattning om 

digital kompetens och hur de använder digitala verktyg.  
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2.2 Förskollärares didaktiska val till digitala verktyg  

Klerfelt (2007) har studerat hur barn och pedagoger samspelar i möte med institution 

och mediekulturen. För att ta reda på det gjordes videoobservation och intervjuer. 

Författaren framför pedagogers förhållningssätt till datorn och vilken betydelse det 

har för barns agency (självständighet). Resultatet visar att när barnen ses som aktiva 

aktörer får de tillgång till verktyget och för deras agency. Om verktyget ses som 

något som tillhör pedagogerna blir barn utestängda från sitt aktörskap. Pedagoger 

som är tillåtande kan låta barn få testa verktyg som de kanske inte behärskar fullt ut. 

Vuxna blir inte ifrågasätta om vilka verktyg de använder, däremot kan barn bli det i 

större utsträckning. För barn innefattar det om vilken tillgång de har till verktyget för 

att kunna använda det och i vilken utsträckning pedagogerna släpper på makten. 

Ytterligare något som skrivs fram är att vuxenstöd vid datorn ses som en självklarhet 

för barn. Slutligen skriver författaren att om barn får tillgång till sin mediakultur och 

pedagogerna är nyfikna samt närmar sig barnen skapas olika meningsskapande av 

deras olika kulturer.   

 

Ett annat resultat som visas i en delstudie av Petersen (2015) är att barns agency och 

inflytande ökar om lärplattorna är lätthanterliga. Metoden som användes var 

videoinspelningar samt skärminspelningar när barnen använde lärplattan. Resultatet 

visar att lärplattans utformning gör att den är lätt att ta med och flytta på. Lärplattans 

pekskärm underlättar för barnet att själv kunna vara delaktig genom att använda 

fingrarna för att trycka samt flytta. Om apparna är för svåra för barnets utveckling, 

krävs en närvarande pedagog som stöttar, vilket kan begränsa barnet. Fokus hamnar 

mera på hur appen funkar än dess innehåll och vad barnen själv vill utforska. 

Författaren menar att förskollärarna behöver välja innehåll och arbetssätt med 

omsorg utifrån det enskilda barnet och barngruppen i arbetet med lärplattan. Det är 

tydligt att det behövs en närvarande lärare i användandet av digitala verktyg vilket 

även Couse och Chen (2010) hävdar. Lärarna kan ge barnen stöd genom att förklara 

vad som händer, exempelvis datorn tänker eller den hör dig inte och att barnet får 

försöka igen. På så sätt kan vuxna stödja barnen i tekniken och anpassa sig till 

barnets specifika behov. Slutligen handlar det också om hur lärarna väljer att 

använda tekniken, där de vuxna kan ses som scaffolding i processen.  

 

Att organisera för arbetet med surfplattor i förskolans vardag ses som ett komplext 

uppdrag och visas i resultatet av Walldén Hillström (2014). Studien utfördes på en 

förskoleavdelning med barn i åldrarna tre – fem år under en åtta månaders period. 

För att samla in empirin utgick studien från deltagande observation med 

videodokumentationer, fältanteckningar, informella samtal samt insamling av 

dokument.  

 

Resultatet i studien visar att förskollärarna är positiva till lärplattan i relation till 

barns lärande. Pedagogerna är kreativa aktörer som hela tiden planerar och 

omförhandlar arbetet med den digitala teknologin. Det synliggörs likaså att det är 

betydelsefullt att reflektera över det egna förhållningssättet i arbetet när lärplattan 

används i verksamheten. Förskollärarna behöver testa sig fram för att på bästa sätt 

interagera lärplattorna i den vardagliga verksamheten. Arbetslaget behöver förhålla 

sig till flera olika faktorer såsom läroplanen, lokala styrdokument, antal läsplattor 

samt organisera barns deltagande. Dessa faktorer påverkar barns förutsättningar som 

de behöver förhålla sig till när det deltar i den digitala aktiviteten (Walldén Hillström 

2014). 
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Barns vilja att delta påverkas av aktivitetens utformning samt om det är en 

förutbestämd uppgift som ska lösas utifrån ett didaktiskt val enligt Nielsen (2014). 

Barn och vuxna kan ha olika uppfattningar om deras deltagande, som gör att barnen 

kan hålla sitt intresse upp längre. Författaren förklara att det krävs en medvetenhet 

om hur appen fungerar för att ett lärande ska ske. Förskolläraren behöver förstå barns 

avsikter och vilka kunskaper de har tagit till sig under aktiviteten. Det betyder att det 

är komplext och krävande för förskollärarna att få en helhetsbild över aktiviteten 

med datorplattan. En avdelning som studerades utgår mer från nuets didaktik och den 

andra avdelningen mer utifrån innehållsinriktad didaktik och kan kopplas till skolan. 

En slutsats är att lärarna spelar en mycket viktig roll i aktiviteten med datorplattan. 

Vilket kan kopplas med det Kjällander (2016) skriver om i sin studie att förskolan 

behöver använda de digitala verktygen på ett djupare pedagogiskt sätt. Där det ska 

finnas en skillnad mellan hemmet och förskolan i användandet av lärplattan. Genom 

att kunna erbjuda alla barn digitala miljöer av kvalitét oberoende av barnets 

socioekonomiska bakgrund.  

  

Sammantaget visar det att pedagogens förhållningssätt till dator påverkar barns 

möjlighet till agency. Där barn kan utöka sin självständighet om de får tillgång till 

verktyget men pedagogen kan likaså begränsa barnet och hindra deras agency. Om 

applikationen är för svår begränsar det barnet, och fokus riktas mera på funktionen 

än innehållet som barnet vill utforska. Det är betydelsefullt att förskolläraren väljer 

digitala verktyg utifrån barnet, barngruppen samt att det finns ett syfte med 

användandet. Förskolläraren behöver förstå vad barnet tar till sig under aktiviteten 

och inta ett barnperspektiv. Utifrån forskningen visar det sig att pedagogen behöver 

stötta barnen i deras användande av digitala verktyg och vara närvarande. Att sätta 

ord på vad och varför det händer i användandet av tekniken för att stödja barnet. Det 

är ett komplex uppdrag för förskollärarna att organisera upp verksamheten i arbetet 

med surfplattor. Där olika faktorer påverkar barns förutsättningar i användandet av 

digitala verktyg. Det framgår att arbetet med digitala verktyg ska skilja sig från 

hemmet och där förskolan ska bidra med en god kvalitét i användandet av digitala 

verktyg. Dessa resultaten blir intressanta i förhållande till föreliggande studie med 

tanke på hur förskollärarna planerar användandet av digitala verktyg i 

undervisningen.  

 

2.3 Digitala verktygs förutsättningar för lärande  

Kjällander (2016) har i en studie utvärderat lärplattan i förskolan och vad det innebär 

för barnen, förskolläraren och didaktiken. Fyra förskolor valdes ut och där en eller 

två avdelningarna från respektive förskolan deltog som hade tillgång till minst en 

lärplatta. För att samla in datan utifrån empirin har olika metoder använts 

som fältanteckningar, ljudupptagningar, foton, videofilm samt fokusgruppsamtal. I 

resultatet framkommer det att barnen producerar digital data mer än konsumera den. 

Lärplattan hjälper barnen att uttrycka sina tankar och erfarenheter redan innan de har 

utvecklat det verbala språket.  

 

Kjällander (2016) menar att förskollärare och barn utmanar det digitala gränssnittet 

tillsammans, när de använder läsplattans innehåll i den fysiska miljön. Det sker 

genom att skapa olika världar med projektorn, samt skapa och konstruera egna bilar 

som barnen programmerar själva i den fysiska miljön. Det framkommer att lärplattan 

kan ses som en kameleont, eftersom barnen bestämde vad den skulle användas till 

vid olika tillfällen, kassa till affären och kamera på gården. Barnen utmanade 
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lärplattan och förskollärarens didaktiska design. Det skapades en mera horisontell 

relation mellan barnen och förskolläraren. Lärplattan bidrar till kreativitet, 

utforskande, multimodalitet, inkludering, demokrati, skapande och möjlighet för 

barnen att uttrycka sig digitalt redan innan de kan prata, läsa och skriva. 

 

Bergman och Fors (2015) genomförde ett projekt där syftet var att beskriva och 

förstå hur arbetet med lärplattan kan förändra förutsättningarna i förskolan. I studien 

användes olika datainsamlingar som intervjuer, enkäter, samt observationer. I 

resultatet synliggörs att barns kollaborativa lärande ökar. Författarna menar att 

turtagning framkommer i större utsträckning och där barnen hjälper varandra att 

förstå olika problem. Lärplattan underlättar personalens arbete exempelvis med den 

pedagogiska dokumentationen, samt att den är lätt att flytta och ta med sig såsom vid 

utflykter. Resultatet visar också att barn med behov av särskilt stöd stimuleras i 

större utsträckning av de olika apparna. Med hjälp av lärplattan imiterade vuxna och 

barn med ett annat modersmål i större utsträckning och tog till sig det svenska 

språket bättre. Det framkommer även nackdelar i resultatet när filmfrekvenserna 

observerades samt gruppdiskussionerna som fördes mellan forskare och 

förskollärare. Lärplattan kunde inte erbjuda barnen tredimensionella upplevelser 

samt att ett bläddrande skedde utan något syfte. På grund utav att lärplattan inte hade 

en tredimensionell funktion i appen.  

 

Kunskaper om datorplattans användningsområde för barn och lärare skriver Nielsen 

(2014) om i sin studie. I studien gjordes observation för att studera hur barn och 

vuxna använder datorplattan och hur de kommunicerar med varandra under 

aktiviteten. Det gjordes även intervjuer och informella samtal med lärarna. Något 

som framkommer är skillnaden mellan avdelningarna som undersöktes och en orsak 

kan bero på barnens ålder och att datorplattan är ett kostsamt redskap. De yngre 

barnen kan behöva bekanta sig med datorplattan på ett helt annat sätt än de äldre, för 

det kan vara ett nytt verktyg för dem. För att aktiviteten ska bli meningsfull behöver 

de yngre barnen lära sig att behärska tekniken. Det går relativ snabbt när barn föds in 

i det digitala samhället och ses som “digitalt infödda”.  

 

Ett äldre barn i studien behärskade datorplattan genom att skifta appar, barnet hade 

god kännedom om hur han skulle hantera den och där målet var att vinna. Beroende 

på användarens mål och syfte med aktiviteten så är det inte en självklarhet till ett 

lärande. En annan faktor som framkommer i studien är att barns självständighet samt 

samspel påverkas av antalet datorplattor på avdelningen. Finns det flera datorplattor 

skapar det förutsättningar för barnen att sitta själva och arbeta självständigt. Dock 

framkom det i studien att barnen söker upp varandra för att starta samma app och får 

ett delat fokus (Nielsen 2014).  

 

Couse och Chen (2010) skriver också om yngre respektive äldre barns förhållande 

till lärplattan. Studien har genomförts med att filma 41 barn i åldern tre - sex år under 

tiden som de använt en lärplatta. Det intervjuades 40 barn samt lärare. De studerade 

lönsamheten av att små barn fick använda sig av lärplattor/datorer. I studien framgår 

det att de yngre barnen spenderade mindre tid vid lärplattan än de äldre barnen. 

Författaren menar att skillnaden kan bero på barns finmotorik samt mognad som 

utvecklas med barnens ålder. Barnen blir mer självständiga när de får kännedom om 

hur lärplattan fungerar. Resultatet visar att det inte har med barnets ålder att göra i 

användandet av lärplattan. Istället beror det på barnets utveckling och de tekniska 
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egenskaperna. Författaren tar slutligen upp att om barnen bekantar sig med lärplattan 

förbereds barnen till att bli digitala medborgare och att de får förutsättningar för att 

bli tekniskt kompetenta.  

 

En likhet kan kopplas med det Nielsen (2014) tar upp om att barn söker upp varandra 

med det Lawrence (2018) skriver om i sin studie. Fokuset var 23 femåringars 

samspel när de spelar på ipaden. Sex olika utbildningsappar laddades upp och 

introducerades för barnen innan studiens började. Fem appar hade stängd design som 

utgick ifrån olika spel den sjätte appen hade öppen design som var att måla. Vid 

specifika tidpunkter på dagen fick barnen möjlighet att spela i par på ipaden, i ca 15 

minuter. Lärarna bestämde vilka barn som skulle spela tillsammans efter olika listor. 

En forskare antecknade och spelade in observationen medan den andra forskaren 

stöttade barnen i deras spelande. I resultatet framkommer det att i stängda appar får 

barnen belöningar vilket skapar en konkurrens om ipaden. I det öppna spelet där 

barnen får måla, samspelar femåringarna i större utsträckning. I den öppna appen 

finns det inget slutmål.   

 

Kjällander (2014) har utfört en studie vars syfte omfattar införandet av pekplattan i 

förskolans verksamhet. I undersökningen var det 74 deltagare i åldrarna ett – fem år. 

Två av barngrupperna var flerspråkiga och hade tre pekplattor medan de andra två 

barngrupperna hade få språkgrupper och en pekplatta. Projektet gjordes under ett års 

tid och studerades med hjälp av videodokumentationer. Det som 

videodokumenterades var barn och förskollärares gester, kroppsuttryck, positioner 

och rörelser. Studien utgick ifrån vidgat digitalt gränssnitt där inte bara barn och 

pekplattan var i fokus utan också där miljön, normer med mera var betydelsefullt för 

barns interaktion och lärande.  

