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Abstrakt 
Studien handlar om förskollärares uppfattningar om digitala verktyg i 
förskolan. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare förstår och 
använder digitala verktyg i förskolan samt vilka möjligheter respektive 
hinder de ser med digitala verktyg. Utifrån syftet har två frågeställningar 
skapats, de innefattar hur förskollärare förstår och använder sig av digitala 
verktyg i verksamheten samt deras syn på möjligheter och hinder med 
digitala verktyg. Studien är en kvalitativ studie där sex semistrukturerade 
intervjuer har gjorts. Eftersom avsikten är att undersöka hur förskollärare 
hanterar begreppet digitala verktyg utifrån läroplanen, valde vi 
socialkonstruktivismen som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att 
förskollärare definierar digitala verktyg främst som Ipad och projektor. 
Majoriteten av förskollärarna använder Ipad och projektor i sina 
verksamheter. Samtliga förskollärare ser möjligheter med att använda 
digitala verktyg i förskolan, om det används med ett syfte och en tanke 
bakom. Stimulera språkutvecklingen, föräldrasamverkan och att göra barnen 
mer delaktiga är några av möjligheterna. I resultatet presenteras också några 
av de hinder som förskollärarna tog upp, ett av dem var behovet av 
kompetensutveckling. De tog upp att deras egen kompetensutveckling inte är 
så hög och därför blir det svårare att använda digitala verktyg.  
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1 Inledning 

Digitala verktyg har fått en allt större betydelse i förskolans verksamhet och 
förskolan befinner sig nu i en digital förändring. Detta då Regeringen har 
beslutat att revidera läroplanen för förskolan 2019 och ett nytt område som 
tillkommit är digitala verktyg (Skolverket 2019c). Vidare står det i 
läroplanen att förskollärare ska ansvara för att varje barn “får använda 
digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” 
(Skolverket, 2018 s.10). Förskolläraren har ett ansvar för att barnen ska få 
använda digitala verktyg, men hur de går tillväga är en tolkningsfråga utifrån 
läroplanen. Det är vidare intressant att få syn på hur och om förskollärare 
arbetar med digitala verktyg då det är ett så pass nytt område som 
förskollärarna ska arbeta med tillsammans med barnen. 
 
Det råder meningsskiljaktighet kring digitala verktyg i förskolan då vissa 
forskare ser möjligheter med området och andra ser hinder. Kjällander och 
Riddersporre (2019) menar att det finns risk att barnens sociala samspel kan 
hamna i skymundan om de digitala verktygen används på fel sätt i förskolan. 
Vidare betonas att det är betydande att ha en pedagog bredvid sig som stöd 
för att verktyget ska användas på rätt sätt och att det sociala samspelet ska 
kunna fortlöpa mellan barnen och vuxen. Nilsen (2018) liksom Forsling 
(2011) nämner att en risk kan vara att pedagoger inte vet hur de arbetar med 
digitala verktyg. De menar att den digitala kompetensen hos lärare behöver 
uppdateras för att rätt arbetssätt ska kunna användas, och således kan 
lärandet synliggöras. Att se möjligheterna med digitala verktyg i förskolan 
menar Hsu et. al (2013) återspeglas i lärares förhållningssätt till digitala 
verktyg. Kjällander och Riddersporre (2019) skriver att det finns en mängd 
olika sätt att arbeta med digitala verktyg för att nå ut till alla barn vilket är en 
stor möjlighet inför deras utveckling och lärande.  
 
En intressant aspekt av digitala verktyg är dess möjligheter och hinder. Detta 
är något vi finner är intressant då vi vill få syn på hur förskollärare ser på 
möjligheter och hinder med digitala verktyg. Då området digitala verktyg i 
förskolan är ett nytt område i läroplanen är det centralt att ta reda på hur 
förskollärare ställer sig till det nya området i sitt arbete då det inte finns så 
stor forskning kring detta. Vi vill genom vår studie undersöka om och hur 
förskollärare arbetar med digitala verktyg samt vilka hinder och möjligheter 
de ser med området. Vår förhoppning med denna studie är att belysa detta. 
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2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med att konkretisera begreppet digitala verktyg i 
förskolan. Bakgrunden är uppdelad i fyra underrubriker: förskolan i digital 
förändring, digitala verktyg i praktiken, möjligheter med digitala verktyg i 
förskolan och hinder med digitala verktyg i förskolan.  

 

2.1 Definitionen av begreppet digitala verktyg 
 

Den definitionen av digitala verktyg som används är Skolverkets 
(2019a;2019b) definition av digitala verktyg. Skolverkets (2019a) definition 
av digitala verktyg innefattar fysiska verktyg som exempelvis dator och 
kamera.  Skolverket (2019b) menar att digitala verktyg även innefattar 
projicering, smartboards och surfplattor (Ipad). I läroplanen för förskolan 
finns det ingen tydlig definition av vad digitala verktyg är. Det finns heller 
inte några tydliga definitioner över vad digitala verktyg är och vad det 
innefattar när vi letat efter detta i annan litteratur. Vi har därför valt att 
använda Skolverkets (2019a;2019b) definition som ett samlingsbegrepp av 
olika digitala verktyg i vår studie.  
 

2.2 Förskolan i digital förändring 
 

Förskolan och dess digitalisering är i ständig förändring i och med att 
förskolesamhället befinner sig i en ny tid (Kjällander och Riddersporre 
,2019). Det är nya lärandeprocesser som växer fram och nya verktyg som 
kräver kompetens, förändring och ansträngning från förskollärarna samt 
rektorerna.  
 
Regeringen har beslutat att digitala verktyg ska användas i förskolan 
(Skolverket 2019a). I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) står det att 
förskolläraren ska ansvara för att barnen ska använda digitala verktyg i 
förskolan. Kjällander och Riddersporre (2019) skriver att det inte är någon 
diskussion huruvida digitala verktyg ska vara bra eller dåligt för barnens 
utveckling utan detta är snarare ett måste att använda sig av då det står i 
förskolans läroplan. Detta då styrdokumenten för förskolan och området för 
digitala verktyg i läroplanen ska användas och följas i förskolan (Kjällander 
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och Riddersporre, 2019). Barnen ska ges förutsättningar att utveckla adekvat 
digital kompetens. Adekvat digital kompetens är ett begrepp som både 
Elyoussoufi (2018) och Kjällander och Riddersporre (2019) behandlar. De 
båda nämner att det innebär att kunskap om digitalitet är en process som är 
föränderlig. Vilket innebär att det aldrig finns en säkerställd kunskap om vad 
det digitala är, vilket i sin tur innebär att vår digitala kompetens kontinuerligt 
behöver utvecklas. Kjällander och Riddersporre (2019) menar att adekvat 
digital kompetens också handlar om att veta när digitala verktyg inte bör 
användas. Kjällander och Riddersporre (2019) menar vidare att arbeta med 
digitala verktyg på förskolan innefattar bl.a hur barnen kan se på 
möjligheterna med digitala verktyg men också att de förstår riskerna med det. 
 
Ett argument som är viktigt för forskning som behandlar digitala verktyg i 
förskolan är att barn behöver använda sig av digitala verktyg i framtiden 
(Kjällander, 2019). För att barn ska kunna möta den digitala framtiden 
behöver de lära sig att använda digitala verktyg för att klara av framtiden och 
dess utmaningar inom digitalisering (Plowman och McPakes, 2013). 
Samhället är numera utformat så att digitala verktyg är något man möter 
dagligen i det vardagliga livet och därför vore det underligt om inte förskolan 
arbetar med digitala verktyg (Selander, 2017).  
 

2.2.1 Förskollärarnas förhållningssätt 
Barnen föds idag in i en digital värld (Elyoussoufi, 2018). Detta innebär att 
pedagoger ska ha kunskap och kunna skapa förståelse för digitala verktyg. 
De bör veta hur de ska förhålla sig till digitala verktyg och också hur de kan 
skapa meningsfulla och lärorika sammanhang i den dagliga verksamheten 
med hjälp av digitala verktyg. Pedagoger bör utgå ifrån de didaktiska 
frågeställningarna: vad, hur och varför när de arbetar med digitalitet i 
förskolan (Elyoussoufi, 2018).  
 
Vidare kommer vi beskriva hur digitala verktyg kan se ut i praktiken på 
förskolan samt möjligheter respektive hinder med digitala verktyg i 
förskolan. 
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2.3 Digitala verktyg i praktiken 
 

Läroplanen betonar att ‘’förskolläraren ansvarar för att varje barn får 
använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande’’ 
(Skolverket 2018, s.19). Elyoussoufi (2018) nämner lärplattan (Ipaden) som 
ett verktyg som de flesta förskollärare använder. Det är dock centralt för att 
uppnå den pedagogiska effekten med lärplattan att ha en medvetenhet och ett 
syfte hur den ska användas för att utveckling och lärande ska ske.  
QR-koder är något som också används inom förskolan. QR-kod är en 
streckkod som används som en digital avläsning på exempelvis en Ipad. 
Denna streckkod kan vara direkt kopplad till exempelvis en bok eller saga på 
Ipaden. Genom QR-koder kan barnen även skapa och lägga till egna 
berättelser om t.ex. en teckning och på detta sätt ger barnens egna berättelser 
teckningen/dokumentationen ett djup (Elyoussoufi, 2018). Med hjälp av QR-
koder kan modersmålet stödjas, genom att spela in olika fraser på olika 
språk. Författaren skriver vidare att med hjälp av projektorn kan förskollärare 
skapa lustfyllda miljöer på förskolan som bjuder in till skapande och 
undersökande. Genom att projicera olika miljöer så kan barnens lek 
förstärkas. Att projicera innebär att förstora en bild/film i miljön.  
 
Läroplanen betonar att ‘’förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen’’(Skolverket 
2018, s.14). Ett exempel på detta är Blue-Bot. Det är en robot som 
programmeras med hjälp av analoga knapptryckningar (Elyoussoufi, 2018). 
Roboten har en mängd olika användningsområden. Den kan användas genom 
att barnen skapar egna banor som de sedan programmerar roboten att gå. 
Genom att tejpa fast pennor på roboten så kan barnen programmera den så att 
det blir ett visst mönster eller en viss bokstav. Den kan också användas med 
en matematikmatta. Användandet av roboten gör att förskolläraren och 
barnen själva kan utmana sig på olika sätt utifrån barnens förutsättningar och 
tidigare kunskaper (a.a.). Ett annat digitalt verktyg är Smartboard. Det är en 
digital tavla som har ett brett användningsområde. Denna tavla har 
touchfunktion som gör att tavlan blir en stor pekskärm. Barnen kan således 
använda handen, fingrarna och särskilda pennor för att utforska tavlan och 
dess funktioner. Några av funktioner den har är att det går att skriva, klistra 
in bilder, måla samt kolla på videos (Robling & Westman 2009). 
 
Förskollärare kan göra vårdnadshavare delaktiga i förskolans verksamhet 
genom digitala verktyg (Elyoussoufi, 2018). Genom att skicka iväg en bild 
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på barnet från förskolans telefon till vårdnadshavarna under inskolningen kan 
trygghet och lugn skapas hos vårdnadshavarna. Konton på sociala medier ger 
också vårdnadshavarna en inblick i vardagen på förskolan (a.a.). Författaren 
skriver vidare om veckobrev som ett bra sätt att göra vårdnadshavare 
delaktiga i den pågående verksamheten. I veckobreven kan förskollärarna 
aktivera en Qr-kod där de förmedlar en bild eller en film på något de har 
gjort under veckan.  
 

2.4 Möjligheter med digitala verktyg i förskolan 
 

Det finns möjligheter genom att använda digitala verktyg i förskolan 
(Petersen, 2015). Det möjliggör ett lärande som är lustfyllt samt att 
kommunikationen och samarbetet mellan barnen blir en central del. För att 
kunna utveckla och se möjligheterna med digitala verktyg behöver 
förskollärarna se digitala verktyg som verktyg för att uppnå läroplansmålen 
samt att förskollärarna måste kunna använda det på rätt sätt. Hur en lärare ser 
på teknikanvändandet i verksamheten kommer också att spegla hur de 
använder det i praktiken (Hsu et al. 2013). Förskollärare kan öka barnens 
engagemang inom ett visst målområde genom att använda digitala verktyg 
(Nilsen, 2018). Möjligheten för barns förmåga att lära och att lära sig om sin 
omvärld kan öka med hjälp av teknik i deras vardag (Plowman och Mcpake, 
2013).  
 
Barn kan arbeta med multimodala digitala verktyg och detta kan vidare ske 
genom exempelvis spel, filmer, digitala sagor, foton och videos etc 
(Kjällander och Riddersporre, 2019). Definitionen av begreppet 
multimodalitet innebär att använda flera representationsformer för att skapa 
mening (Selander och Kress, 2017). Att arbeta med digitala verktyg i 
förskolan ger även de barnen som har annat modersmål än svenska möjlighet 
till att utveckla språket tidigare än om de barnen hade fått invänta 
finmotoriken och således det skrivna och verbala språket till en senare tid i 
utvecklingen (Kjällander och Riddersporre, 2019). 
 
Det finns idag forskningsresultat som hävdar att barn skriver sig till att börja 
läsa, detta med hjälp av digitala verktyg (Hultin och Westman,2014). Andra 
forskningsresultat menar att läsning och skrivning inte utvecklas enbart för 
att digitala verktyg erbjuds (Kjällander, 2016). Det är betydande att 
förskollärare behöver finnas med och stötta när de digitala verktygen erbjuds 
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för att möjliggöra barns läsande och skrivande (Kjällander, 2016). Detta kan 
vidare härledas till begreppet scaffolding. Begreppet kan beskrivas som att 
en lärare hjälper ett barn att få stöd i sin lärprocess (Säljö, 2012). Digitala 
verktyg kan bjuda in till att skapa sociala interaktioner, Kjällander och 
Riddersporre (2019) är dock tydliga med att det är betydande att en 
förskollärare är närvarande för att bjuda in och öppna upp för sociala 
interaktioner tillsammans med barnen vid användandet av digitala verktyg 
för att ett lärande ska kunna ske. Vidare kan begreppet den proximala 
utvecklingszonen kopplas samman med att lärare stöttar barnet i deras 
utveckling och lärande för att barnen senare ska klara av en viss sak på egen 
hand (Säljö, 2012).  
 
Förskollärarna behöver hitta ett arbetssätt där de behöver se på lärande, 
utveckling och inlärning på ett nytt sätt med hjälp av digitala verktyg 
(Forsling, 2011). Förskollärare måste se möjligheterna med digitala verktyg 
för att barn ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Detta är en stor 
utmaning men kan förskollärarna finna ett balanserat arbetssätt mellan det 
traditionella arbetet och de digitala verktygen i förskolan finns det stora 
möjligheter till utveckling för både barn och vuxna i förskolan (Forsling, 
2011). Detta menar även Elyoussoufi (2018), pedagoger som är 
medforskande, nyfikna och utmanande skapar ett lustfyllt lärande för 
barnen.  
 
Pedagoger behöver utgå från barnens lärprocesser och bör ha ett medvetet 
syfte med användandet av digitala verktyg, så att det inte blir små 
‘’happenings’’ (Elyoussoufi, 2018).  Pedagoger bör själva ha en egen lust 
och nyfikenhet att lära tillsammans med andra kollegor och barn men också 
våga misslyckas. Elyoussoufi (2018) skriver vidare om det kollegiala 
lärandet inom digitala verktyg. Pedagoger bör ta vara på kollegors 
kompetenser inom området och ta stöd av varandra. Kjällander och 
Riddersporre (2019) menar likt Elyoussoufi (2018) att barn och vuxna lär 
tillsammans med varandra. Det är därför betydande att vuxna är med och 
utforskar tillsammans med barnen för att förstå och se barnens lärprocesser. 
Det handlar vidare om att den vuxna, utforskar, utmanar, följer och bekräftar 
det barnet gör för att barnen ska kunna lära i en digital miljö (Kjällander och 
Riddersporre, 2019). En betydande aspekt för barns lärande är att lärandet 
inte kommer automatiskt för att barnen tilldelas en digital lärplatta. Vidare är 
det förskollärarna som ska vara med och utmana barnen vidare i deras 
digitala miljö för att främja ett lärande (a.a). 
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Idag finns det en digital klyfta mellan hem och förskola då alla hem inte har 
samma tillgång att kunna kommunicera med digitala verktyg som vissa 
förskolor har idag (Riddersporre, 2019). Det är dock betydande att belysa att 
det kan finnas en digital klyfta angående kompetens och beredskap på olika 
förskolor men trots detta är det betydande att se till möjligheterna med 
digitala verktygen i samverkan med hemmet. Det kan ske många kontakter 
genom digitala verktyg och detta kan ske genom exempelvis bild och video 
som visas för vårdnadshavarna för att kommunicera genom olika 
uttrycksformer (a.a.). 