 

I resultatet framkommer det enligt Kjällander (2014) att barnen interagerar med 

varandra i stor utsträckning och de barnen som inte använder lärplattan deltog med 

hjälp av tecken, gester och tal. Det framkommer många olika diskussioner om 

turtagning och där barnen löser dessa konflikter själva på kreativa sätt. Det 

framkommer också att små barnen har ett syfte med den digitala pekplattan. I 

resultatet synliggörs en skillnad mellan barnens tecken beroende på ålder. De yngre 

barnen visar ett större intresse för auditiva tecken och inte mycket för bildtecken. En 

slutsats blir utifrån det insamlade empiriska materialet att ju äldre barnen är så ökar 

sannolikt barnens intresse för bildtecken. En annan faktor som framkommer är att 

både barn och vuxna drar paralleller mellan den virtuella miljön och den fysiska 

världen. Genom att barnen och förskollärarna hade spelat ett brädspel på pekplattan, 

skapades ett gammalt brädspel och användes tillsammans med det virtuella 

brädspelet. Barnen utmanar förskolläraren och appens didaktiska design utefter deras 

egna intressen och skapar sina egna aktiviteter.  

 

Sammantaget av forskningen ovan framgår det att lärplatta och andra digitala 

verktyg kan bli ett läromedel som används i den fysiska miljön genom att projicera 

olika bilder med projektorn. Lärplattan kan bli ett kreativt verktyg mellan pedagog 

och barn och kan bidra till turtagning mellan barnen. Antalet lärplattor kan ha 

betydelse för hur samspelt blir mellan barnen. Likväl har det betydelse för vad som 

görs på lärplattan när det innefattar barns samspel. Digitala verktyg kan stimulera 

barn i behov av särskilt stöd samt barn som har ett annat modersmål än svenska. 

Yngre barn kan behöva bekanta sig med det digitala verktyget innan det används i ett 
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lärande syfte. Lärandet sker inte automatiskt av att barn använder ett digitalt verktyg 

utan beror på användarens mål och syfte. Att använda digitala verktyg kan göra att 

barn får erfarenheter som de annars inte hade fått. Forskningen blir relevant för att se 

hur förskollärare använder digitala verktyg samt vad de ser för möjligheter till att 

skapa ett lärande hos barnen.   

 

2.4 Digitala verktyg inom ämnesområdet matematik  

Om förskollärare använder sig av digitala verktyg i matematikundervisningen ökar 

barns matematiska färdigheter som framkommer i Von Bommel och Palmérs (2018) 

studie. Metoden som användes var tre olika tester med sexåringar. Första testet 

gjordes av forskaren med 87 barn där de fick utföra uppgiften med papper och penna. 

Andra testet utfördes av en lärare med 36 barn och även denna gång på liknande sätt. 

Den tredje gången gjorde en lärare det med 61 barn och denna gång hade de ett 

digitalt verktyg till hjälp utöver papper och penna. Uppgiften gick ut på att barnen 

skulle placera tre olika nallar på flest tänkbara sätt som de kunde sitta i en soffa. 

Genom att barnen fick göra det med digitala verktyg samt med papper och penna 

utvecklades en djupare matematisk förståelse, än om det bara hade använt sig av den 

första metoden.  

 

Liknande resultat har framkommit i Schacter och Jos (2017) studie där en högre 

utvecklad matematisk förståelse visade sig hos barn, när lärplattan används i 

undervisningen. Till skillnad från de barn som inte hade haft tillgång till det digitala 

verktyget. Studien genomfördes under 22 veckor där 433 barn deltog i 

undersökningen. Barnens matematiska kunskaper testades både innan och efter för 

att analysera de olika gruppernas kunskaper. Hälften av barngruppen arbetar enligt 

traditionell matematikundervisning med papper och penna medan resterande fick 

tillgång till en lärplatta med en specifik matematikapplikation. 

 

Likaså Llorente et al. (2015) har genomfört en liknande studien för att undersöka hur 

digitala verktyg kan påverka matematikinlärningen hos barnen. Studien utfördes i ett 

låginkomstområde i USA där fyra och femåringar deltog. Det valdes ut 85 klasser 

och 157 lärare deltog. I resultatet framgår det att barns matematiska kunskaper ökar 

när digitala verktyg används i undervisningen. Det är betydelsefullt att lärare besitter 

en högre digital kompetens än barnen och att läraren använder sin kompetens. 

Digitala verktyg öppnar upp för oändligt många lärtillfällen som läraren kan 

tillvarata i matematikundervisningen, samtidigt som matematiska begrepp benämns 

för att öka barns lärande.  

 

Clements (2002) har undersökt användandet av datorer i samband med matematik 

från tidiga år upp till årskurs tre. Det framgår att små barn ibland kan få större 

kontroll samt flexibilitet genom att använda datorn. Hjärnforskare säger att barn inte 

bör använda datorer. Andra forskare menar på att det inte är farligare än att använda 

papper och penna. Om datorer kan bidra till matematikinlärning så finns det ingen 

anledning att undvika användandet. Författaren menar på att barn som använder 

datorn får en högre förståelse av sina egna tankeprocesser och metakognition. Datorn 

kan leda till att barn får erfarenheter om att utforska alternativ som kan vara svårt att 

erfara på egen hand.   
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Sammanfattningsvis belyser forskningen ovan att barns matematiska kunskaper kan 

öka om de använder sig av digitala verktyg i matematikundervisningen. Detta har 

betydelse för att besvara studiens syfte om förskollärares uppfattning samt deras 

användning av digitala verktyg i matematikundervisningen.   
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3 Teoretiskt ramverk  
I detta kapitlet tas två teoretiska ramverk upp som är relevanta för studien. Det 

fenomenografiska perspektivet anses vara relevant för att urskilja variationer och 

samtidigheter i förskollärarnas uppfattningar om digitala verktyg.  Studien tar likaså 

hjälp av det didaktiska perspektivet för att besvara syftet samt frågeställningarna. 

Utifrån didaktiken har sex olika begrepp valts vilka är; allmändidaktik och 

ämnesdidaktik, didaktisk design, didaktisk översiktskarta samt undervisningens 

villkor. Dessa begrepp kommer användas för att synliggöra vilka didaktiska val 

förskollärarna nyttjar samt hur de använder digitala verktyg.   

 

3.1 Fenomenografi  
Ordet fenomenografi kommer från grekiskan där fenomen betyder “det som visar 

sig” och grafi vilket betyder beskrivning (Lindström & Pennlert 2016, s. 21). 

Den fenomenografiska ansatsen är äldre än 25 år och är en forskningsansats som 

används främst inom pedagogisk och didaktisk forskning. Denna ansats utgår ifrån 

att det finns händelser i världen som betyder olika saker för människor. Ansatsen 

används främst inom kvalitativa studier och uppstod som en empirisk 

forskningsmetod utan någon teoretisk koppling (Kroksmark 2007).  

 

Kihlström (2007) förklarar det fenomenografiska perspektivet utifrån att vilja ta reda 

på människors uppfattningar. Syftet är inte att skapa förståelse hur någonting är utan 

hur individen uppfattar olika aspekter, beroende på den egna erfarenheten samt 

kontexten. Objektet och subjektet är beroende av varandra när forskaren behöver 

studera fenomenet utifrån personens sätt att se på problemet samt situationens 

kontext. Fenomenografin fokuserar på andra ordningens perspektiv, där det inte finns 

något som är sant eller falskt utan riktar sig mot hur någon uppfattar något. I den 

fenomenografiska ansatsen är intervjuer en fördelaktig metod där analysen bidrar till 

att synliggöra människors uppfattningar och genom att kategorisera dessa fenomen 

skapas ett resultat. Det är av betydelse att inta ett objektivt förhållningssätt där 

forskaren definierar problemet utifrån egna erfarenheter. Men där resultatet ska utgå 

ifrån de beskrivna fenomenen.  

 

I relation till studiens syfte har ett fenomenografiskt perspektiv valts. Detta för att 

synliggöra förskollärares uppfattningar och användande av digitala verktyg i 

undervisningen samt inom ämnesområdet matematik. Det fenomenografiska 

perspektivet anses lämpligt till studien, eftersom utgångspunkten i perspektivet har 

sin grund utifrån människors uppfattningar samt deras sätt att se på världen. Genom 

att utgå ifrån intervjuer kan människors uppfattningar och erfarenheter synliggöras. 

Studien vill påvisa om det finns variation och samtidigheter i förskollärares 

uppfattningar om deras egna digitala kompetens samt i användandet av digitala 

verktyg. Med hjälp av dessa variationer och samtidighet skapas möjligheter att tolka 

förskollärarnas uppfattningar om digitala verktyg. I hela studien har det intagits ett 

objektivt synsätt för att få fram ett resultat utifrån de intervjuade förskollärarna.  

 

3.2 Didaktik  
Begreppet didaktik förklarar Lindström och Pennlert (2016) som läran om 

undervisning. Lundgren (2014) framför att ordet didaktik härstammar från 

grekiskans didaktik och betyder att undervisa. Undervisa kan innefatta det som ska 

läras ut, det som lärs ut, samt att det kan omfatta olika aspekter som innehåll, metod 
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och form. Lindström och Pennlert (2016) beskriver att om ett lärande ska ske 

behöver ett undervisningsinnehåll planeras samt vara riktat och målbestämt. 

Förskolläraren behöver ha ett tydligt och medvetet val av innehållet i 

undervisningen. För att en kunskapsutveckling ska utvecklas hos barnen behöver 

förskollärarna rikta uppmärksamheten mot det som ska läras ut. Samtidigt som 

förskollärarna behöver förstå hur barnens lärprocess utvecklas. För det första är 

undervisning intersubjektiv och innebär att lärande sker mellan minst två individer i 

ett socialt sammanhang. För det andra är undervisningen interaktiv, där ett växelspel 

förekommer mellan förskollärarna, barn, läromedel, samt lärandeinnehåll utifrån 

läroplanen. När allt kommer omkring innebär undervisning en planerad aktivitet som 

syftar till att skapa ett lärande för någon annan (ibid). Följande studie inriktar sig på 

att synliggöra förskollärares didaktiska val i användandet av digitala verktyg i 

undervisningen. 

 

3.2.1 Allmändidaktik och ämnesdidaktik  

Enligt Wahlström (2016) kan didaktiken delas in på två sätt. Det ena är 

ämnesdidaktik som kan kopplas till skolans olika ämnen. Det andra är 

allmändidaktik som kan ses från ett vidare perspektiv om vad som behöver läras 

utifrån samhällets behov. Allmändidaktiken kan därför ses som mer överordnad 

didaktisk fråga. Där kunskapsinnehållet ska behandlas utifrån den enskilde 

individens behov och samtidigt ta hänsyn till det samhälleliga behovet. Människans 

utveckling och livsvillkor ligger till grund för olika teorier inom allmändidaktikens 

kunskap. Till skillnad från ämnesdidaktiken som grundas på de olika utbildningarnas 

ämnesområden. Utifrån ämnesdidaktiken samt allmändidaktiken kan det analyseras 

hur förskollärare väljer att arbeta med digitala verktyg. Om de kopplar det till 

matematikundervisningen eller mer utifrån samhällets utveckling. 

 

3.2.2 Didaktisk design  

Begreppet didaktisk design har fått en stor betydelse i dagens undervisning beroende 

på det ständigt skiftande samhälle människor verkar i. Nutidens lärare har fått ett 

större ansvar att själva tolka läroplanen, välja läromedel, och planera undervisningen. 

Läraren blir tvungen att designa den egna undervisningen samtidigt som eleverna har 

ett ansvar att designa sin egna lärprocesser. Didaktisk design tar sin grund i att 

analysera lärandet utifrån planeringen av organisationen samt personliga 

förutsättningar. Följden blir uppsättningar av olika aktiviteter tillsammans med olika 

lärande resurser (Selander 2012). Med hjälp av didaktisk design kan studien 

framhäva förskollärares didaktiska val i sin undervisning samt hur de tolkar 

läroplanen för att främja barns lärande.  

 

3.2.3 Didaktisk översiktskarta  

Lindström och Pennlert (2016) skriver om didaktisk översiktskarta som tar upp 

centrala didaktiska begrepp (se figur 1). Med hjälp av översiktskartan kan lärare bli 

hjälpta med att välja olika metoder och vägar mot ett mål. Mellan lärare och elev 

finns ett innehåll om det som ska undervisas och läras ut. Vad-frågan innefattar vad 

som ska planeras samt vad undervisningen ska handla om. Läraren behöver veta vad 

eleverna ska rikta sin uppmärksamhet mot under lärtillfället och vad som blir det 

centrala. Olika metoder används för att bearbeta innehållet som ska läras. Genom 

hur- frågan kan lärare få fram hur undervisningsprocess ska läggas upp. En tredje 

fråga är varför, som berör målet och syftet med undervisningen.  
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Figur 1: Didaktisk översiktskarta (Lindström & Pennlert 2016, s. 27). 

 

Utgångspunkten för lärandet blir att ha ett syfte och mål som sedan utgör valen av 

innehåll och metod. I planeringsstadiet behöver läraren beakta och beskriva syfte, 

mål, innehåll samt metod och dess samband (Lindström och Pennlert 2016). De 

didaktiska frågorna kan synliggöra förskollärares syfte med deras undervisning samt 

hur och varför de använder digitala verktyg.  

 

3.2.4 Undervisningens villkor  

Varje undervisningstillfälle är unikt och påverkas av många olika faktorer. 

Undervisningen styrs av olika villkor och inverkar på det didaktiska 

ställningstagandet som tas i bruk. För att läraren ska ges kunskap om vad som är 

möjligt att genomföra samt vad som är rimligt att förvänta sig av personal behöver 

läraren analysera de olika ramfaktorerna. Ramfaktorer kan ta sig i uttryck som tid, 

ekonomin, personal samt gruppstorleken. När det gäller undervisningen har läraren 

en betydelsefull roll och en stor inverkan på hur den ska utformas. Vilka 

prioriteringar läraren gör i sin planering av undervisningen beror på 

utbildningsbakgrund, ålder, kön likaså etnicitet (Lindström & Pennlert 2016).  