2.5 Hinder med digitala verktyg i förskolan 
 

Digitala verktyg är ett så pass nytt område inom förskolan att det inte finns 
någon tillräcklig kompetensutveckling inom området (Reneland-Forsman, 
2011). Lärarutbildningarna har numera IKT kurser men för förskollärarna 
som är i arbetet kan kompetensutvecklingen vara bristande (a.a.) Begreppet 
IKT beskrivs som en förkortning för informations och 
kommunikationsteknologi. IKT begreppet har samma innebörd som digitala 
verktyg och innefattar bland annat smartboard, lärplatta, datorer och 
projektorer (Europaparlamentet, 2006).  
 
Lärare är allt för ofta osäkra inför barnens användande av digitala verktyg 
(Nilsen, 2018). Detta är dels för att lärarna är oroade för att den lekbaserade 
pedagogiken ska glömmas bort i verksamheten och det stjäl tid från leken till 
digitala aktiviteter. Om lärare är osäkra på hur de ska använda de digitala 
verktygen så kommer inte de digitala verktygen bli ett lekmaterial där 
lärandet synliggörs (Forsling, 2011).  Okunnighet inom området är den 
största rädslan men genom att arbeta nära kollegor, lära och misslyckas 
tillsammans så kommer rädslan att försvinna (Elyoussoufi, 2018). Det finns 
också en oro för att teknologin ska stå i vägen för barnens sociala samspel 
med varandra. Det finns rapporter från Statens medieråd som visar på att 
barn tillbringar stor tid med digitala verktyg i sin vardag, vilket i sin tur oroar 
att barn inte tillbringar social tid med familj och vänner utan med en skärm 
(Kjällander, 2019). Vidare är detta något som inte berör förskolebarn i 
samma utsträckning då barnen på förskolan förhoppningsvis har en pedagog 
bredvid sig som en stöttande hand och således får den sociala interaktionen 
(Kjällander, 2019). Forskningen gällande om det berör förskolebarn eller inte 
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skiljer sig dock åt. Nilsen (2018) menar istället att det finns minskat socialt 
samspel mellan barnen på förskolan när digitala verktyg används.  
 
Ett hinder av användandet kan vara att barnen inte använder lärplattorna 
(Ipaden) på det pedagogiska sätt som läraren tänkt (Petersen , 2015). 
Förskolläraren kan ha ett didaktiskt syfte med aktiviteten, men det som blir 
centralt för barnen är spelandet i sig. Detta innebär enligt Nilsen (2018) att 
barnet och förskolläraren inte har tillräcklig intersubjektivitet. Begreppet 
intersubjektivitet kan beskrivas som att människor har samma förståelse av 
ett fenomen genom deras kommunikation (a.a). Nilsen (2018) menar dock att 
spel som är gjorda i pedagogiskt syfte kan främja barnens lärande om barnen 
använder det på appens tänkta sätt. Forsling (2011) skriver att förskollärare 
känner en viss oro för hur de ska kunna arbeta med digitaliseringen samtidigt 
som det traditionella arbetet inte ska hamna i skymundan.  
 
Ersättningspraktiker är något som Nilsen (2018) menar är riskfyllt i olika 
digitala appar. Detta innebär att digitala appar kan fungera som en ersättning 
för andra aktiviteter som rollekar, bokläsning etc. Det visar sig också att ett 
memoryspel som analogt varar i ca 4 minuter endast varar i 1 minut när de 
görs digitalt. Detta menar författaren förkortar barnens interaktion med 
varandra och att de inte hinner engagera sig på ett djupare plan i spelet. 
Appar med skapande aktiviteter kan också begränsa barnens kreativitet och 
möjligheter till att skapa utifrån vad de själva vill, de handlar snarare om vad 
appen erbjuder (Nilsen, 2018).  
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3 Syfte  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares 
förståelse och användande av digitala verktyg samt förskollärares syn på 
hinder och möjligheter med digitala verktyg i förskolan. 

4 Frågeställningar 

• Hur förstår och använder förskollärare digitala verktyg i förskolan? 
• Vad ser förskollärare för möjligheter respektive hinder med att 

använda digitala verktyg i förskolan?  
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5 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel redogör och förklarar vi det teoretiska perspektiv som vi har 
valt att utgå ifrån. Vår teoretiska utgångspunkt är socialkonstruktivismen.  

 

5.1 Socialkonstruktivismen 
 

Socialkonstruktivismen utgår från att allting är format och konstruerat av 
människor i samspel och interaktion med varandra. Genom interaktion 
mellan människor skapas och konstrueras det som för oss blir verkligt. 
Språket och kommunikationen mellan människor är centralt i detta 
perspektiv. Det som söks vid exempelvis intervjuer är inte hur något är utan 
hur något kan vara (Allwood & Eriksson, 2017).  
 
I denna studie ses världen som socialt formad och konstruerad av människor, 
detta blir således ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Människor formar 
och konstruerar sociala företeelser som sedan är i ständig utveckling. Det 
finns således tolkningar som skapas i relation till hur världen konstrueras 
utifrån olika fenomen. Utifrån studiens syfte som rör fenomenet digitala 
verktyg är vi intresserade av hur förskollärarna uppfattar och tolkar att arbeta 
med området.  
 
Människor tar till sig, förstår och tolkar saker genom att anpassa sig efter 
sociala konstruktioner (Bryman, 2018). Socialkonstruktivismen inriktar sig 
på att ta reda på varför och hur vi människor beskriver, förstår, tolkar och 
upplever vår egen värld och verklighet (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Vidare 
anser vi att detta synsätt passar till vårt syfte med studien då vi är 
intresserade av förskollärarnas användande och förståelse av digitala verktyg. 
Läroplanen för förskolan har nyligen reviderats och därför är det av intresse 
att studera hur förskollärarna idag tar till sig, förstår och tolkar läroplanens 
skrivningar om digitala verktyg. Skolverket (2019a) skriver att läroplanen är 
ett verktyg som ska hålla länge i tiden men att definitionen över vad digitala 
verktyg och digital kompetens är förändras över tid. Detta i takt med hur 
tekniken och samhället förändras. Socialkonstruktivismen bygger främst på 
hur vi människor socialt konstruerar och förändrar vårt samhälle över tid. 
Samma sker med den reviderade läroplanen i förskolan då den förändras 
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utifrån hur samhället och tekniken konstrueras, utvecklas och förändras av 
oss människor. 

 

6 Metod 

6.1 Val av undersökningsgrupp 
 

I studien har det intervjuats sex förskollärare i olika åldrar, med olika lång 
arbetslivserfarenhet samt som arbetar med barn i olika åldrar. Studien strävar 
efter att uppnå ett varierat resultat där olika perspektiv på området framträder 
genom denna urvalsgrupp. Att ha en bred urvalsgrupp som när det gäller 
exempelvis arbetslivserfarenhet kan leda till att det blir många infallsvinklar 
inom ett område (Kihlström, 2007). Det formulerades en samtyckesblankett 
(se bilaga 1). Olika förskolor i två kommuner i Sydöstra Sverige kontaktades, 
sex förskollärare ville då ställa upp på en intervju. Studiens kriterier i urvalet 
av intervjupersoner var utbildade förskollärare som är i olika åldrar och har 
olika lång arbetslivserfarenhet.  

 
Sex förskollärare intervjuades i studien som har fått tilldelade fiktiva namn. 
En kort presentation av förskollärarna; Cecilia 50 år och har arbetat 27 år 
som förskollärare, arbetar just nu med barn 1–3 år. Anna 25 år och har 
arbetat 1 år som förskollärare, arbetar just nu med barn 3–6 år. Susanne 50 år 
och har arbetat 27 år som förskollärare, arbetar just nu med barn 4–6 år. 
Stefan 30 år och har arbetat 6 år som förskollärare, arbetar just nu med barn 
2–3 år. Kristina 50 år och har arbetat ca 15 år som förskollärare, arbetar just 
nu med barn 1–3 år. Helena 60 år har arbetat i ca 30 år som förskollärare och 
arbetar nu med barn i åldern 3–6 år.  
 

6.2 Undersökningsmetod  
 

Syftet med studien är att lyfta förskollärares syn på användningen av digitala 
verktyg i förskolan samt hur de använder sig av det i förskolan. Studien utgår 
från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och då är intresset riktat mot att 
höra hur förskollärares uppfattning och förståelse på området digitala verktyg 
kan se ut. Det är således inte hur något är som är intressant, utan hur något 
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kan vara utifrån egen tolkning. Detta gör intervjuer till en lämplig form för 
insamling av empiri. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer 
för insamlandet av empirin valdes i studien.  Inom den kvalitativa metoden är 
frågor om olika människors upplevelser och syn på verkligheten centrala, 
utgångspunkten är att förklara, beskriva och tolka (Allwood & Eriksson, 
2017). Intervjuer anses vara en god metod när det handlar om informanternas 
möjlighet att förklara och beskriva det som de tycker är centralt i de olika 
frågorna (Denscombe, 2016). Genom att använda semistrukturerade 
intervjuer så har den intervjuade chans att utveckla sina egna synpunkter på 
området. Öppna intervjufrågor används för att intervjupersonen ska kunna 
utforma svaren på sitt eget sätt. Huvudfrågorna är detsamma vid alla 
semistrukturerade intervjuer men öppna följdfrågor ställs utifrån 
intervjupersonens svar (Denscombe, 2016). Intervjufrågor formulerades men 
de behöver inte ställas i någon speciell ordning, fokuset ligger på 
informanterna som utvecklar sina synpunkter (a.a). En nackdel med intervju 
som metod är intervjuareffekten. Intervjuareffekten handlar om att det som 
informanterna säger inte alltid stämmer överens med det de gör i praktiken 
(a.a). För att undvika detta i så hög grad som möjligt så kommer det att 
ställas återkopplande frågor till det respondenterna sagt under intervjun, för 
att få en så trovärdig bild som möjligt.  
 

6.3 Genomförande 
 

Några dagar innan intervjuerna så mejlades det ut en samtyckesblankett till 
förskollärarna (se bilaga 1). Samtyckesblanketterna signerades och skickades 
tillbaka. Innan varje intervju så blev deltagarna tillfrågade om det var okej att 
vi spelade in hela intervjun, vilket alla gav sitt medgivande till. Under 
intervjuerna använde vi oss utav ljudinspelningar och kompletterande 
anteckningar. För att få om möjligt en så fullständig dokumentation om det 
som sägs på intervjun är ljudinspelning ett bra sätt (Denscombe, 2016). 
Under intervjun användes intervjufrågor (se bilaga 2) som formulerats utifrån 
studiens frågeställningar och syfte. Följdfrågor ställdes på det som deltagarna 
svarade och då kunde de fördjupa sina tankar och åsikter kring ämnet. Varje 
intervju varade ca 30–45min på alla förskolor.  
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6.4 Analys  
 

Datan analyserades med hjälp av innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att 
författaren formulerar kategorier/rubriker med hjälp av att bryta ner 
texten/transkriberingen. Innehållsanalys avslöjar de värderingar som finns i 
texten genom att mäta positiva och negativa åsikter om något (Denscombe, 
2016). Intervjuerna transkriberades, det togs bort visst material i intervjuerna 
som kunde bryta studiens konfidentialitet, exempelvis namn på kollegor och 
på förskolor som sades. Centralt för socialkonstruktivismen är att man vill få 
reda på hur människor upplever deras värld och verklighet genom att de 
förklarar, beskriver och tolkar den (Brinkkjaer & Høyen, 2013). Idéer och 
hur idéer hänger samman är också något som synliggörs (Denscombe, 2016). 
Detta är ett tillvägagångssätt som använts där det har skapats kategorier av 
olika teman som synliggörs i intervjuerna. För att skapa olika kategorier i 
transkriberingarna, se likheter och skillnader så skrevs alla transkriberingar 
ut. Efter det så användes olika färgpennor som efter våra frågeställningar 
sorterades in i olika kategorier. 
 

6.5 Etiska ställningstaganden  
 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra etiska huvudkrav angående vetenskapsetik, 
vilka är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan presenteras det hur denna 
studien har förhållit sig till dessa krav.  
 
Informationskravet 
Informationskravet handlar om att informera deltagarna om studiens syfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Under första kontakten med förskollärarna så 
informerades de om studiens syfte. De informerades också om vad de har för 
uppgift i studien. Det lämnades ut en samtyckesblankett (se bilaga 1).  
 
Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin 
medverkan, de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill 
(Vetenskapsrådet, 2002). Denna information fick dem i samtyckesblanketten 
(se bilaga 1).  
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Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet innebär att ingen obehörig kan ta del av deltagarnas 
personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna och förskolorna 
anonymiserades. Denna information har deltagarna fått ta del av i 
samtyckesblanketten (se bilaga 1).   
 
Nyttjandekravet  
Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast kommer användas 
till den tänkta studien (Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarna informerades om 
detta i samtyckesblanketten (se bilaga 1).  Efter redovisat arbete raderas 
ljudinspelningarna och transkriberingarna. 
 

6.6 Studiens validitet och reliabilitet  
 
För att försöka uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt i studien 
har det funnits några angelägenheter i åtanke under arbetets gång. Reliabilitet 
i en kvalitativ forskning kan ses som en tillförlitlighet, med detta menar 
författaren att resultatet i den undersökningen som gjorts ska kunna göras 
igen och samma resultat skulle då visas igen (Bryman, 2018). Detta kan 
således bli en svårighet vid intervjuer då det förmodligen inte blir samma 
svar om intervjun skulle ske igen (a.a.). Eftersom intervju valdes som metod 
kan reliabiliteten ifrågasättas i studien då det hade kunnat leda till andra svar 
om det gjorts nya intervjuer. Det är betydande att påpeka att svaren från 
intervjuerna inte är en generell bild från alla förskollärare utan endast från 
studiens intervjupersoner. Begreppet validitet handlar om att se om det som 
avsetts att mäta har mätts. Vidare kan detta ses som hur väl man förhåller sig 
till det syfte man har i sin studie (Bryman, 2018). I studien har det skapats 
intervjufrågor som är väl förankrade i studiens syfte, detta för att skapa så 
hög validitet som möjligt. 

 

7 Resultat 
Nedan redovisas resultatet utifrån tre huvudrubriker som är kopplat till 
studiens syfte och frågeställningar. Dessa huvudrubriker är: förståelse och 
användande av digitala verktyg, möjligheter med digitala verktyg och hinder 
med digitala verktyg. Huvudrubrikerna delas sedan in i underrubriker.  
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7.1 Förståelse och användande av digitala verktyg 
 

Under denna rubrik kommer förskollärarnas förståelse och användande av 
digitala verktyg belysas. Detta kommer att delas in i de två underrubrikerna 
Ipaden som redskap och projektorn som redskap, dessa delas sedan in i 
ytterligare underrubriker.  
 

7.1.1 Förståelse av begreppet digitala verktyg  
 

Alla förskollärare utom en definierar digitala verktyg som en Ipad eller något 
annat verktyg.  Men en förskollärare definierar digitala verktyg som ett 
hjälpmedel för att barnen ska få möjlighet att lära på olika sätt.  

Digitala verktyg då tänker jag olika, som ett hjälpmedel för barnen att, 
möjligheter att lära på olika sätt. Ett bredare lärande (Cecilia) 

…jag tänker då att man kan få in så många olika mål i läroplanen genom att 
jobba med digitala verktyg. (Cecilia)  

Sedan ger Cecilia ett flertal exempel på hur de använder de digitala 
verktygen i verksamheten. Det blir tydligt att Cecilia ser de digitala 
verktygen som olika hjälpmedel. Digitala verktyg står som ett läroplansmål 
men Cecilia beskriver också hur de använder digitala verktyg för att få in 
andra läroplansmål med hjälp av digitala verktyg.  

7.1.2 Ipaden som redskap 
 

Flera förskollärare beskrev i intervjuerna att de ser Ipaden som en förklaring 
av vad digitala verktyg är.  
 
I första hand som jag tänker på är Ipad (Susanne) 
 
Detta svar kan således tolkas som att Ipaden är det redskap som 
förskollärarna i första hand kopplar samman med begreppet digitala verktyg i 
förskolan.  
 
Förskollärarna uttryckte att de allihop använde sig av bl.a Ipaden som 
redskap när frågan om hur de använder digitala verktyg i verksamheten lades 
fram under intervjuerna.  
 
Ipaden använder vi mest (Kristina) 
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Det framkommer att alla förskollärare använder Ipaden som redskap i 
förskolan och vidare kommer det redovisas hur de sedan ger exempel på hur 
Ipad som redskap används.  
 

7.1.2.1 Polyglutt som modersmålsstödjande 
 

En förskollärare förklarar hur de använder Ipaden som redskap och förklarar 
en app som heter Polyglutt; 
 
...man kan använda appar i Ipaden, så som Polyglutt. Det är ju sagor som 
kan läsas upp på olika språk för att inkludera alla eller så, sen kan man 
fortfarande ha svensk text om man vill det men möjligheten med andra språk 
finns ju och det är ju fantastiskt så det använder jag en del (Helena).  
 
Helena förklarar att hon använder appen Polyglutt på Ipaden för att inkludera 
alla på förskolan. Detta kan tolkas att det menas med att inkludera alla 
modersmål på förskolan då hon nämner att det finns möjlighet till andra 
språk än bara svenska i appen. Två andra förskollärare nämner även att 
Polyglutt kan användas för att de med annat modersmål än svenska ska få 
höra på böcker och förklarar det såhär; 
 
Vi använder tex mycket Polyglutt, just för att vi har dom här olika 
modersmålen. Så att de kan läsa och få höra böcker på sitt modersmål 
(Anna).  
 