 

När lärare arbetar i arbetslag möjliggörs det att eleverna får ta del av lärarnas olika 

kompetenser, vilket bidrar till en djupare och bredare kunskap hos eleverna. Lärarens 

bakomliggande handlingar såsom erfarenheter, attityd, värderingar, samt 

kunskapssyn styr undervisningens villkor. Vilket i sin tur inverkar på vilka 

förutsättningar eleven ges i sitt lärande. (Lindström & Pennlert 2016). Utifrån 

studien syfte kan förskollärares uppfattningar samt deras didaktiska val i 

användandet av digital teknik synliggöras med hjälp av undervisningens villkor. 

Genom att använda dessa olika villkor i analysen kan det framkomma vilka faktorer 

som påverkar förskollärarens didaktiska val i undervisningen med digitala verktyg.  
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4 Metod  
I följande avsnitt presenteras vilka metoder som använts för datainsamling, urval, 

genomförande och bearbetning av data. I slutet av avsnittet diskuteras de etiska 

övervägandena som gjorts i studien samt en metoddiskussion i relation till begreppen 

tillförlitlighet, trovärdighet samt överförbarhet.  

 

4.1 Val av metod 

Studien syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar samt användande av 

digitala verktyg i undervisningen, därför används en kvalitativ forskningsmetod. Den 

kvalitativa ansatsen kan kopplas till studien och är lämplig för att ta reda på varje 

enskild förskollärares perspektiv, eftersom resultatet kommer grundas på empirin. 

Denscombe (2018) skriver att en kvalitativ forskningsmetod syftar till att få grepp 

om hur verkligheten ser ut. Holme och Solvang (1997) menar att kvalitativ ansats gör 

att forskaren kan studera fenomenet inifrån. Detta innebär att forskaren sätter sig in i 

informantens situation och deras perspektiv.  

 

Kvalitativ ansats tenderar utgå ifrån småskaliga studier. Det här blir ett fördelaktigt 

val utifrån studiens storlek samt den begränsade tidslängden för att kunna samla in 

data. Kvantitativ ansats har form av siffror, där det utgår ifrån att mäta. Således har 

följande ansats valts bort eftersom det inte är relevant för studien. Studien utgår ifrån 

att synliggöra förskollärares uppfattningar samt deras didaktiska ställningstaganden i 

användandet av digitala verktyg. Vilket leder till att studien har sin grund i det 

fenomenografiska perspektivet för att kunna urskilja vilka uppfattningar som finns. 

Det fenomenografiskt perspektiv betyder enligt Allwood och Erikson (2017) att 

förstå, erfara samt uppfatta omvärlden på olika sätt. Ansatsen utgår ifrån kvalitativa 

intervjuer, textmaterial och observationer när datainsamling görs. Med andra ord 

ytterligare en orsak att denna ansats anses vara relevant till studien.  

  

4.2 Datainsamling 

Datan samlades in utifrån studiens syfte att synliggöra förskollärares uppfattningar 

och deras användande av digitala verktyg med hjälp av intervjuer samt en 

observation. Två undersökningar valdes för att samla in rikligare empiri.   

 

4.2.1 Intervju 

För att synliggöra förskollärares uppfattningar och användande av digitala verktyg 

användes semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2018) beskriver att vid 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från diskussionspunkter och flexibla 

frågor där informanten får möjlighet att utveckla svaren på en djupare nivå. 

Intervjuer kan ge djupgående och detaljerad information samt att frågor kan ställas 

och följas upp och diskuteras under en längre tid. Kihlström (2007) skriver om vikten 

av att använda öppna frågor vid en kvalitativ intervju. Öppna frågor har en svag 

struktur och skapar möjligheter att ställa följdfrågor som följer informantens tankar.  

 

Intervjuer anses vara ett lämpligt verktyg att använda i studien, eftersom studien är 

kvalitativ men också för att försöka besvara frågeställningarna. Genom att använda 

sig av semistruktuerande intervjuer kan informanterna delge sin kunskap och 

erfarenheter på ett mer beskrivande samt detaljerat sätt. Med hjälp av intervjuer går 

det att få svar på hur förskollärarna planerar sin undervisning och vilka didaktiska 

val som görs. Vilket medför att kunskaper om deras inställning samt användande av 
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digitala verktyg i undervisningen synliggörs. Likaså berörs hur digitala verktyg 

används i förhållande till matematiken. Frågorna i intervjuguiden är öppna frågor (se 

bilaga B & C) och utgår ifrån att ta reda på förskollärares uppfattningar, deras 

didaktiska val och hur de använder digitala verktyg i matematikundervisningen.  

 

4.2.2 Observation  

En observation har även använts i studien för att få en mera detaljerad och rikhaltig 

data. Observation valdes för att studera hur förskollärare använder digitala verktyg 

och hur informanten agerar i undervisningen med barnen. Denscombe (2018) 

beskriver att observationer bidrar till att registrera vad människor gör och inte enbart 

vad de säger. Holme och Solvang (1997) skriver om öppen samt passiv observation. 

Öppen observation innebär att informanterna har gett tillåtelse till att observationer 

kommer att utföras. Passiv innebär att forskaren inte är delaktig i observationen 

(ibid). Studien utgick ifrån öppen samt passiv observation. Öppen observation valdes 

för att informanten skulle ha möjlighet till att ge sitt samtycke. Passiv valdes för att 

kunna observera förskollärares användande av digitala verktyg inom matematik, utan 

forskarnas påverkan. I studien användes observationsschema (se bilaga D) vilket 

Denscombe (2018) ser som en fördel att använda eftersom det skapar en struktur 

samt att forskarna lägger fokus på liknande situationer under observationen.  

 

4.3 Urval  

Förskollärare har valts ut för intervju och observation eftersom de har det största 

pedagogiska ansvaret i verksamheten gentemot läroplanen för förskolan. Ett annat 

hänsynstagande som tagits är att förskollärarna arbetar med digitala verktyg i 

verksamheten. Studien tar ett avstamp i bekvämlighetsurvalet utifrån att 

informanterna är sedan innan bekanta med någon av forskarna samt tiden och 

avståndet till de olika förskolorna var av betydelse. Denscombe (2018) beskriver att 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer informanter med hänsyn till en 

bekvämlighet. Urvalet kan väljas på grund av tidsbrist och avståndet till 

informanterna som gör att fördelaktiga alternativ väljs.  

 

Studien använder sig av ett subjektivt urval för att ett medvetet val gjordes av vilka 

förskollärare som skulle medverka. Enligt Denscombe (2018) innebär det att 

forskaren väljer informanter som ger värdefull data och besitter kunskaper och 

erfarenheter utifrån studiens syfte (ibid). Tre förskollärare från tre olika förskolor 

samt en förskollärare med fördjupad kunskap inom IKT valdes ut från en mellanstor 

kommun inom tätorten. För att möjliggöra ett brett urval för studien inom samma 

kommun har hänsyn tagits till förskollärarnas ålder samt att de arbetar på olika 

förskolor. En förskola har en uteprofil och de två andra har en traditionell inriktning.  

 

Nedanför presenteras en urvalstabell (se tabell 1) som visar de intervjuade 

förskollärarnas ålder samt hur länge de har varit verksamma förskollärare. Namnen i 

tabellen är fingerade. Det framgår också hur stor barngruppen är och antal digitala 

verktyg som finns tillgängliga på avdelningen. Sist i tabellen framgår det vilken 

kompetens de olika förskollärarna besitter inom digitala verktyg. Fanny och Tova har 

svarat ja om de anser sig ha kompetensutveckling inom digitala verktyg. Vilket 

innebär att de har fått föreläsningar inom området men har ingen ytterligare 

befattning kring IKT på respektive förskola. Emma som har befattningen IKT-pilot 

har fått utbildning inom området och har huvudansvaret på hennes förskola. Kent har 

befattningen förste förskollärare inom IKT. Han har huvudansvaret för IKT i 
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kommunen och delger sin kompetens till alla förskolor i kommunen. I tabellen 

framgår det inte hur många barn det är på hans avdelning samt digitala verktyg. 

Eftersom det har fokuserats på hans tjänst inom IKT. Tabellen skapades för att lättare 

få en helhetsbild av de intervjuade förskollärarnas olika förutsättningar. Vilket 

underlättar för att förstå resultatet och analys i kommande kapitel.  

 

Namn på 

Förskollärarna  Kent  Emma  Fanny  Tova 

Ålder  47 39 27 28 

År som verksam 

förskollärare 10 6 1 5 

Antal barn på 

avdelningen  - 12 15 6 

Antal digitala 

verktyg - 2 3 2 

Kompetensutveckling  

Förste 

förskollärare 

inom IKT  IKT-pilot Ja Ja 

Tabell 1. Urvalstabell 

    

4.4 Genomförande  

Uppsatsskrivandet tog sin början med att söka efter tidigare forskning samt litteratur 

i form av böcker som var relevanta, utifrån uppsatsens syfte samt frågeställningar. 

Studiens syfte är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och 

deras didaktiska val i användandet av dem i undervisningen. Studien kommer likaså 

berör digitala verktyg i relation till ämnesområdet matematik. 

 

Efter granskning av tidigare forskning sammanställdes och kategoriserades den 

relevanta litteraturen. Utifrån syftet och frågeställningarna skapades två 

intervjuguider med inte helt identiska frågor som bestod av 13 respektive 12 

intervjufrågor (se bilaga B & C). Eftersom en av förskollärarna som tackade ja till 

intervju var förste förskollärare inom IKT i kommunen och besitter en högre 

kompetens inom området.  

 

Ett missivbrev skapades och mailades till rektorerna som sedan vidarebefordrade 

mailet till de utvalda förskollärarna som forskarna valt (se bilaga A). Anledningen att 

missivbrevet skickades till rektorerna var för att informera dem om studien. Men 

också för att förskollärarnas mailadresser inte fanns tillgängliga på kommunens 

hemsida. I missivbrevet framgick det om studiens syfte samt vilka metoder som 

skulle användas för att samla in den empiriska datan, som skedde genom intervjuer 

samt observationer. Information om de fyra forskningsetiska principerna fanns med i 

missivbrevet. Informanterna fick valmöjligheten till att medverka i studien där tre av 

de fyra utvalda förskollärarna svarade positivt till att delta. En förskollärare hörde 

inte av sig och missivbrevet skickade ut till en femte förskollärare som tackade ja till 

medverkan. Tillsammans med varje förskollärare bestämdes en lämplig plats samt 

tidpunkt för intervjun.  
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Intervjuerna utfördes genom att båda forskarna deltog. Vilket medförde att forskarna 

hade chansen att ställa flera följdfrågor samt att det möjliggjorde att två olika 

perspektiv kunde intas. Denscombe (2018) skriver att personliga intervjuer är lättare 

att arrangera och där intervjuaren har kontroll till det valda ämnet som kan medföra 

djupare svar, till skillnad från gruppintervjuer (ibid). Intervjuerna spelades in med 

hjälp av två mobiltelefoner, för att säkerhetsställa att informationen fanns på flera 

ställen samt underlättade transkriberingen. Intervjuerna tog cirka 30–45 minuter och 

hölls inom det tidsspannet som framgick i missivbrevet. Efter att samtliga intervjuer 

genomförts, tillfrågades en av förskollärarna om att delta i en observation vilket hon 

godkände. Detta för att komplettera den redan befintliga datan samt för att få djupare 

svar på frågeställningen om hur förskollärare använder digitala verktyg i 

matematikundervisningen.  

 

På grund av tidsbristen gjordes endast en observation i studien. Någon vecka efter 

intervjun gjordes ett observationsschema utifrån studiens frågeställning. Om 

förskollärares användande av digitala verktyg med relevanta observationspunkter (se 

bilaga D). Denscombe (2018) skriver om observationsschema med olika punkter som 

kan liknas som en checklista och går att koppla med studiens utförande av 

observationsschemat. Författaren menar att det är av betydelse att båda forskarna har 

identiska schema för att rikta fokus på det viktigaste, vilket forskarna i studien hade.  

 

Datan samlades in med hjälp av fältanteckningar i observationsschemat för att kunna 

gå tillbaka till materialet samt för att komma ihåg specifika saker som förskolläraren 

gjorde samt sa under observationen. Holme och Solvang (1997) förklara att någon 

form av fältanteckningar behöver göras under observationen. Människan glömmer 

vilket innebär att anteckningar skapar ett värde och är av betydelse för att det ska bli 

en meningsfull analys (ibid). Fältanteckningar valdes för att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna då det finns speciella direktiv när filmer eller ljudinspelningar ska görs 

tillsammans med barn. Under observationen var båda forskarna på plats för att kunna 

tillvarata olika perspektiv på det som observerades. Det gav även möjlighet till mer 

detaljerad och informationsrikt material än om en hade varit med. Observationen tog 

cirka 30 minuter att utföra.  

 

4.5 Bearbetning av data 

Det första som gjordes i bearbetningen var att säkerhetskopiera intervjuerna till 

datorerna för att ha det på mer än ett ställe, informationen är värdefull och oersättlig. 

Nästa steg blev att transkribera det väsentliga av datan som blev 32 sidor text i ett 

Word dokument. Denscombe (2018) beskriver att transkribering gör det lättare att 

sammanställa och jämföra datamaterialet (ibid). När transkriberingen skulle göras 

delades materialet upp mellan forskarna. Talspråk som liksom, eeh, asså med mera 

har behållits i transkriberingarna. För att ta hänsyn till objektiviteten och få fram de 

intervjuade personernas egna utsagor och uppfattningar.  