… vi använder ju polyglutt appen där man kan läsa en saga först på, med 
svensk text men med arabisk uppläsning (Stefan). 
… jag använder det till modersmål, modersmålsstödjande (Stefan). 
 
Förskollärarna beskriver att de använder Ipaden och appen Polyglutt för att 
inkludera och stödja modersmålen på förskolan. Stefan ser appen som en 
form av modersmålsstödjande då det kan användas med arabisk uppläsning 
för de barn som har detta språk som modersmål.  
En annan förskollärare kopplar Polyglutt appen till en annan aspekt och 
förklarar det vidare; 
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...polyglutt att man som pedagog är medverkande i sagan, även fast sagan 
läses upp automatiskt. Märker jag att det tappas lite fokus så måste jag ju gå 
in och säger någonting som fångar tillbaka barnen i sagan (Cecilia). 
 
Utifrån förskollärarens svar kan det tolkas som om att hon tycker det är 
viktigt att vara en närvarande och medverkande pedagog vid användandet av 
Polyglutt. Cecilia fortsätter att förklara att det inte är självklart att Ipaden 
fångar alla barn och att pedagoger behöver vara delaktiga. Detta kan då 
tolkas som att pedagoger behöver vara delaktiga för att kunna fånga barnen 
igen om fokuset på sagan tappas.  
 

7.1.2.2 Dokumentation 
 

Alla förskollärarna i studien förklarar att de använder Ipaden till bl.a 
dokumentationen på förskolan. En förskollärare beskriver att hon 
dokumenterar det barnen gör och det kan tas i uttryck i verksamheten; 
 
Man kan dokumentera det barnen gör, tillsammans med barnen. Har man 
exempelvis med sig en Ipad i barngruppen och har fångar något så kan man 
ju direkt sätta sig tillsammans med barnen och göra en dokumentation av det 
och få med deras ord och reflektioner över det. (Helena)  
 
Helena beskriver hur hon går tillväga med dokumentationen och uttrycker att 
det görs tillsammans med barnen i barngrupp. Vidare kan detta tolkas som att 
Helena tillsammans med barnen kan titta och reflektera över bilder som de 
tagit tillsammans.  
 
En förskollärare förklarar dokumentationen i förskolan som att; 
 
Vi använder Ipaden också när vi dokumenterar, så använder vi ju Ipaden 
och skriver ut från den på kontoret så barnen förstår att vi gör det här, och 
den kommer ut här (skrivaren) som vi sen kan sätta in i din pärm, det blir 
fler steg (Kristina). 
 
Utifrån Kristinas förklaring över hur hon använder Ipaden till 
dokumentationen på förskolan kan det tolkas som att även hon gör det 
tillsammans med barnen. Att barnen får vara delaktiga i dokumentationen för 
att få se progressionen i det de gör. Två andra förskollärare nämner specifikt 
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att barnen får dokumentera själva och att de gör detta genom att fotografera 
med Ipaden; 
 
… Barnen får dokumentera själva, så dom använder Ipaden för att 
fotografera (Cecilia). 
 
Och barnen får ofta ta kort och dokumentera själva om det är något bygge 
som dom har byggt eller någon teckning eller så (Susanne).  
Barnen använder den (Ipaden) för att dokumentera sina lärprocesser 
(Stefan). 
 
Det kan tolkas att Cecilia och Susanne vill göra barnen delaktiga i 
dokumentationen genom att de själva får fotografera det de vill och gör i 
verksamheten. Vidare framkommer det av Helena att barnen själva får titta 
på sina foton för att sätta ord och reflektera över det. Sammanfattningsvis 
menar samtliga förskollärare att de använder Ipaden till dokumentation på 
förskolan. Förskollärarna förklarar att alla att barnen är delaktiga i 
dokumentationen, detta kan tolkas som att barnen själva dokumenterar sina 
lärprocesser.  

7.1.3 Projektorn som redskap 
 

Flera av förskollärarna nämnde bland annat projektorn och att projicera som 
en annan definition av vad digitala verktyg är för dem. 
 
Vi projicerar både filmer och bilder. Ibland projicerar vi regn, snö och så 
där. Projektorn använder vi verkligen jättemycket. (Susanne) 
 
Vi använder projektorn mycket och projicerar med hjälp av Ipaden. 
(Cecilia)  
 
Utifrån citaten ovan kan det tolkas att flertalet av förskollärarna definierar 
projektorn som ett digitalt verktyg som de använder i verksamheten. Vidare 
kommer det att redovisas hur förskollärarna arbetar med projicering.  
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7.1.3.1 Skapa miljöer 
 

Med hjälp av projektorn så nämnde flera av förskollärarna att de skapar olika 
miljöer på ett ”lätt” sätt. De förskollärare som ständigt har en projektor 
tillgänglig använder den mycket och ser stor nytta med den. Flera av 
förskollärarna beskriver på hur de använder projektorn i verksamheten på 
olika sätt. 
 
Vi brukar projicera inne i vår kub, så tar vi upp någon akvariefilm på 
youtube och projicerar upp den. Och då känns det som att hela kuben blir ett 
akvarium. (Susanne)  
Man kan ha olika dansfilmer och man kan göra olika saker. I byggen har vi 
använt det för att förstärka och skapa olika byggmiljöer. (Cecilia)  
Det är ju roligt hur man faktiskt kan använda projektorn. Vi har spikat fast 
ett vitt skynke ute på gården och satt en projektor inne i ett fönster. Så då kan 
vi projicera från fönstret ut till lakanet ute. (Anna)  
 
Projicering har flera användningsområden vilket citaten ovan synliggör. 
Både innemiljön men också utemiljön kan göras föränderlig med hjälp av en 
projektor. De två förskollärarna som alltid har projektorn uppe nämner också 
att den används nästintill varje dag.  
 

7.1.3.2 Delaktighet  
 

En av förskollärarna beskriver hur barnen kan göras mer delaktiga när 
projektorn används.  
Vi har projicerat upp den här ”knacka på” sagan på olika sätt, både mot 
väggen men också projicerar upp den mot en riktig dörr som man öppnar så 
har vi hängt ett tyg bakom. Så barnen knackar på sen när dom öppnar blir ju 
bilden på det tygstycket… Så då är ju barnen med i själva sagan. 
Överhuvudtaget när man projicerar så är ju barnen mycket mer delaktiga. 
Dom går fram, det blir mycket språkande, dom pekar och tittar. Man når ju 
fler barn när man använder just projicering. (Cecilia)  
  
...Sen händer det att projektorn åker fram men de är ju att vi förstorar upp 
något på Ipaden kanske. (Kristina)  
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Detta kan tolkas som att projicering är en möjlighet för barnens delaktighet. 
Barnen görs delaktiga genom att själva får vara med i det som händer på 
väggen/vid dörren. Delaktighet är också att få se t.ex. sagan och genom att 
förstora upp något med hjälp av projicering är det möjligt för fler barn att se 
och vara delaktiga.  
 

7.1.3.3 Skapande  
 
En av förskollärarna beskriver flera olika skapande aktiviteter de har gjort 
med hjälp av projektorn. 
 
Vi har börjat att projicera en stillbild på en kråka mot en vägg där vi har satt 
upp papper och sen får dom stå och måla liksom mot kråkan. (Cecilia) 
 
...När vi målade höstlöv som faller, så stod dom och målade samtidigt till 
musik. (Cecilia) 
 
Och sen har vi också använt en app när vi har målat, där barnen samtidigt 
fick måla på Ipaden med fingrarna, så projicerade vi upp de på väggen där 
vi hade satt papper, då kunde dom måla samtidigt med kritor. Här kunde 
barnen gå från det analoga till det digitala. Det var jättespännande. Just 
med dom små barnen, hur dom utforskar. (Cecilia) 
 
Att skapa med hjälp av projicering utifrån citaten ovan kan tolkas som att 
upplevelsen förstärks. Genom att projicera löv på väggen som faller och 
samtidigt måla dem så kan barnens upplevelse förstärkas. En tolkning är 
också att det blir mer tydligt när projicering används, för att det förstoras 
upp. När bilden blir stor istället för ‘’vanlig’’ så kan även flera barn bli 
delaktiga och det öppnar upp möjligheter för interaktion mellan barnen. En 
tolkning av det sista citatet kan vara att det tycks vara centralt för 
förskolläraren att blanda analogt material med digitala verktyg för att vidga 
barnens möjligheter till att utforska.  
 