 

Datan kategoriserades utifrån studiens frågeställningar för att lättare kunna gå 

tillbaka och få en överblick av materialet. När materialet analyserades var 

utgångspunkten att urskilja olika variationer och samtidigheter av förskollärares 

uppfattningar samt hur de använder digitala verktyg. Genom noggrann läsning samt 

genomgång av materialet hittades likheter och skillnader inom förskollärarnas svar. 

Därefter skapades underrubriker utifrån frågeställningarna och där resultatet 

förstärktes med citat utifrån intervjuerna. Observationen sammanställdes av 



  
 

20 

 

forskarna genom att ta del av varandras anteckningar utifrån observationsschemat. 

Efter kategoriseringen bearbetades resultatet av intervjuerna och observationen i 

relation till tidigare forskning samt teoretiska ramverk för att kunna analysera 

materialet. 

 

4.6 Etiska övervägande  

Studien tog hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet som vetenskapsrådet 

(2011) framför. Vetenskapsrådet (2017) menar att dessa fyra principerna är 

betydelsefulla att beakta i forskning för att skydda individens integritet, när det gäller 

kränkningar och skador för de medverkande. Informationskravet innebär att 

deltagarna informeras om studiens innehåll samt villkor. Det är frivilligt att 

medverka och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan under studien. 

Deltagarna lämnar samtycke för att delta i studien och ingår i samtyckeskravet. I 

konfidentialitetskravet är det viktigt att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt så 

att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Vetenskapsrådet (2011) skriver om 

nyttjandekravet som utgår ifrån att uppgifter endast används för det ändamål som det 

är menat till (ibid). De fyra principerna uppnås av att förskollärarna har fått 

information om studiens innehåll via missivbrevet samt till frivilligt deltagande. 

Informanterna samtyckte till att medverka. Uppgifter och information om deltagarna 

kommer endast användas till studien och behandlas konfidentiellt. Efter studiens 

godkännande kommer befintlig data att raderas. Namnen på de som deltar i studien 

samt platser har fingerats. 

 

4.7 Metoddiskussion 

En kvalitativ ansats har medfört att studien har fått svar på syftet och 

frågeställningarna. Denscombe (2018) framför att den kvalitativa forskningen inte 

kan påvisa att datan är exakt rätt, utan trovärdigheten får bevisas av att forskaren 

använder sig av olika åtgärder. Respondentvalidering innebär att forskaren har 

möjlighet att återvända där studiens gjordes för att med hjälp av deltagarna 

kontrollera validiteten. En annan aspekt är grundade data, där forskaren har utfört 

fältarbete som grundar sig på en detaljerad granskning under en längre tid (Ibid). 

Utifrån dessa aspekter kan studiens trovärdighet ifrågasättas. Eftersom studien utförs 

inom en begränsad tidsram samt studiens storlek återvänder inte forskarna till 

förskolorna för att be deltagarna kontrollera validiteten av resultatet. Forskarna var 

ute på förskolorna endast en gång vid intervjuerna samt vid observationen.  

 

Studien utgår ifrån fyra förskollärare från tre olika förskolor som intervjuades samt 

att en observation utfördes. Intervjuerna och observationen utfördes vid olika 

tillfällen. Följaktligen går det att koppla till informanttriangulering och 

tidstriangulering som Denscombe (2018) förklarar för att öka studiens trovärdighet. 

Informanttriangulering innebär att empirin utgår ifrån olika informanter som jämförs. 

Tidstriangulering betyder att datan har samlats in under olika tillfällen. Utifrån detta 

går det tolka att studiens trovärdighet ökar utifrån dess två begrepp som författaren 

lyfter.  

 

Denscombe (2018) beskriver överförbarhet med att studien ska innehålla jämförelse 

samt tydliga beskrivningar som exempelvis kön, ålder och vilken kontext det handlar 

om. Vilket möjliggör för andra forskare att granska relevansen för liknande studier. 

Eftersom det var kort om tid så valdes tre förskollärare ut för intervju och en 
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förskollärare med extra kompetens. I studien har en IKT-ansvarig intervjuats och det 

är inte självklart att det finns i alla kommuner och kan påverkar överförbarheten. 

Således kan det argumenteras för att studien kan vara överförbar genom att det 

framgår vilken kontext samt ålder och kön på det intervjuade samt antal barn i 

barngruppen. Där forskarna har använt sig av en tabell där det framgår 

förskollärarnas ålder, kompetens, antal digitala verktyg samt antal barn.   

 

I metodkapitel finns en tydlig beskrivning om hur forskarna gått tillväga gällande 

metodval, urval samt genomförande för att andra forskare ska kunna genomföra 

liknande studie. Vilket medför att det skapar en tillförlitlighet och den styrks 

ytterligare på grund utav ljudupptagningen i intervjuerna samt transkriberingen av 

materialet. Närmare bestämt möjliggör det att andra forskare kan granska 

forskningsprocessen som Denscombe (2018) belyser.  

 

Under första intervjun hade forskarna svårt att vänta ut informantens svar. Detta tog 

forskarna till sig inför de kommande intervjuerna. Faktum är att detta kan ha 

försvårat för informanten att själv tolka intervjufrågorna. Eftersom forskarna 

förtydligade frågan innan informanten gav sitt svar. Vilket kan ha påverkat 

objektiviteten i en av intervjuerna. En konsekvens som Denscombe (2018) framför 

av kvalitativa studie är att objektiviteten kan ifrågasättas på grund av att forskaren 

inte har ett öppet samt neutralt synsätt som kan påverka tillförlitligheten. I de 

resterande intervjuerna och observationen intogs ett objektiv synsätt. I 

sammanställningen av resultatet och analysen har forskarna försökt vara objektiva, 

genom att frånse sina egna åsikter.  

 

Observationen kan ha upplevts stressande för förskolläraren för att hon hade lite tid 

för planering. Tiden för observation bestämdes dagen innan, detta kan resultera i hur 

förskolläraren planerade aktiviteten samt hennes agerande. Till följd av detta kan 

studiens trovärdighet ifrågasättas. Intervjuerna höll sig inom tidsgränsen med alla de 

fyra informanterna, där det fanns gott om tid för förskollärarna att tänka och delge 

sina egna uppfattningar, såldes går det argumentera för studiens trovärdighet.   

 

Studiens teoretiska ramverk fenomenografin och didaktiken går som en röd tråd 

genom hela studien. Det som talar för detta är att de teoretiska ramverken har varit en 

grund i utförande av intervjuguiderna för att få fram förskollärarnas uppfattningar 

samt användande. Didaktiken och fenomenografin användes för att bearbeta den 

insamlade empirin utifrån studiens syfte samt frågeställningar, samt resulterade i det 

framtagna resultatet. I analysen var dessa två ramverk betydelsefulla för att kunna 

besvara forskningsfrågorna. Detta möjliggjorde en förståelse om hur förskollärare 

uppfattar digitala verktyg samt vilka didaktiska val som görs i undervisningen samt i 

relation till matematiken. Till följd av detta har forskarna kunnat urskilja olika 

undervisningsvillkor som påverkar förskollärares didaktiska val i from av tid, 

ekonomi, erfarenhet, personal samt barngrupp.  

 

Med hjälp av teoretiska ramverket har det hjälpt till att synliggöra förskollärares 

didaktiska val och vilka faktorers som påverka användandet och hur förskollärarna 

förhåller sig till dessa i användandet av digitala verktyg. Utifrån detta går det att 

tolka att studiens trovärdighet påvisas i stor utsträckning. Resultatets trovärdighet 

ökar om studien är väl genomförd som Allwood och Erikson (2017) beskriver. I 

arbetet finns det en röd tråd där studiens syfte och frågeställningar speglar sig i de 
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olika kapitlen. I alla kapitel finns en sammanfattning om varför informationens anses 

vara relevant till studien. Till följd av detta kan studien påvisa trovärdighet för att det 

finns en röd tråd genom arbetets alla kapitel och det finns inget kapitel som avviker 

från studien.  
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5 Resultat  
Materialet utifrån empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

med fyra förskollärare samt en observation (se metodkapitlet). Detta för att 

synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och deras kompetens. 

Resultatet kommer också beröra förskollärares didaktiska val i undervisningen likaså 

hur de använder digitala verktyg inom ämnesområdet matematik. I resultatet 

redovisas intervjuerna och observationen var för sig. De fyra intervjuerna är indelade 

efter studiens tre frågeställningar med ytterligare underrubriker för att få en tydligare 

helhetsbild av resultatet. Observationen utgår ifrån studiens frågeställning om hur 

förskolläraren använder digitala verktyg i matematikundervisningen. Kapitlet avlutas 

med en sammanfattning av resultatet.  

 

5.1 Vilka uppfattningar och kompetenser har förskollärare av 

digitala verktyg? 

I följande delkapitel redovisas förskollärares digitala kompetens, förskollärares 

uppfattning om digitala verktyg samt betydelsefulla digitala kompetenser.  

 

5.1.1 Förskollärares digitala kompetens  

Förste förskolläraren inom IKT (Kent) beskriver i intervjun hur han delger sin 

kompetens till förskollärarna i kommunen. Det sker genom workshopar, 

föreläsningar, APT samt instruktionsfilmer.  

[…] eee de är genom att ja kör med workshopar… ee föreläsningar… eee ja e me på 

eeee… åå… apt på en del förskolor ee mm… ja gör lite ee små filmer asså 

instruktionsfilmer… man gö olika saker och ee…  aaa typ så… man hinner inte så 

mycket me (Kent). 

 

I intervjun framkommer det hur förskollärare tar vara på Kents kompetens. Kent 

delger sin kompetens genom att besöka förskolorna i kommunen. Han visar olika 

arbetssätt med de digitala verktygen för förskollärare där barnen är delaktiga. 

Förskollärarna ges möjlighet att själva får testa medan han står bakom och stöttar i 

processen. När förskollärarna själva får testa uppfattar Kent att deras kompetens ökar 

samt att kunskapen tas tillvara på i större utsträckning.  
 

Hu man gö direkt i barngrupp å de är inte ja som stå här utan… de är pedagogen själv… 

få liksom eee…  försöka…  så stå ja där så de händer inget liksom… ingenting som börj 

brinna eller så… stå bakom hela tiden så…  ee… åå de funka mycket bättre… åå på så 

sätt såå… se ja att de använder de mycket me nu än innan åå så… eeeeee… nä ja 

började… så va de nästan inget alls åå nu kan ja se hu mycket alla jobba med olika 

saker… eeee… ååå på så sätt så… ta dom tillvara på de (Kent).  

 

De intervjuade förskollärarna anser att de besitter en god kompetens för att kunna 

använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Utifrån intervjuerna framkommer 

det att alla har fått någon form av kompetensutveckling inom IKT. Fanny nämner att 

kompetensen alltid kan utvecklas och fördjupas av att hålla kunskapen levande. “[…] 

att jag får liksom mer utbildning inom de för att hålla det vid liv så att man inte nöjer 

sig tänker jag” (Fanny).  

 

Förskolläraren Emma säger att hennes kompetens alltid kan bli bättre och med hjälp 

av träning kan den utvecklas. Emma anser att hon besitter en tillräckligt stor 

kompetens för att kunna möta barngruppen och skapa lärandesituationer.  
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Ja den kan alltid bli bättre känner jag ähm […] men äh jag skulle absolut vilja bli bättre 

ähm… bättre på de överlag hur man gör och så men de är nog de är nog en träningsfråga 

ganska mycket faktiskt… men de som jag behöver med barnen i barngruppen just nu 

känner jag att de behärskar jag de kan jag med QR-koder å scanna asså lite projicering å 

sånt här […] jag kan känna att jag kan så mycket som jag behöver för att barnen ska få 

med sig nånting… helt enkelt (Emma).  

 

5.1.2 Förskollärares uppfattning om digitala verktyg 

Tova poängterar att hennes inställning från början var negativ i användandet av 

digitala verktyg tillsammans med barnen. Hennes uppfattning var att barnen bara 

skulle sitta och titta på en skärm. Idag har hennes inställning förändrats när hon har 

fått tagit del av forskning om ämnet. Tova förklara att det är ett bra verktyg att 

använda och att det ska finnas en balans i användandet. Hon anser dock att det inte är 

bra för barn att hela tiden arbeta med digitala verktyg.  

 
Aa jag har lite så blandade känslor för de… för jag har ju vatt från början var ja ju 

negativ kan man säga för eh då såg jag det som att ah ska de sitta där med en ipad eller 

vad det nu är man kan hitta på… sen så när jag läst in mig lite mer i det så vet jag ju att 

det är ett jättebra verktyg att använda i vardagen […] jag vill ju inte använda digitala 

verktyg hela tiden för ja tycker inte de… dom små… dom här åldrarna ska vara för 

mycket vid digitala verktyg (Tova).  

 

Emma lyfter också att det är viktigt precis som Tova att hitta en balans i användandet 

av digitala verktyg och att det inte ska ta överhand. Verktyget ska användas i 

lärandet och något som ska finns fortlöpande i undervisningen. Hon upplever att 

många pedagoger har missat detta. Emma menar att IKT är ett bra verktyg att 

använda.  

[…] man måste hitta liksom balansen… lite… att de e jättebra att använda IKT verktyg men 

de få ju inte ta överhanden… de ska ju va ett verktyg å använda i lärandet… de ska ju inte va 

nånting som man bara gör just nu i ett halvår å sen så försvinner de… utan de ska ju liksom 

följa hela tiden… de ska va hållbart å dä ha nog ganska många missat […] (Emma).  

 

I intervjun med Kent framgår det att förskollärare har lärt sig mycket om digitala 

verktyg. Han uppfattar en bristande kunskap hos förskollärare, att kunna skilja på 

analog och digitala verktyg. En uppfattning han har är att när förskollärare arbetar 

med digitala verktyg blir det en form av avcheckning för att sedan gå vidare. 

Förskollärare kan ha svårt att se att det inte är ett enskilt ämne vilket Kent poängterar 

att det inte är.  

Eee ja tror att eee… åå att den är… rätt kort resa så ha många lärt sig jättemycket åå ha 

jobbat jättemycket me… men de är fortfarande svårt att skilja på… eee hu man ska 

säga… analoga verktyg åå digitala verktyg i förskolan… de ee… de ä fortfarande så att 

de eee… på många ställen så kan de va så att… man checklista aasåå såhär nu har vi 

jobbat me de digitala denna veckan såå… behöver vi inte jobba mer me de så… att de är 

liksom… de är nåt som… vi ska göra utöver så… att de är ett enskilt ämne så liksom… 

vilket e inte är utan… vi använder ju de som verktyg så att […] (Kent).  

 

5.1.3 Betydelsefulla digitala kompetenser 

Utifrån intervjuerna om förskollärares digitala kompetens framkom olika viktiga 

faktorer som de anser betydelsefulla för en förskollärare att besitta. Emma menar att 

de behöver finnas ett syfte i användandet. Pedagogen behöver också veta varför det 

digitala verktyget används i undervisningen. Hon poängterar vikten av att välja ut ett 

mindre antal verktyg att arbeta med, där barnen ska ges möjlighet till att vara 
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delaktiga.  

 
[…] så de är väl tre saker de är ju varför varför ska jag använda de å välja ut ett par saker 

å jobba med å sen att barnen får vara delaktiga i… i processen liksom… så att man inte 

glömmer bort dom… a de tror jag ungefär (Emma).  

 

Fanny uppfattar att det är viktigt att känna sig trygg i sin digitala kompetens likaså 

att besitta kompetens om hur de ska användas. Bristande kunskap kan påverka 

arbetet med digitala verktyg tillsammans med barnen.  

Ämm vad som är viktigast asså de som jag anser är viktigast är att jag känner mig trygg i 

min digitala kompetens för å faktiskt kunna använda den ähm ä för har jag inte det så vet 

jag ju inte hur jag ska arbeta med det tillsammans med barnen… ähm (harklar sig) … ja 

men sen är de ju kompetens om de olika verktygen[…] (Fanny).  

 

Tova menar att pedagogen behöver visa en nyfikenhet för verktyget likaså att våga 

testa och lära sig tillsammans med barnen. Hon upplever att det gör inget om de blir 

fel så länge inget går sönder. ”Ja precis om man inte ja men där man ska var nyfiken 

och våga testa och eh lära tillsammans med barnen… de gör de gör inget om man gör 

fel så länge nånting inte går sönder så klart (Tova).”  

 

Kent säger att de viktigaste enligt honom är att använda de digitala verktygen som 

vilket verktyg som helst. Det digitala verktyget ska ses som en komplettering till 

verksamheten. Verktyget ska användas för att skapa och ge inspiration för ett 

lärande.  

Eeeeemmm… dom tre viktigaste… sakerna… eeeeee mmm… de första e att man ska 

använda digitala verktyg som vilket verktyg som helst… de första… de andra är att… de 

ska va en… komplettering till den befintliga verksamheten…  ee… de ska inte ersätta 

någonting och den tredje är att eee… de ska mm… sss som vi vill förvisso alla annan… 

verktyg de ska ge inspiration till de lustfyllda lärandet (Kent).  

 

5.2 Vilka didaktiska val gör förskollärare när de nyttjar digitala 

verktyg i undervisningen? 
I följande delkapitel redovisas barns samspel i användandet av digitala verktyg, 

barns lärande när digitala verktyg används i undervisningen samt organisera och 

planera undervisningen. 

 
5.2.1 Barns samspel i användandet av digitala verktyg 

Förskollärarna menar att digitala verktyg skapar möjligheter för samspel både mellan 

barn och pedagog likaså mellan barn och barn. De berättar att det kan förekomma 

konflikter i användandet av den digitala tekniken i undervisningen. “[…] så de ha 

varit mycket samarbete, samspel där med … jo men de sker mycket samspel 

faktiskt… det e blandat… ibland bli det liksom bråk och ibland e de väldigt bra 

samspel” (Tova). Emma poängtera att det blir ett stort samspel mellan barnen när de 

projicerar upp det valda området på vägen. Hon upplever att digitala verktyg bidrar 

till att samspelet utvecklas i större utsträckning. När lärplattan används menar Emma 

att det kan skapa konflikter för att det är ett populärt verktyg och där barnen kan 

uppleva att de inte får göra klart innan nästa person ska ha den. Hon förklara att det 

är viktigt att finnas nära till hands och stötta barnen i deras samspel.  
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[…] bara genom att projicera de på vägen ..å dä blev de ju ett enormt samspel mellan 

barnen… faktisk så ja kan känna att… ja de bidra till ganska mycket… samspel 

faktiskt… de gö de [..] en nackdel är ju att… ha man en ipad så vill alla ha den… emm 

alla vill börja ee å man känner nog ibland att man inte bli klar utan då ska kompisen ha 

den… dom är ju väldigt populära många gånger så att mm… ee de kan bli lite konflikter 

i de… ee samtidigt så… få man ju finnas dä som… som pedagog å stötta också i 

samspelet […] (Emma).  

 

I intervjun med Fanny anges det att barn kan ha svårt att samspela för att alla vill 

göra aktiviteten samtidigt. Som pedagog handlar det om hur de visar samt förklarar 

för barnen och vilka gränser som sätts i aktiviteten. Hon upplever trots allt att ett 

visst samspel förekommer.  

Mm de äh oftast när vi tar fram digitala verktyg kan det vara svårt att samspela asså om 

barnen sinsemellan äh för att alla vill göra samtidigt äh men det handlar ju mycket om 

om hur vi också som pedagoger väljer att äh alltså hur vi visar barnen asså det är upp till 

oss lära inte lära men att faktiskt sätta gränser ramar och förklara äh men om man 

förklara det så jo visst kan dom samspela […] (Fanny).   

 

5.2.2 Barns lärande när digitala verktyg används i undervisningen  

Tova poängterar att digitala verktyg skapar möjligheter för barnen att få en bild hur 

tekniken fungerar och hur det kan vara användbart. Hon förklarar att det är viktigt att 

introducera digitala verktyg tidigt för barnen utifrån den digitala värld och samhälle 

som de idag växer upp i.  

 
[…] det är ju för att dom ska få upplev hur det funkar, hur man kan använda ee digitala 

verktyg just för att ee dom det är ju en så himla digital värld nu ju.… så det är bra att 

introducera tidigt […] (Tova)  

 

Emma och Fanny berättar att digitala verktyg gör barnen nyfikna och intresserade. 

De anser att det kan beror på dagens samhällsutveckling. Digitala verktygen skapar 

olika miljöer och upplevelser som fångar barnen.  

Äh jag upplever att den äh gör barnen nyfikna och intresserade för det är det samhället vi 

lever i idag det är ett sätt att faktiskt skapa en upplevelse eller asså göra dom intresserade 

[…] man kan skapa olika asså olika miljöer och andra upplevelser å sammanhang för 

barnen genom digitala verktyg (Fanny).  

 

Emma anser att digitala verktyg i undervisningen fördjupar och tydliggör kunskapen. 

Hon uppfattar att det är ett fördelaktigt verktyg i arbetet med nyanlända barn. Där 

hon kan visa bilder på olika begrepp för barnen med hjälp av lärplattan som är ett bra 

verktyg att använda. Hon menar att det kan vara fördelaktig för barn med 

koncentrationssvårigheter att arbeta med lärplattan. Emma förklarar att med hjälp av 

lärplattan kan hon som förskollärare nå flera barn där de är. 

Ja jag ser mycket möjligheter både för att fördjupa barnens kunskaper förtydliga saker 

jag tänker om man har nyanlända barn å man ska ähm berätta om nånting å dom faktiskt 

inte vad de är ja då måste jag kanske visa en bild på ett stort träd ett stort å ett litet högt å 

lågt tjockt och smalt att ibland måste man visa saker å då är ipaden jättebra för 

förtydligande […] så ett sätt att nå ett barn som kanske har koncentrationssvårigheter 

[…] (Emma).   

 

Emma poängterar ytterligare att barn tar till sig kunskaper på olika sätt där en del 

barn ta till sig kunskapen bra med papper och penna och andra barn behöver 

lärplattan som ett komplement.  
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[...] få möjlighet å lära på flera olika sätt ähm att en del lär sig jättebra med å så papper å 

penna medans kanske en del behöver en ipad… för att lära sig eller ta till sig kunskap på 

olika sätt [...] (Emma).  

 

5.2.3 Organisera och planera undervisningen 

Det framgick i intervjun med Emma att de är väldigt aktsamma med den digitala 

tekniken. Hon är rädd att tekniken går sönder om den ligger tillgänglig för barnen 

och att när de blir äldre kan det eventuellt ligga framme. Hon poängterar att hennes 

mål är att de ska vara tillgängligt för barnen.  

De ser väldigt olika ut på olika avdelningar nu har jag dom allra yngsta så där är det inte 

tillgängligt för barnen äh där finns de… så högt upp vi kan komma därför att de går 

sönder helt enkelt ähm… men hos dom äldre barnen… är de heh också lite olika ähm… 

vi har bara en ipad per avdelning några har kanske två eventuellt och en projektor så att 

vi har inte så mycket material att ibland vill man dokumentera och ä… ä låta barnen 

använda samtidigt å de går inte å då är man ganska rädd om den här enda lilla ipaden 

man har men ä förhoppningen är ju att den ska kunna ligga framme (Emma).  

 

Intervjun fortsätter med Fanny förklarar att det kan vara olika faktorer som gör att 

digitala verktyg inte används med barnen. Faktorer som detta kan grunda sig på är 

personaltäthet, tid samt lättillgänglighet.  

[...] ä är vi inte tillräckligt med personal så kanske det väljs bort äh äh det en vet jag om att de 

så med tid just med tid 10 minuter kvar till frukost så kanske jag inte plockar fram det äh a å 

sen hur tillgängligt materialet är, behöver jag gå och hämta det på en annan avdelning, har 

jag det nära till hands, är det svårt att koppla upp, kan barnen vara med och göra de äh a så 

klart (Fanny).  

 

Kent beskriver att som förskollärare är det viktigt att veta syftet och ha en förståelse 

för vad det digitala verktyget kan erbjuda barnen. Ska digitala verktyg användas i 

verksamhet ska utgångspunkten vara ett lärandesyfte och ses som ett komplement till 

den övriga verksamheten.  

[...] tog hon fram ipa… nu ska ni se hä… nu ska vi göra ett tärningsspel åå så skakade 

dom på den åå så kunde man se träningen så… å så va de tärningsspel… eeee. åå då… 

då tycker ja då att de är helt onödigt...det är liksom inget komplement… de bara 

liksom… de är liksom helt onödigt ha. du kan lika väl ha en vanlig tärning… assåå den 

typen av grejer så… att deee… man ska använda det som ett bra… verktyg…  man 

måste tänka till lite extra innan man använder ett sånt (Kent). 

 

5.3 Hur använder förskollärare digitala verktyg för att främja barns 

lärande i matematikundervisningen? 
I följande delkapitel redovisas förskollärares användande av digitala verktyg i 

matematikundervisningen samt förskollärarens roll i användandet av digitala 

verktyg.  

 

5.3.1 Förskollärares användande av digitala verktyg i 

matematikundervisningen 

Alla förskollärarna menar att matematiken finns överallt. Det framkommer däremot 

att matematikundervisningen tillsammans med digitala verktyg sker mest spontant. 

Tova beskriver att hon kan koppla matematikundervisningen till en händelse som 

hänt på en tidigare förskola med QR-koder i en julkalender. Hon framför ett exempel 

på hur hon kan jobba vidare med det på sin befintliga förskola. Där barnen får lösa 
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olika matematikuppgifter genom att öppna QR-koden.  

[…] när jag jobbade på annan förskola så gjorde vi ju en julkalender åh då stod de 

siffrorna… på själva QR-koderna att nu är det nummer ett vad kan det vara här och så 

scannar vi den… så det är ju lite matematik i de […] sen tänkte jag göra något med QR-

koder också de får någon så matteuppgift med en QR-kod och då ska dom lösa… lösa 

matteproblem och sen när de klarat de får de nästa QR-kod (Tova).  

 

Emma berättar att hon använder till största del projektorn och lärplattan i 

matematikundervisningen genom att projicera upp innehållet på väggen. Här 

använder hon sagor såsom Petter och hans fyra getter, där barnen ges möjlighet att 

beräkna antal, former, bakom och framför. Hon lyfter även att olika matematikspel 

på lärplattan används tillsammans med projektorn som gör att barnen kan sitta två 

och två.  

 
[…] matematikundervisning kan jag känna sker ju genom a leken å aktiviteten vi gör ä 

en matematikundervisning situation kan vara att vi projicera Petter och hans fyra getter 

från Polyglutt till exempel på väggen där vi beräknar antal å de är former å de är framför 

å bakom […] vi gör ofta projicerat upp mattespel å sånt också när dom… när dom spelar 

å då kan man sitta två stycken å då så projicerar man upp de […] (Emma).  