7.2 Möjligheter med digitala verktyg 
 

Under denna rubrik kommer förskollärarnas syn på möjligheter med digitala 
verktyg i förskolan synliggöras. Vi har delat in detta i följande underrubriker: 
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digitala verktyg fångar barnens intresse, lära tillsammans, två aspekter av 
lättillgänglighet, digitala verktyg som komplement, föräldrasamverkan med 
digitala verktyg och möjligheter till språkutveckling.   
 

7.2.1 Digitala verktyg fångar barnens intresse 
Samtliga förskollärare i studien nämner att de tycker att digitala verktyg 
överlag fångar barnens intresse och att de ser det som en möjlighet. Två av 
förskollärarna beskriver det som en stor möjlighet för att ta kunna tillvara 
och utveckla det intresset samt nyfikenheten hos barnen.  
 
Om det nu är något de dras emot, då är väl bättre att liksom smida det järnet 
varmt och utnyttja det intresset som uppenbarligen redan finns istället för att 
dämpa det och säga att de kan göra det hemma så det är också en möjlighet 
som jag ser, att det finns redan ett jätteintresse hos barnen. (Stefan) 
 
Digitala verktyg skapar ett större intresse hos barnen. Att barnen blir mer 
nyfikna och sugna när de ska tex kolla på hur olika insekter ser ut på nätet 
än när dom gör det i en vanlig bok. (Susanne) 
 
Att ta tillvara på barnens intresse ses här som en betydande del i hur 
förskolläraren kan gå vidare och ta tillvara på barnens intresse och 
nyfikenhet. Det kan således ses som en möjlighet att använda digitala 
verktyg för att barnen blir mer intresserade och mer nyfikna på ämnet än när 
en fysisk bok används säger Susanne. Att de digitala verktygen fångar 
barnens intresse är samtliga förskollärare överens om men en av 
förskollärarnas tanke skiljer sig en aning från de andra förskollärarna; 
 
Ja men att barnen känner att man spinner vidare på deras intresse som de 
tycker om att göra, det tycker jag känns väldigt bra och att jag visar mitt 
intresse också eller om det är någon annan tanke som fångas upp, att man 
kan göra något tillsammans som jag ser att den fångas av och att det faktiskt 
genuint intresserar mig med. (Helena) 
 
Helena nämner här att en betydande aspekt enligt henne är att visa barnen att 
området de visar intresse för även intresserar henne. Att man tillsammans 
med barnen intresserar sig för det som barnen fångas av och att Helena är 
noga med att spinna vidare på deras intresse för att även hon är genuint 
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intresserad av att göra det och att barnen känner det. Detta istället för att 
lägga intresset åt sidan och inte ta tillvara på barnens nyfikenhet.  
 

7.2.2 Lära tillsammans 
 

Några av förskollärarna uttryckte under intervjuerna att en möjlighet med 
digitala verktyg är att man kan lära tillsammans med barnen. En förskollärare 
nämner att det finns en möjlighet att lära på olika sätt med digitala verktyg 
som hjälpmedel. Förskolläraren poängterar också att det är betydande för hur 
vi använder det för att lära tillsammans; 
 
Det är ju otroliga möjligheter om man också använder det på rätt sätt… och 
då lär man sig själv också, tillsammans med barnen. (Cecilia) 
 
Cecilia nämner sedan exempel på när man lär tillsammans; 
 
… Sån här stor smartboard, ja man kan ju måla på den. Ha pussel och 
memory, och typ såna här saker så man har liksom spel. I ett lärandesyfte 
då, det blir ju mycket samarbete. 
 
Vidare utvecklar Cecilia att det är betydande att pedagogen är närvarande 
och att man utforskar tillsammans med barnen för att lära tillsammans. Att 
utveckla och utmana barnen för att kunna se lärande på olika sätt är något 
som är en central del i att lära tillsammans med barnen. En annan 
förskollärare nämner också möjligheten till att söka kunskap tillsammans 
med digitala verktyg; 
 
Jag tycker den största fördelen är att man kan lätt söka kunskap tillsammans, 
både vi pedagoger och barnen. (Anna) 
 

7.2.3 Digitala verktyg som komplement 
 

Tre av förskollärarna uttrycker att de digitala verktygen ska ses som ett 
komplement till det övriga arbetet på förskolan. De digitala verktygen är 
inget som ska ta överhand i arbetet. 
 
Vi försöker mycket med att man måste få med båda delarna, det dom kan 
göra med det digitala vill vi också kunna göra analogt… (Anna) 
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Grundsynsättet man ska ha till allt material är att de ska komplettera 
varandra, så bara för vi har digitala verktyg-pussel så ska ju inte det ersätta 
verkliga pussel för det finns ju ett jättevärde i något som faktiskt går och ta 
i… och jag har aldrig haft tanken att ersätta heller utan verkligen bara 
komplettera. (Stefan) 
 
Som ett komplement, ytterligare ett “språk”, att man liksom får ett tillägg, ett 
djupare lärande, en till dimension så tänker jag. (Cecilia) 
 
Anna beskriver att hon försöker få med både det analoga och det digitala i 
arbetet med barnen, likaså Stefan förklarar att digitala verktyg ska ses som 
ett komplement till de analoga materialen på förskolan. Det är betydande att 
inte ersätta något utav arbetssätten utan att se det som ett komplement. Det 
ena utesluter inte det andra. Cecilia ser digitala verktyg som att barnen får 
ytterligare ett språk som kan leda till ett djupare lärande, och detta kan 
digitala verktyg komplettera.  
 

7.2.4 Föräldrasamverkan med digitala verktyg 
 

En möjlighet som två förskollärare ser med digitala verktyg är 
föräldrasamverkan på förskolan. Det framkommer att de digitala verktygen 
främst används i syfte att visa bilder på vad som sker i verksamheten.  
 
Vi väntar just nu på en sån här digital tavla man har i hallen. Så att vi 
lättare ska kunna lägga upp bilder på vad vi gjort och så…. för det är ju 
mycket föräldrakontakt med. Det underlättar att kunna visa bilder istället för 
att försöka stå och berätta något vi har så många föräldrar med annat språk. 
Att även föräldrarna som inte har det svenska språket ska få en inblick i vad 
vi gör på förskolan. (Anna) 
 
Vidare kan Annas förklaring ses som att de digitala verktygen som visas i 
form utav bilder i hallen underlättar deras sätt att berätta om dagen för de 
vårdnadshavarna som har annat modersmål är svenska. Cecilia förklarar 
istället föräldrasamverkan med hjälp av digitala verktyg på deras förskola på 
följande sätt; 
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Barnen fick ta med sig varsin bok hemifrån, som de fick berätta om och visa 
sina kompisar på förskolan. Så spelade vi in då när barnen berättade om 
boken och gjorde det till en QR-kod som föräldrarna kunde lyssna på sen när 
de kom och hämtade barnen. Även föräldrarna, att dom blev delaktiga om 
man tänker i ett led i föräldrasamverkan så funkade ju det väldigt bra. 
(Cecilia) 
 
På Cecilias förskola fick vårdnadshavarna en inblick i barnens vardag på 
förskolan genom att använda en QR-kod för att lyssna på deras barns sagor. 
Vårdnadshavarnas blev således delaktiga i arbetet och Cecilia menar att det 
funkade bra i aspekten av föräldrasamverkan på förskolan. De två 
förskollärarnas svar kan vidare ses som två olika sätt att få vårdnadshavarna 
delaktiga på förskolan och således skapa föräldrasamverkan genom digitala 
verktyg.  
 

7.2.5 Möjligheter till språkutveckling  
 

Två av förskollärarna uttrycker att de ser möjligheter till att utveckla språket 
och modersmålet med hjälp av de digitala verktygen. 
 
Jag ser jättemycket möjligheter till modersmålsutveckling, för de språken 
som jag som pedagog inte kan. Det kan jag inte använda, jag kan inte lära ut 
i de ämnena utan digitala verktyg så det är ju en jätte möjlighet som andra 
läroverktyg inte har skulle jag säga. (Stefan) 
 
Vidare förklarar Stefan att han använder appen Pollyglutt till att stödja och 
utveckla modersmålet och tillägger också; 
 
Inte bara för de barnen med annat modersmål än svenska utan även kan man 
testa, hur låter finska? Testa lite nyfikenhet, så det är en jättemöjlighet 
digitala verktyg har. (Stefan) 
 
Stefan belyser tydligt att det inte endast används för barnen med annat 
modersmål än svenska utan till alla barn på förskolan för att få barnen att bli 
nyfikna på andra språk också. Detta kan också ses som en möjlighet till att 
utveckla språk med hjälp av de digitala verktygen. Vidare förklarar Anna hur 
hon arbetar med de digitala verktygen kopplat till barnens språk; 
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Vi ska komma igång mer med just IKT och modersmålen så då har vi haft det 
kopplat till då mycket mot barnens modersmål och hur vi kan tillgå dom den 
hjälp vi kan genom digitala verktyg. (Anna) 
 
Anna förklarar att de ska försöka arbeta med digitala verktyg för att ge de 
barn som har annat modersmål än svenska mer hjälp. Detta kan således också 
ses som ett sätt att utveckla den språkliga kompetensen hos barnen.  
 