  

Likaså Fanny förklarar att hon använder sig av att projicera Polyglutt och ställer 

matematiska frågor till barnen, som exempelvis hur många kompisar det är. Hon 

förklarar att genom att använda Polyglutt framkommer begrepp som antal samt 

lägesord. “[…] räkna å kanske lägesord och det är sånt som kommer fram när vi läser 

böcker vi använder mycket Polyglutt” (Fanny). Hon använder ytterligare ett digitalt 

verktyg i matematikundervisningen som är Blue-Bots. Fanny förklarar att de 

använder sig av ett rutsystem där barnen får räkna hur många gånger de behöver 

trycka för att komma från punkt A till punkt B. Hon nämner att de använder sig av 

lärplattan för att barnen lättare ska kunna trycka och vara delaktiga.  

MM äh vi har arbetat lite med äh Blue-Bot som jag anser är en ett digitalt verktyg för oss 

och där går ju där man får räkna för vi har haft ett rutsystem där man får räkna liksom äh 

hur många gånger behöver vi trycka på framåtknappen för å komma till aa vad det nu 

kan va […] eftersom vi arbetar med små eller yngre barn har vi ju använt ipaden kopplat 

på asså just att dom använder ipaden och trycka på med Blue-bot […] (Fanny).  

Fanny fortsätter berätta att när hon tar fram ett digitalt verktyg kan syftet med det 

digitala verktyget vara att introducera det för barnen. Där lärandet blir att förstå 

hur verktyget fungerar. Detta gör att hon sedan kan gå vidare i undervisning och 

använda det till att upptäcka matematiken. Första syftet blir att barnen ska 

bekanta sig med det digitala verktyget. 

Ja precis det kan ju vara ett syfte asså så att nu är det för att introducera det å sen nästa gång 

kanske det är a men nu är det för att vi faktiskt ska räkna på ett roligare sätt äh eller upptäcka 

nånting lägesord med hjälp av digitala verktyg eller nånting sånt (Fanny).  
 

5.3.2 Förskollärarens roll i användandet av digitala verktyg  

Utifrån intervjuerna framkom det att alla förskollärarna är aktiva och arbetar 

tillsammans med barnen i användandet av digitala verktyg. Fanny berättar att hon tar 

på sig den ledande rollen för att kunna förklara och visa för barnen vad som ska 

göras. I intervjun förklarar Fanny också att hon ibland tar på sig den avvaktande 

rollen och istället följer barnen i deras upptäckande. Genom att vara en stöttande 

pedagog samt vara nära barnen kan hon tillvarata deras intressen och utforskande. 
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Detta för att ta barnen vidare i matematikundervisningen med digitala verktyg. 

Vilken roll hon intar beror på vilken barngrupp hon har samt hur dagen har varit, där 

många faktorer spela in enligt Fanny. 

Mm ja där kan jag väl bli både den den som leder tänker jag äh äh den jag ta den ledande 

rollen för barnen just för att förklara vad vi ska göra äh sen i ibland så kanske jag blir 

den som asså följer efter dom å å stötar dom äh i i när dom liksom upptäcka själva så får 

ju den här eller får jag inta en mer asså vara en stöttande pedagog genom att vara nära å 

så vad som händer å utifrån de ta dom vidare i deras äh matematikundervisning 

tillsammans med då digitala verktyg äh så det är lite olika och beroende på vilken vilka 

barn jag arbetar med och har och hur den dagen har varit och så vidare det är mycket 

som spelar in liksom i (Fanny). 

 

Tova berättar att hon introducerar aktiviteten och där barnen sedan ges möjlighet till 

att utforska själva i största mån. Likaväl menar hon att det kan ske tillsammans. Hon 

förklara att hon tar en ledande roll samtidigt som hon är medforskare. Vilket ger 

henne möjlighet att ta del av barnens tankar. Tova ser sig själv som en lekpedagog 

och där hon samspelar tillsammans med barnen när digitala verktyg används i 

undervisningen.  

 
Jag fört främst ju presentera ju det… sen vill ja ju att barnen ska utforska mycket 

själva…  åå göra de… att vi gör det tillsammans… ja där är ju samspel… (skrattar) att vi 

gör det tillsammans såå… så ja vill liksom att det främst ska va för barnen ju… att dom 

ska uppleva de… så ja är liksom… ja leder undervisningen samtidigt som ja är 

medforskare i det… fö de ska ju va för dom man gö de så de är så ja förhåller mig… till 

det […] de är kul att vara medforskare… för då få man ju höra så mycket tankar och 

idéer som kommer hos barnen […] jaaa… ja samspelar med dom… ja är medforskare… 

medlekare om man säger så… ja är en lekpedagog (skrattar)… det är mycke roligare då 

(Tova).  

 

Kent beskriver olika roller som förskollärarna kan ta när barnen använder sig av 

appar på lärplattan. Han ger tre exempel och rangordnar dem från sämsta som är att 

barnen sitter helt själva. Sedan finns det situationer när barnen får sitta tillsammans 

med en kompis och det bästa är när en pedagog är med. Varför det finns olika 

varianter i förskolan kopplar han till personal och tid.  

Dess ju duktigare… eee…  de gå som på en skala… ee…  som sämst så är de så att de 

sitter ett ensamt barn med ipaden… eee…  när de är lite bättre sitter två stycken och 

jobbar tillsammans… ee… åå sen nä de är extra barn sitter pedagogen och två barn 

såå…  brukar va dom varianterna…  såå…  och ååå men de är väl lite beroende på tid 

och liksom såhär…  aaa men alla min kollegor sjuka… då sitter kanske de ett barn med 

en ipad åå så […] (Kent).  

 

 

5.4 Hur förskolläraren använder digitala verktyg i 
matematikundervisningen när observation görs?  

Observationen utfördes av förskolläraren Tova med fyra femåringar i skogen på 

förmiddagen. Det digitala verktyg som användes i aktiviteten var en lärplattan. 

 

5.4.1 Observation av förskollärare Tova  

Förskolläraren gick med barnen till skogen där hon introducerade aktiviteten för 

barnen. Tova tog fram olika lappar med siffrorna ett till sex, på baksidan stod olika 

matematiska uppdrag. Exempel på uppdragen var att ett barn skulle hitta två pinnar, 

säga vad 10+2 blir, hitta fem runda saker, samt hitta sex avlånga saker. 
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Uppdragskorten läggs sedan ut på marken där barnen får var delaktiga genom att 

hjälpa till att lägga dem i rätt storleksordning utifrån siffrorna. Efteråt plockar 

förskolläraren upp lärplattan ur ryggsäcken och förklara för barnen att de ska 

använda den för att få fram en siffra. Siffran på lärplattan visar det sifferkort som ska 

plockas upp av barnen. Förskolläraren ta fram en app på lärplattan, Pretty Random 

där barnen får trycka på en knapp och en slumpmässig siffra kommer fram mellan ett 

till sex. Förskolläraren håller i lärplattan och där barnen i tur och ordning får gå fram 

och trycka, för att sedan leta upp samma siffra på lappen. Barnen får försöka själva 

läsa vad det står på lappen där förskolläraren hjälper till om det blir för svårt. Barnen 

hjälper varandra att lösa de olika uppdragen där förskolläraren Tova är också 

delaktig och stöttar barnen.  

 

5.5 Sammanfattning  

En sammanfattning av resultatet är att förskollärarna har liknande uppfattningar om 

deras egna digitala kompetenser. De anser sig inneha en god kompetens samt ett 

intresse av att använda digitala verktyg i undervisningen. Resultatet indikerar på att 

förskollärarna har olika uppfattningar om vilka kompetenser som anses 

betydelsefulla, för att nyttja digitala verktyg.  

 

Resultatet visar också att förskollärarna väljer bort digitala verktyg på grund utav 

olika faktorer som tid samt personal. Förskollärarna uppfattar att det digitala 

verktyget kan vara en fördel för barnens lärande i undervisningen. En variation som 

synliggörs i resultatet är hur barns samspel uppfattas när digitala verktyg används.   

En annan variation som framgick var att digitala verktyg används på olika sätt i 

verksamheten.  

 

Det verktyg som användes till största del var lärplattan vilket framgick både i 

intervjuerna samt observationen. Matematiken framkom på olika sätt utifrån 

förskollärarna utsagor beroende på vilket digitalt verktyg som nyttjades samt det 

bakomliggande syftet. Resultatet visar att matematiken tillsammans med digitala 

verktyg främst förekommer i den spontana undervisningen. En samtidighet som 

framgick under intervjuerna samt observationen var hur förskollärarna ser på sin 

egna roll i användandet av digitala verktyg. Vilket resultera i att det är viktigt att de 

stöttar barnen i lärprocessen när digitala verktyg används. Resultatet berörs mer 

ingående i det kommande analyskapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

31 

 

6 Analys 
Följande kapitel kommer analysera studiens föregående resultatdel tillsammans med 

tidigare forskning samt teoretiska ramverk. Resultatet analyseras i relation till det 

fenomenografiska perspektivet. Vilket gör att förskollärares variation av 

uppfattningar kan urskiljas och synliggöras som Kihlström (2007) framför. I 

analysen behandlas också det didaktiska ramverket utifrån begreppen 

allmändidaktik, ämnesdidaktik, didaktisk design, didaktisk översiktskarta samt 

undervisningens villkor.  

 

Med hjälp av begreppen har förskollärares didaktiska val kunnat synliggöras samt 

analyseras för att besvara studiens frågeställningar. För att skapa en röd tråd mellan 

resultat och analys har frågeställningarna använts som rubriksättning i de båda 

kapitlen. När alla förskollärare benämns innefattar de förskollärarna som 

intervjuades med samma intervjuguide (Tova, Fanny & Emma). Förste 

förskolläraren inom IKT (Kent) hade en annan intervjuguide och benämns inte 

enbart som förskollärare i analysen.  

 

6.1 Förskollärares uppfattningar och kompetenser av digitala 
verktyg 

Det fenomenografiska perspektivet tar sig i uttryck att ta reda på hur människor 

uppfattar olika fenomen (Kihlström 2007). Detta perspektivet kan kopplas samman 

med de intervjuade förskollärarnas tankar om deras egna digitala kompetens. 

Forsling (2011) menar att IKT inte används i den utsträckningen det är tänkt utifrån 

förskollärarens kompetens och intresse. Det kan skapa hinder för barns lärande och 

där barn blir begränsade i sitt användande av digitala verktyg.  

 

Utifrån resultatet går det urskilja att alla förskollärare upplever att de besitter en god 

digital kompetens. Det finns också ett intresse att använda digitala verktyg i 

undervisningen vilket motsäger det Forslings (2011) studie hävdar. Det framkommer 

i intervjun att Tova hade en negativ uppfattning till digitala verktyg som sedan har 

förändrats till den positiva. När förskollärare får mer kunskap om hur digitala 

verktyg ska användas så kan uppfattningen förändras som Bergman och Fors (2015) 

framför i sin studie. Efter studien som författarna genomförde hade deltagarna en 

positivare syn till digitala verktyg.  

 

Jernes, Alvestad och Sinnerud (2010) resultat visar att förskollärarna i studien 

upplever att de har för lite digital kompetens för att kunna skapa ett lärande för 

barnen. Vilket motsätter sig denna studiens resultat om förskollärarnas uppfattning 

om den egna digitala kompetensen. Emma och Fanny anser sig besitta en god 

kompetens samtidigt som den alltid kan utvecklas och förbättras. Båda förskollärarna 

indikera på att de besitter tillräcklig kompetens för att stödja barngrupperna de 

arbetar med. Förskollärarnas uppfattningar om sin egna goda kompetens kring 

digitalisering kan bero på att de har en förste förskollärare inom IKT. Kent delger sin 

kompetens genom olika träffar i form av workshops, föreläsningar, APT samt 

instruktionsfilmer. Vilket kan vara en förklaring av det som Kent beskriver, att 

träffarna har blivit mer praktiska och gjort att förskollärarna har delgett sig 

kunskapen bättre. Det kan kopplas till Marklunds (2015) studie att förskollärarna 

behöver mera kompetens för att bli trygga i rollen. 
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Resultatet visar att alla förskollärarna har olika uppfattningar om vad som anses vara 

betydelsefulla kompetenser. Inom det fenomenografiska perspektivet finns det inget 

rätt eller fel enligt Kihlström (2007), utan personens uppfattningar beror på 

erfarenheter och kontexter. Lindström och Pennlert (2016) förklara att 

undervisningsvillkoren såsom lärarens erfarenheter och attityder påverkar barns olika 

förutsättningar i undervisningen. Emma menar att det behöver finnas ett syfte 

bakom, att kunna veta varför pedagogen tar in digitala verktyg i undervisningen och 

låta barnen vara delaktiga. Hon poängterar att förskolläraren inte bör använda för 

många verktyg utan ett fåtal som också Kent påtalar under intervjun. Emmas 

uttalande kan kopplas till den didaktiska översiktskartan utifrån syfte - varför. Vilket 

författarna poängterar är av betydelse att ta i beaktande när lärare planerar 

undervisningen. Fanny förklarar att hon värdesätter kunskapen inom digitalisering 

och att få utvecklas. Till skillnad från Tova som lyfter att det är viktigt hur 

pedagogen förhåller sig till digitala verktyg och visar en nyfikenhet samt att våga 

testa. En tolkning om att förskollärarna har varierande uppfattningar om 

betydelsefulla kompetenser kan bero på deras erfarenhet, ålder och kunskaper vilket 

kan kopplas till undervisningens villkor.  

 

6.2 Förskollärares didaktiska val när de nyttjar digitala verktyg 

Allmändidaktiken innefattar kunskaper som individen behöver för att bemöta det 

samhälle som de lever i (Wahlström 2016). Vilket motsvarar det som uttrycks i 

intervjun av alla förskollärarna. De förklarar att människan lever i en digitaliserad 

värld och därför ser de vikten av att ta in digitala verktyg i undervisningen. De ser 

betydelsen av att möta det samhälle som det levs i och förbereda barnen redan i 

förskolan för att de ska få ett intresse. Nielsen (2014) skriver i sin studie att barn 

behöver möta samt lära sig tekniken och för att de ska kunna behärska den. Samtidigt 

poängterar författaren att barn är digitala infödingar och lär sig det relativt snabbt.  

 

Det finns likhet av hur förskollärarna uppfattar digitala verktyg när det gäller barns 

lärande. Emma nämner flera olika fördelar med att använda digitala verktyg i 

undervisningen som att hon kan nå fler barn och att det gynnar nyanlända eller barn 

som har koncentrationssvårigheter. Vilket kan motsvara det Bergman och Fors 

(2015) tar upp i sin forskning om att de som har ett annat modersmål än svenska kan 

gynnas av att imitera lärplattan. De tar också upp om barn som är i behov av särskilt 

stöd stimuleras i större utsträckning av apparna. Jernes, Alvestad och Sinnerud 

(2010) påvisar också i sin forskning att barn med särskilda behov gynnas av att 

använda digitala verktyg. När digitala verktyg används i verksamheten ska 

förskolläraren ha ett syfte med varför det används och vilket lärande det kan bidra 

med för barnen enligt Kent. Uttalandet kan jämföras med det Lindström och Pennlert 

(2016) beskriver att undervisningen ska ha ett syfte och mål.  

 

Samtliga förskollärare ser att det sker ett samspel med digitala verktyg likaså att det 

kan förekomma konflikter. Bergman och Fors (2015) forskning visar att det 

kollaborativa lärandet ökar hos barn när lärplattan används i förskolan och att 

turtagning sker i större omfattning. Lawrence (2018) hävdar också att beroende på 

vad som utförs på lärplattan kan en konkurrens skapas mellan barnen. Stängda appar 

missgynnar samspelet och öppna appar gynnar samspelet. Emma hävdar att 

projektorn leder till ett gott samarbete mellan barnen. Yttrandet kan tolkas som att 

barnen inte själva kan äga aktiviteten när det projiceras på väggen, vilket minskar 

konkurrensen mellan barnen. Fanny menar på att när lärplattan tas in i 
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undervisningen är det upp till förskolläraren att introducera, förklara samt sätta 

gränser för hur det ska användas. Detta kan kopplas med vad Selander (2012) 

beskriver om didaktisk design, det är upp till förskolläraren att planera sin 

undervisning och hur aktiviteter ska utformas med hjälp av olika läromedel. Klerfelt 

(2007) menar på att när lärplattan används är det självklart att förskollärarna ska 

stötta barnen.  

 

De olika ramfaktorerna som Lindström och Pennlert (2016) beskriver gör att studien 

kan analysera förskollärarnas svar om deras olika förutsättningar för att skapa 

undervisningssituationer. En faktor som gör att digitala verktyg väljs bort av Emma 

kan vara att det är tidskrävande och att det utesluts om det fattas personal. När det 

gäller tidsfaktorn ska det finns lättillgängligt i verksamheten för förskollärarna och är 

något som både Fanny och Emma framför i intervjun. Emma arbetar med de yngre 

barnen och hon ser att den ekonomiska faktorn har betydelse för hur de handskas 

med de få digitala verktyg som finns på avdelningen. De vill inte ha det 

lättillgängligt för barnen utan lägger det oåtkomligt, eftersom det är dyra material att 

köpa in om det skulle gå sönder.  

 

Klerfelt (2007) framför vikten av att barn ska få tillåtelse till att använda materialet 

och att förskollärarna kan behöva släppa på makten. Utifrån Emma kan det tolkas 

som att de digitala verktygen tillhör pedagogerna och enligt författaren kan det göra 

att barnen blir utestängda från sitt aktörskap. Nielsen (2014) tar upp i sin forskning 

att lärplattan är ett kostsamt redskap och kan gör att det kan arbetas på olika sätt 

beroende på barngruppen och kan kopplas till Emmas val av placering. 

 

6.3 Förskollärares användande av digitala verktyg för att främja 
barns lärande i matematikundervisningen 

Under intervjuerna framkommer det att alla förskollärarna använder digitala verktyg 

i matematikundervisningen. En likhet som synliggörs är att de intervjuade 

förskollärarna till största del använder lärplattan i undervisningen. Emma och Fanny 

använder lärplattan till att projicera upp sagor från appen Polyglutt, där sagor 

används för att få in matematik med barnen. En skillnad är att Emma även berättar 

att hon använder lärplattan till matematikspel. Ytterligare en skillnad är att Tova 

använder lärplattan för att läsa av QR– koder, som visar olika matematiska uppgifter 

och blir problemlösning.  

 

En annan skillnad är att Fanny benämner även att Blue-Bot är ett digitalt verktyg hon 

använder i sin matematikundervisning med barnen. Här kommer programmeringen 

in där barnen ges möjlighet att ta del av matematiken med hjälp av det digitala 

verktyget. Utifrån detta går det att tolka att förskollärarna använder digitala verktyg, 

dock har de olika mål samt tillvägagångssätt i undervisningen. Som kan kopplas till 

didaktiken och översiktskartan med begreppen, innehåll, metod samt syfte som 

Lindström och Pennlert (2016) lyfter. Innehållet blir vilken matematik som ska 

framkomma i aktiviteten, som exempelvis antal, lägesord, rumsuppfattning samt 

problemlösning. Metoden blir vilka olika tillvägagångssätt förskollärarna använder, 

där det framkommer både likheter och skillnader i förskollärarnas svar från intervjun. 

Alla har ett syfte med aktiviteten när digitala verktyg används i 

matematikundervisningen. Nielsen (2014) benämner att det är av betydelse att det 

finns ett syfte i användandet av digitala verktyg för att ett lärande ska ske.  
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Lindström och Pennlert (2016) förklarar att olika faktorer påverkar de didaktiska 

ställningstagande som tas, där varje undervisningstillfälle är unikt. I användandet av 

digitala verktyg väljer de intervjuade förskollärarna olika metoder samt innehåll 

vilket går att tolka att undervisningens villkor spelar in. Förskollärarnas intresse och 

attityd påverka hur de väljer att använda det digitala verktyget i 

matematikundervisningen. Tova använder mest QR– koder, där en tolkning kan vara 

att hennes erfarenheter och intresse påverka valet av metod. Fanny använder 

lärplattan för att barnen lättare ska kunna vara delaktiga och trycka när Blue-Bots 

används. Utifrån detta går det att tolka att barngruppen samt deras ålder har en stor 

inverkan på val av innehåll samt metod. Följande motsvara Petersen (2015) resultat, 

att när lärplattan används behöver förskolläraren välja innehåll samt arbetssätt utifrån 

barnet och barngruppen. Det framkommer även i resultatet att förskollärarna 

använder digitala verktyg tillsammans med matematiken till största del i den 

spontana undervisningen. En tolkning blir att tid, kunskaper samt intresse spelar en 

betydande roll om förskolläraren använder verktyget i den spontana eller planerade 

undervisningen. 

 

Petersens (2015) resultat visar att läraren behöver ge barnet stöd och vara närvarande 

i användandet av digitala verktyg, vilket även Couse och Chen (2010) poängterar. 

Läraren behöver förklara för barnen vad som händer i användandet av den digitala 

tekniken där vuxna ska ses som scaffolding i processen. I likhet med detta visar 

Nielsens (2014) resultat att läraren spelar en viktig roll i användandet av lärplattan. 

Förskollärarna som deltog i studien berättar att de är aktiva tillsammans med barnen 

när digitala verktyg används. Likheter som framkommer i Tova och Fannys svar är 

att de tar på sig den ledande rollen i aktiviteten med digitala verktyg och är 

medforskare tillsammans med barnen. Båda poängtera vikten av att kunna ta ett steg 

tillbaka och låta barnen få utforska på egen hand.  

 

Forsling (2011) hävdar att förskollärare behöver inta ett avvaktande förhållningssätt 

för att ge barnen möjlighet att vara delaktiga. Klerfelt (2007) menar att om 

pedagogen är nyfiken och närma sig barnens mediakultur tillsammans möjliggör det 

för ett meningsfullt lärande för barnen. Vilket går att koppla med det Tova och 

Fanny berättar. Fanny menar att vilken roll hon intar beror på vilka barn som är med 

i aktiviteten likaså hur dagen har varit. Återigen går det att koppla att barngruppen, 

samt barnens dagsform påverka förskollärarnas didaktiska val, hur de lägger upp 

aktiviteten.  

 

Couse och Chen (2010) tar upp i sin forskning att barn som får utforska lärplattan 

blir mer självständiga. Fanny beskriver att ett av hennes didaktiska val när digital 

teknik tas in i undervisningen kan vara att barnen ska få möjlighet att bekanta sig 

med verktyget. Innan hon kan fortsätta med det inom ämnesområdet matematik. 

Vilket bidrar till att hon använder det digitala verktyget tillsammans med ett ämne 

som kan kopplas med ämnesdidaktik som Wahlström (2016) skriver om. Att använda 

digitala verktyg i en matematikundervisning gynnar barns lärande som forskarna 

Von Bommel och Palmérs (2018); Schacter och Jos (2017); Llorente et al. (2015) har 

kommit fram till.  

 

Kent förklarar att när ett barn sitter själv med lärplattan upplever han det mindre 

lärorikt. Enligt Kent är det mer givande när två barn och en förskollärare använder 

lärplattan tillsammans. Han förklarade vidare att en faktor som kan påverka om 
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förskolläraren är närvarande i användandet av lärplattan är omsättning av personalen. 

Där ett barn kan få sitta själv och arbeta med lärplattan. Här går det tolka att 

ramfaktorerna som personalomsättningen påverka de didaktiska ställningstagande 

och hur förskolläraren låter barnen använda lärplattan själva eller i grupp.  

 

6.4 Observation av hur förskolläraren använder digitala verktyg i 
matematikundervisningen 

Selander (2012) beskriver att didaktisk design innefattar att förskollärare planerar 

undervisningen utifrån sina egna förutsättningar. I observationen användes begrepp 

som avlång och rund, begreppen hade kunnat utvecklas till mer matematiska. 

Llorente et al. (2015) skriver i sin forskning att matematiska begrepp som benämns 

av förskolläraren ökar barns lärande. En tolkning kan vara att barnen inte får 

varierade matematiska begrepp som kan möjliggöra en utökad matematikförståelse. 

Författaren tar också upp i sin forskning att digitala verktyg öppnar upp för oändligt 

många lärtillfällen. I observationen användes lärplattan endast med appen Pretty 

Random. Detta kan tolkas som att lärplattan bara användes på ett sätt. En möjlighet 

med lärplattan är att illustrera mängden av ett tal som barnen fick. Som Forsling 

(2011) hävdar kan barn få en utökad kompetens om förskollärarens ser möjligheterna 

med det digitala verktyget.  

 

En tolkning är att Tova valde att använda lärplattan i aktiviteten kan bero på att den 

är lätt att ta med sig eftersom de arbeta på en utomhusförskola. Petersen (2015) 

menar att läsplattans utformning gör att den är behändig att ta med överallt och flytta 

på. Under aktiviteten håller Tova i lärplattan hela tiden där barnen bara ges möjlighet 

att trycka när de blir tilldelade. Klerfelt (2007) menar att pedagoger som inte låter 

barnen använda lärplattan hindrar barnens delaktighet samt självständighet i 

aktiviteten. Där barnen blir utestängda från sin agency. En tolkning kan vara att det 

finns en anledning varför Tova agerar på detta sättet och där undervisnings villkoren 

spelar en roll. Det kan bero på hennes egna erfarenhet, barngruppen, hon är rädd om 

lärplattan eller att aktiviteten är utomhus.  

 

Tova plockar upp lärplattan sist efter att ha introducerat aktiviteter för barnen. En 

tolkning kan vara att hon vill få barnens uppmärksamhet där inte lärplattan ska vara i 

fokus. Vilket kan ses som ett didaktiskt ställningstagande hon gör. Lindström och 

Pennlert (2016) menar att olika faktorer påverka de didaktiska valen i aktiviteten. 

Tova är delaktig tillsammans med barnen under aktiviteten och stöttar dem genom att 

hjälpa dem om de inte förstår, samt tydliggöra uppgiften som står på korten. Hon 

låter barnen testa själva och utforska under aktiviteten. Detta går att koppla med 

Couse och Chen (2010) som menar att vuxna behöver fungera som en scaffolding i 

aktiviteten och stötta barnen i deras användande med digitala verktyg. 

 

6.5 Slutsatser 

I det fenomenografiska perspektivet innebär det att urskilja, hitta variationer och 

samtidighet i människors uppfattningar (Kihlström 2007). En slutsats av analysen är 

att det framkommer variationer och samtidighet i förskollärarnas svar. Förskollärarna 

belyser betydelsefulla kompetenser som exempelvis, kunskap, nyfikenhet samt 

bakomliggande syfte. Det framkommer också variationer i förskollärarnas didaktiska 

ställningstagande i relation till undervisningsvilkoren. Dessa faktorer är exempelvis 

tid, barngruppen, personal, barnens ålder samt digitala verktygens tillgänglighet.  
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Det förekommer likaså samtidighet i förskollärarnas svar, där de intervjuade har ett 

intresse av digitala verktyg samt anser sig besitta god kompetens. Ytterligare en 

samtidighet som visade sig var att förskollärarna menade på att det är viktigt att de 

har ett syfte när digitala verktyg används i undervisningen. Förskollärarna kopplar 

digitala verktyg i största utsträckning till allmändidaktiken. De indikerade på att 

digitala verktyg är en del av barns värld utifrån dagens samhällsutveckling och 

betydelsefullt att använda i verksamheten. En likhet som framkom mellan 

intervjuerna och observationen var förskollärarnas förhållningssätt när digitala 

verktyg används. Förskollärares uppfattningar var att stötta barnen och vara 

närvarande vilket även synliggjordes i observationen.  