7.3 Hinder med digitala verktyg 
 

Under denna rubrik kommer förskollärares syn på hinder med digitala 
verktyg i förskolan synliggöras. Detta kommer delas in följande 
underrubriker: brist av tid och kunskap, tydliggörande för vårdnadshavare 
om syftet och dokumentation med Ipaden.  
 

7.3.1 Brist av tid och kunskap   
Flera av förskollärarna nämner tid som ett hinder när de ska använda olika 
digitala verktyg i sina verksamheter. De menar att de inte har tid till att lära 
sig hur verktygen fungerar vilket verkar vara en förutsättning innan 
verktygen kan användas tillsammans med barnen.  
 
Tiden är också ett stort hinder kan jag känna, vi måste ha tid till att testa 
olika verktyg och hur vi ska använda dom. (Susanne) 
 
...vi har ju också Qrkoder och typ som beebot men det är ju aldrig någon 
som visat hur de funkar utan de får man ju klura ut själv. (Kristina) 
 
...kollegorna vill ju gärna bli lärda men heller inte riktigt ta sig den tiden. 
(Anna) 
 
Flera av förskollärarna upplever att de inte har fått någon tid för att lära sig 
de olika verktygen som finns. Om inte tid ges till att förskollärare får 
utbildning i de olika digitala verktygen kan resultatet bli att verktyg som 
finns på förskolan bara blir liggande och inte används. Tolkning av det sista 
citatet kan vara att kollegorna gärna vill bli lärda och att den som kan visar 
hur man ska göra, men under den tiden som arbetslaget har tillsammans så 
prioriteras annat.  
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Samtliga förskollärare förklarar att okunskap begränsar hur de använder de 
olika digitala verktygen. Att vara intresserad av digitala verktyg tycks vara 
centralt för förskollärarnas kunskap inom området.  
 
Men det är som sagt vart intresset finns… (Anna) 
 
För jag tror att det är mycket att just kunskapen sätter begränsningarna, att 
man liksom inte vågar prova. (Anna)  
 
...tror jag tyvärr inte det används så mycket som vi skulle vilja för att vi som 
jobbar i förskolan inte kan tillräckligt mycket. (Susanne) 
 
Många har kanske det här intresset att man lär sig liksom själv. Men för 
vissa är det ju väldigt svårt om man inte är van att jobba med det från 
början. (Cecilia) 
 
Okunskap inom området spelar en central roll för hur de digitala verktygen 
används. Det begränsar användningen när förskollärarna inte har kunskap om 
hur de digitala verktygen fungerar. Detta i sin tur kan innebära att det kan 
finnas massor av olika verktyg, men är det ingen som har kunskap om dessa 
så kommer de inte att användas. Intresset verkar spela stor roll för hur man 
använder de digitala verktygen. En av förskollärarna beskriver också hur hon 
får ta väldigt mycket ansvar av det digitala på sin förskola, för att hon är 
intresserad av det. Vilket då förutsätter att det behöver vara minst en på varje 
avdelning som är intresserad/har kunskap för att de digitala verktygen ska 
användas. Två av förskollärarna berättar också att de använder ett fåtal 
verktyg som de är bekväma med, vilket kan begränsa användningsområdet.  
 

7.3.2 Tydliggörande för vårdnadshavare om syftet  
 

När förskollärarna fick frågan om vilka hinder de ser med digitala verktyg i 
förskolan svarade flertalet av dem att digitala verktyg måste användas på rätt 
sätt. När de sedan beskriver vidare hur rätt sätt är säger flera av dem att 
verktygen behöver ha ett syfte, en tanke bakom.  
 
Man kan ju inte bara sitta där utan inlevelse med Ipaden i handen och tro att 
den ska fånga alla barnen. Såna exempel har jag också och då blir det 
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liksom inga fängslande stunder för barnen, som pedagog behöver man själv 
vara med och vara delaktig och Ipaden blir ett redskap. Eller vad man nu 
använder, Ipaden eller projektorn eller vad som. (Cecilia) 
 
Citatet ovan kan tolkas som att pedagogerna, oavsett vilket digitalt verktyg 
de använder, behöver vara delaktiga och nyfikna på aktiviteten för att kunna 
fånga barnen.  
 
Flera av förskollärarna nämner vårdnadshavares oro för barns användande av 
digitala verktyg i verksamheten. Två av förskollärarna menar att de behöver 
vara tydliga inför vårdnadshavare hur de faktiskt använder t.ex. Ipaden i 
verksamheten. Cecilia berättar att de inte använder Ipaden så som de kanske 
gör hemma, och det blir betydande att förmedla det till vårdnadshavare. Att 
förklara syftet med användandet ses som centralt för vårdnadshavare som är 
oroliga.  
 
...det måste ju ligga i våran profession att förklara hur vi arbetar med just 
föräldrars oro. Dom kan nog vara oroliga för att vi på förskolan liksom bara 
ger dom en Ipad att sitta med. Jag tror att det är viktigt att vi berättar hur vi 
gör, hur vi använder den. Det är ju mycket uppe nu i media och så här med 
skärmtid och hur skadligt det kan vara för barn. (Cecilia) 
 
Det finns ju också föräldrar har man hört som inte vill att barnen ska sitta 
med Ipaden. (Kristina) 
 
Det Cecilia beskriver är att innan de kan förklara för vårdnadshavarna om 
syftet med användandet, behöver syftet vara genomtänkt och att arbetslaget 
har en gemensam bild över vad det egentliga syftet är och hur verktyget bör 
användas. En tolkning av det som Kristina beskriver kan vara att föräldrarna 
inte fått tillräckligt mycket information om varför man använder de digitala 
verktygen på förskolan och hur.  
 
Jag känner att jag kan backa upp mina argument varför jag använder 
plattan men kommer det vårdnadshavare så vill jag gärna inte att dom sitter 
med plattan, av någon anledning med det är väl något gammalt som sitter i. 
Det är ett laddat ämne… (Stefan) 
Även fast Stefan kan förklara syftet bakom användandet av Ipaden så blir 
han ändå osäker när de kommer vårdnadshavare. En tolkning av detta kan 
vara att just det digitala är nytt i förskolans verksamhet och vårdnadshavare 
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är fundersamma. Stefan beskriver också att han är så intresserad av just de 
digitala verktygen så ibland glömmer han bort syftet med de olika 
aktiviteterna han erbjuder, vilket han beskriver som ett hinder.  
 

7.3.3 Dokumentation med Ipaden 
 

Två av förskollärarna beskriver att de använder Ipaden för att dokumentera 
olika aktiviteter de gör på förskolan. Susanne beskriver att de medvetet hela 
tiden bara fotograferar själva görandet i aktiviteten precis så som Cecilia 
beskriver i citaten nedan. 
 
Det här är ju otroligt noga hur man använder Ipaden, hur vi tar bilder, att 
man tänker att man tar bilder på ett görande istället för det här att man 
liksom får med barnens ansikte, för då blir ju budskapet ett annat, när man 
pratar med föräldrar t.ex. Då blir det ju liksom att man pratar om en 
aktivitet eller det som hände barnen emellan, annars kan det ju lätt bli såhär 
‘’åh va söt den är där’’. Så de kan ju bli ett hinder på det viset, att man inte 
får fram det man egentligen vill. Utan att man måste väldigt medvetet vad 
man tar kort på, vad det är man dokumenterar. (Cecilia)  
 
Hur förskollärare dokumenterar ses som betydande för att de ska få fram vad 
syftet med själva dokumentationen egentligen är. Det ses som centralt att 
fokuset ska ligga på aktiviteten och görandet i sig, inte specifikt på barnets 
ansikten. Cecilia pratar också om barnets integritet, vill de verkligen vara 
med på kort? Genom att undvika dokumentation av barnets ansikte så kan det 
tolkas som att förskollärarna tar hänsyn till barns integritet.  
 
Två av förskollärarna beskriver hur dokumentation med Ipaden under en 
pågående aktivitet i verksamheten kan vara ett störande moment och ta fokus 
från aktiviteten vilket upplevs som ett hinder.  
 