 

Variationer som urskiljs är hur digitala verktyg kan användas i 

matematikundervisningen samt vilka verktyg som används. Digitala verktyg används 

främst i den spontana matematikundervisningen med barnen. En tolkning av dessa 

variationer och samtidigheter i förskollärarnas uppfattningar är att barns 

förutsättningar att använda digitala verktyg i undervisningen styrs av 

undervisningsvillkoren. Precis som Lindström och Pennlert (2016) poängterar att 

undervisningen styrs av lärare och barns villkor men också de yttre ramfaktorerna. 

Likaså indikera Walldén och Hillström (2014) att faktorer som läroplanen, antal 

digitala verktyg samt barns deltagande styr förskollärarnas didaktiska val i 

användandet av digitala verktyg. En tolkning av de intervjuades olika 

uppfattningarna kan sättas i relation till ett meningsfullt sammanhang. Där digitala 

verktyg används för att främja barns lärande och förbereda dem för framtiden. 

Kihlström (2007) skriver att den fenomenografiska ansatsen fokuserar på att urskilja 

något och sätta det i ett meningsfullt sammanhang. Det analyserade resultatet 

kommer att diskuteras mer ingående i diskussionskapitlet.  
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7 Diskussion 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares uppfattningar om digitala verktyg 

och deras didaktiska val i användandet av dem. Studien berör likaså digitala verktyg 

inom ämnesområdet matematik.   

  

Ur resultat framgår det att förskollärarna använder sig mest av digitala verktyg i den 

spontana matematikundervisningen. En förklaring till det kan vara att förskollärarna 

inte får kunskap om hur de kan använda verktygen till ett specifikt ämne utan mera 

allmänt. En konsekvens av detta blir att förskollärarna som anser sig besitta en god 

kompetens inte kan koppla användandet av digitala verktyg till de olika målen i 

läroplanen. Förklaring till detta kan vara att förskollärarna inte använder sin 

planeringstid för att planera matematikundervisning. Vilket resulterar i att digitala 

verktyg tillsammans med matematiken sker i spontana situationer och inte planerade. 

Detta kan innebära att förskollärarna inte benämner de matematiska begreppen för 

barnen eller reflekterar över att det arbeta med matematik. En aspekt som framgick i 

observationen var att matematiska begrepp användes sparsamt vilket gör att barns 

möjligheter till ökade matematiska färdigheter och förståelse minskar. Konsekvensen 

blir att barn i förskolan inte får med sig tillräcklig kunskap om ämnet matematik. Det 

kan skapa svårigheter för barnen i kommande skolår för att kunna hänga med. 

 

I observationen synliggjordes att digitala verktyg är lätt att använda i undervisningen 

men för att det ska ske ett lärande hos barnen behövs kunskaper om det digitala 

verktyget. Men också att verktyget ska tillföra något extra till undervisningen. Ett 

exempel är när lärplattan används som en tärning i observationen, detta hade lika 

gärna kunnat utföras med en tärning. Därför är det av vikt att förskolläraren ser de 

digitala verktygen som ett komplement i undervisning och ska inte ersätta något 

befintligt material, vilket även Elyoussoufi (2018) benämner. Vi tolkar att det är 

betydelsefullt som förskollärare att reflektera över hur de digitala verktygen kan 

användas på ett varierande sätt, för att ge barn de bästa förutsättningarna.  

 

En tolkning av förskollärarnas goda kompetens kan bero på kommunens organisering 

av IKT. I kommunen finns det en förste förskollärare inom IKT som har 

huvudansvaret för förskolorna. På varje förskola finns en till två IKT-piloter, 

beroende på förskolans storlek. Varje avdelning har en IKT-ansvarig förskollärare 

som ska förmedla kunskaper inom arbetslaget. Det kan liknas vid en pyramid, som 

skapar möjligheter att nå ut med kunskapen till alla inom förskolan. Vi tolkar att 

arbetssättet kan gynna förskollärare att få en ökad kompetens och inställning till hur 

de digitala verktygen kan användas, för att skapa ett lärande hos barnen. Det kan 

bidra med en utvecklad förståelse för användningsområdet i verksamhetens 

undervisning tillsammans med ämnesområdena i läroplanen. En slutsats blir att 

förskollärarna inte bara behöver kunskap om hur digitala verktyg fungerar men också 

hur de kan använda verktygen som ett komplement till ämnesområdena och inte som 

ett enskilt ämne. 

 

Förskollärarna benämner olika viktiga kompetenser som kan bidra till att det skapar 

en mångfald av hur digitala verktyg ska användas i verksamheten. I läroplanen för 

förskolan framgår det att barnens ska erbjudas en likvärdig utbildning överallt i 

Sverige (Skolverket 2018). Vi tolkar att det är av betydelse att arbeta i arbetslag, 

eftersom förskollärarna har olika uppfattningar samt erfarenhet om digitala verktyg 

och den egna kompetensen. En konsekvens blir att barnen får ta del av en större 
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kunskap inom området och öppnar upp för att arbeta mot en likvärdig utbildning 

inom digitalisering. Lindström och Pennlert (2016) hävdar att det är en fördel att 

arbeta i arbetslag eftersom eleverna får en större kunskapsbredd. 

 

Resultatet utifrån empirin visar att förskollärarna stöttar barnen i deras användande 

av digitala verktyg. Där barnen ges möjlighet till att utforska tillsammans med 

förskolläraren. Vi tolkar att det är av betydelse att förskolläraren använder det 

digitala verktyget med barnen för att det inte ska bli ett lekverktyg. Skolverket 

(2019) förklara att användandet av digitala verktyg ska skiljas sig mellan förskolan 

och hemmet. I förskolan ska det finnas ett syfte bakom samt de ska främja barns 

lärande. Vilket går att koppla med studiens resultat att förskollärarna har ett syfte 

bakom sitt användande av digitala verktyg i matematikundervisningen. Vi anser det 

är viktigt att förskollärarna kan förklara sitt syfte med användandet av digitala 

verktyg utifrån de olika debatterna som är runt digitaliseringen i förskolan. Likaså 

om förskollärarna möter föräldrar som har en skeptisk inställning till att det används 

i verksamheten. Som förskollärare kan det därför vara viktigt att tänka över de 

didaktiska valen när digitala verktyg används i verksamheten.  

 

Från den insamlade empirin visar resultatet att digitala verktyg är något som plockas 

fram av förskollärarna vid undervisningssituationer. Detta motsäger det Elyoussoufi 

(2018) skriver om att digitala verktyg inte ska plockas fram vid speciella tillfällen 

utan vara en naturlig del av barns lärmiljö. En konsekvens som kan ligga till grund 

för detta är som en förskollärare nämnde om att det är kostsamma material som de är 

väldigt aktsamma om och vill ha lite extra koll på när barnen använder. Det medför 

att förskollärarna som intervjuades var med under tiden som digitala verktyg används 

och kan uppmärksamma barns lärande och stötta dem i deras utveckling.  

 

Vi tolkar att det är viktigt att arbeta så att exempelvis lärplattan kan stå framme vid 

böckerna där barnen själva ska kunna gå och hämta den. Utifrån detta kan det ses 

som ett komplext arbete för förskollärarna att arbeta med digitala verktyg där 

arbetslaget behöver reflektera och väga fördelar samt nackdelar. Förskollärarnas 

undervisningsvillkor ligger till grund för de didaktiska valen. En slutsats bli att 

samspelet, barns lärande och olika faktorer såsom tid, antal lärplattor, barngruppen 

styr undervisningen när digitala verktyg används. Vilket medföljer att barn får olika 

förutsättningar för ett utvecklat lärande när digitala verktyg används i 

undervisningen. Som kan bidra till att de skapar en större likvärdighet inom 

förskolan men följaktligen är det inte en självklarhet för alla barn att använda digitala 

verktyg på ett pedagogiskt sätt. En slutsats utifrån diskussionen är att även om 

begreppet digitaliseringen först in i förskolans läroplan finns det mycket att arbeta 

vidare med för att ge det bästa förutsättningarna för nästa generations barn. 

 

7.1 Förslag på vidare forskning 

En intressant aspekt som kan vara värt att studera är rektorernas uppfattningar om 

digitala verktyg eller hur det är i andra kommuner inom IKT. Hur fördelar de 

resurserna på förskolorna för att arbeta mot läroplanens digitaliseringsmål. I denna 

studie har det fokuserats på förskollärares uppfattningar om digitala verktyg, det 

hade varit intressant att få en uppfattning om hur barnen använder digitala verktyg. 

Genom att fokusera mer på barnen kan deras perspektiv av att använda digitala 

verktyg synliggöras. Detta för att vinna kunskap om hur barn upplever att 

digitaliseringen i förskolan påverkar dem samt deras egna lärande.  
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Bilaga A Missivbrev till förskollärarna  
Hej!  

 

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet som nu är inne på 

vår sista termin. Som avslutning på utbildningen skriver vi ett examensarbete och vår 

handledare är Bosse Hansson (bosse.hansson@lnu.se). Vår inriktning på 

examensarbetet är digitala verktyg i förskolan.  

  

Vi undrar om du vill deltaga i vår undersökning som kommer ske genom intervju samt 

observation. Studien handlar om förskollärares inställning till och användande av 

digitala verktyg i undervisningen samt i förhållande till matematiken. Vi kommer först 

att göra en intervju därefter kommer en observation att ske vid ett senare tillfälle när ni 

arbetar med digitala verktyg samt matematik. Om du svarar positivt avtalar vi tid. 

Intervjun kommer att ta cirka 30–45 min där vi tillsammans med er bestämmer passande 

dag samt tid, vilket även gäller inför observationen. Under intervjun kommer vi att spela 

in samtalet (ljudupptagning), detta för att kunna analysera resultatet. Under 

observationen kommer endast fältanteckningar att göras, där fokus ligger på 

förskolläraren och inte barnen.  

  

Undersökningsmaterialet kommer behandlas konfidentiellt vilket innebär att det är 

endast vi som kommer ha kännedom om vilka som deltar i undersökningen. I uppsatsen 

utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna (http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 

  

Vi uppskattar att du hör av dig till oss via mail om du vill delta i undersökningen eller 

har eventuella frågor.  

  

Med Vänliga Hälsningar 

  

Johanna Lexander Lo                               Rebecca Stövegård                                     

Mailadress: jl223wp@student.lnu.se        Mailadress: rs222qw@student.lnu.se  

  
 

Jag har tagit del av ovanstående information gällande studien och ger mitt samtycke till 

deltagande. 

Datum:_____________________ 

  

Informantens underskrift:____________________________ 
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Bilaga B Intervjufrågor 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?    

2. Vad är digitala verktyg för dig? 

3. Vad är matematikundervisningen för dig?  

 

Vilken kompetens har förskollärare om digitala verktyg? 

4. Hur skulle du vilja beskriva din egna digitala kompetens? 

5. Försök att ge tre exempel på vad du anser är viktigast inom digital kompetens för en 

förskollärare? 

 

Hur använder förskollärare digitala verktyg för att främja barns lärande i 

matematikundervisningen? 

7. Ge några exempel på hur du använder digitala verktyg i matematikundervisningen? 

8. I vilken utsträckning upplever du att digitala verktyg främjar barns lärande inom 

matematiken?  

9. Hur upplever du barns lärande när digitala verktyg används jämfört med när de inte 

används i matematikundervisningen? 

10. Hur upplever du barnens samspel när digitala verktyg finns med i undervisningen? 

11. Hur arbetar du tillsammans med barnen när digitala verktyg i används i 

matematikundervisningen? 

 

Vilka didaktiska val gör förskollärare när de nyttjar digitala verktyg? 

12. Vilka didaktiska val gör du när digitala verktyg används?  

13. Vilka överväganden görs när du använder digitala verktyg?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

Bilaga C Intervjufrågor förste förskollärare inom IKT  
 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?    

2. Vad är digitala verktyg för dig? 

3. Vad är matematikundervisningen för dig?  

 

Vilken kompetens har förskollärare om digitala verktyg? 

4. Hur skulle du vilja beskriva din egna digitala kompetens? 

5. Försök att ge tre exempel på vad du anser är viktigast inom digital kompetens för en 

förskollärare? 

6. Hur gör du för att delge din kompetens till förskollärarna i kommunen? 

7. Hur tar förskollärarna vara på din kompetens? 

8. Vilken uppfattning har du kring förskollärares inställning till digitala verktyg i 

kommunen? 

 

Hur använder förskollärare digitala verktyg för att främja barns lärande i 

matematikundervisningen? 

9. I vilken utsträckning upplever du att digitala verktyg främjar barns lärande inom 

matematiken?  

10. Hur upplever du att förskollärarna arbetar med digitala verktyg i 

matematikundervisningen inom kommunen? 

 

Vilka didaktiska val gör förskollärare när de nyttjar digitala verktyg? 

11. Vilka didaktiska val tar du hänsyn till när du tar in digitala verktyg på förskolorna? 

12. Vilka övervägande gör du vid införandet av nya digitala verktyg? 
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Bilaga D Observationsschema 

Tid: 

Plats: 

Aktivitet: 

Vilket/vilka digitala verktyg används: 

Hur gamla är barnen: 

Hur många är barnen: 

Hur introduceras aktiviteten för barnen? 

  

  

  

Hur använder förskolläraren det digitala verktyget i undervisningen? 

  

  

  

Vilken roll tar förskolläraren i aktiviteten?  

  

  

  

Vilka didaktiska val synliggörs i aktiviteten? (hur & vad) 

  

   

 

Hur kan aktiviteten kopplas till matematik? 

 