Ibland är barnen så fixerade vid att det ska spelas något, så du kanske vill 
göra något annat men barnen vill spela och göra något annat och jag kan 
tycka att det fångar för mycket av deras intresse. Sådär om man vill filma en 
liten snutt som man vill visa för deras föräldrar så kommer dom direkt och 
‘’Vad ska du filma nu? Jag vill spela något, ska vi titta på något?’’ så då blir 
det inte som man har tänkt. (Kristina)  
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Vi jobbar så att en sitter och dokumenterar och spelar in, tar kort eller 
skriver och den andra är delaktig i aktiviteten tillsammans med barnen. Men 
det kan ibland också bli ett störande moment, att man liksom har den där 
Ipaden eller att man tar upp den och tar kort och så här på det barnen gör, 
alltså man stör den här aktiviteten, det här mötet som blir precis just här och 
nu. (Cecilia)  
 
Förskollärarna har som avsikt att dokumentera barnen när aktiviteten pågår 
och är då fokuserade på den. Det misslyckas dock för att fokus blir på Ipaden 
som förskollärarna har i handen. En tolkning av vad Kristina beskriver i 
citatet är att barnen är så medvetna om vad de kan göra med en Ipad och vill 
gärna exempelvis spela istället för att fortsätta med den pågående aktiviteten. 
Cecilia beskriver att Ipaden ibland stör mötet och interaktionen som sker i 
aktiviteten och en tolkning av detta kan vara att själva syftet med aktiviteten 
hamnar i skymundan då allt fokus hamnar på Ipaden.  
 

7.4 Sammanfattande analys  
 

Samtliga förskollärare i denna studie använder någon form av digitala 
verktyg i sina verksamheter. De använder sig främst av Ipad och projektor 
som digitala verktyg. Samtliga förskollärare tar upp att de använder appen 
‘’Polyglutt’’ på Ipaden som ett hjälpmedel för att stödja barnens 
språkutveckling.  

Studien visar att flera av förskollärarna beskriver vikten av att förmedla 
syftet med användandet av digitala verktyg i förskolan till vårdnadshavare. 
Studien visar också att digitala verktyg är ett hjälpmedel för att få 
vårdnadshavare mer delaktiga i verksamheten.  

Flera av förskollärarna i studien tar upp att okunskap och brist på tid hindrar 
dem från att använda olika digitala verktyg. De menar att det inte har 
tillräcklig kompetens inom området och att det inte finns någon tid till att 
lära sig. Flera förskollärare uttryckte att de vill veta hur de olika digitala 
verktygen ska användas innan de använder dem tillsammans med barnen. En 
av förskollärarna menar dock att hon upptäcker och lär sig de olika digitala 
verktygen tillsammans med barnen.  

Studien visar också på att samtliga förskollärare ser möjligheter med digitala 
verktyg i förskolan. Det framgår att några av förskollärarna anser att digitala 
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verktyg fångar barnens intresse och att detta i sin tur kan utveckla mer 
nyfikenhet och intresse hos barnen om förskollärarna tar tillvara på det på 
rätt sätt. Vidare framgick det också att en av förskollärarna var kritisk till att 
de digitala verktygen fångar barnens intresse och att detta kan fånga “för 
mycket” av barnens intresse och att det ibland inte blir som förskolläraren 
hade tänkt sig.  

8 Diskussion  

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien i stöd av tidigare forskning som 
presenterats i bakgrunden. Resultatet kommer även diskuteras i relation till 
studiens syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie var att bidra med 
kunskap om förskollärares förståelse och hur de använder digitala verktyg i 
verksamheten samt förskollärares syn på hinder och möjligheter med digitala 
verktyg i förskolan. Vidare har frågeställningarna i studien används som 
rubriker nedan.  

 

8.1 Hur förstår och använder förskollärare digitala verktyg i 
förskolan? 

 
Alla utom en av de intervjuade förskollärarna berättade i intervjuerna att 
definitionen för dem av begreppet digitala verktyg var att de såg det som ett 
redskap. Ipaden var det redskap som samtliga fem förskollärare nämnde. 
Förskollärarnas definition och förståelse av digitala verktyg överensstämmer 
med Skolverkets (2019a;2019b) definition av digitala verktyg. Resultatet 
från fem av intervjuerna om definitionen av digitala verktyg överensstämmer 
således med vår bakgrund. Vidare var det en förskollärare som hade en 
annan definition om vad digitala verktyg var. Förskolläraren förklarade det 
som att digitala verktyg ska ses som ett hjälpmedel för barnen ska kunna lära 
på olika sätt. Till skillnad från Skolverkets (2019a;2019b) definition av 
digitala verktyg som endast nämner konkreta verktyg så som Ipad ser denna 
förskollärare det på ett annat sätt. Inga konkreta verktyg nämns utan 
förskolläraren förklarar det istället som hjälpmedel för att kunna möta alla 
barn genom att lära på olika sätt med hjälp av digitala verktyg.  

I enlighet med Elyoussoufi (2018) anser samtliga förskollärare i studien att 
Ipaden är det verktyg som används mest i verksamheten. Flera av 
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förskollärarna resonerade kring hur de använde Ipaden och menade att de 
använde en app i Ipaden som heter Polyglutt. Denna appen såg de som ett 
stöd i språkutvecklingen hos barn, och främst i modersmålsutvecklingen. En 
av förskollärarna förklarar att i samband med att Polyglutt används är det 
betydande att en pedagog är närvarande och medverkande för att fånga alla 
barn och att det ska användas på rätt sätt för att kunna utveckla språket. Vi 
vill då hänvisa till Elyoussoufi (2018) som lyfter fram vikten av att använda 
Ipaden på rätt sätt, med detta menar hon att pedagoger ska ha en medvetenhet 
och ett syfte med det arbete de gör med Ipaden för att utveckla ett lärande 
hos barnen. Studien visar att flera av förskollärarna har en förståelse för hur 
och vad Ipaden kan användas till i förskolan, alla förskollärare underströk 
dock inte att de ska användas av en medveten och närvarande pedagog för att 
ett lärande ska kunna ske så som Elyoussoufi (2018) betonar. 

 

8.2 Vad ser förskollärare för möjligheter respektive hinder med att 
använda digitala verktyg i förskolan?  

 

Samtliga förskollärare i intervjuerna ser möjligheter med att använda digitala 
verktyg i förskolan, när det finns en tanke bakom. Detta menar även Petersen 
(2015), när förskollärare använder digitala verktyg på rätt sätt kan de skapa 
ett lustfyllt lärande för barnen. Några förskollärare berättar hur de ökar 
barnens intresse med hjälp av olika digitala verktyg, när de exempelvis ska 
söka fakta. Likaså Nilsen (2018) menar att förskollärare kan öka barnens 
engagemang med hjälp av digitala verktyg. Flera av förskollärarna nämner 
barnens stora, brinnande intresse för digitala verktyg. De beskriver hur de tar 
tillvara på barnens intresse och nyfikenhet. En förskollärare beskriver hur 
digitala verktyg kan skapa ett bredare lärande för barnen, att digitala verktyg 
skapar möjligheter för att lära på olika sätt. Detta kan kopplas ihop med det 
Selander och Kress (2017) skriver om multimodalitet, vilket innebär att man 
använder flera olika representationsformer för att skapa mening.  

Några förskollärare förklarade hur digitala verktyg underlättar 
kommunikationen till vårdnadshavare och stärker föräldrasamverkan. En 
förskollärare berättade att de kommunicerar genom att visa bilder och filmer 
från verksamheten till vårdnadshavarna som har ett annat modersmål. 
Riddersporre (2019) menar att det finns många möjligheter genom att 
använda digitala verktyg för att skapa föräldrasamverkan.  
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Att ha ett syfte till varför man använder digitala verktyg och på vilket sätt var 
något som alla förskollärare betonade. Detta är något som Elyoussoufi 
(2018) också tar upp. En förskollärare menar dock att han inte alltid har ett 
tydligt syfte om varför han erbjuder vissa digitala aktiviteter. Flera av 
förskollärarna betonade också vikten av att vara närvarande och engagerad i 
olika aktiviteter med digitala verktyg för att fånga barnen och inte tro att 
själva verktygen fångar barnen automatiskt. Detta är något som Kjällander 
och Riddersporre (2019) också menar är betydande, lärandet sker inte 
automatiskt utan det är förskollärarna som behöver vara med i aktiviteterna 
för att kunna utmana barnen vidare.  

I området digitala verktyg är det till stor nytta om kollegor lär av varandra 
(Elyoussoufi, 2018). Detta är något som en förskollärare också tar upp men 
menar att det inte finns tid till att lära varandra i arbetslaget därför att andra 
saker prioriteras. Flera förskollärare vill gärna kunna behärska de olika 
digitala verktygen innan dem använder de tillsammans med barnen. 
Elyoussoufi (2018) menar att förskollärare bör testa sig fram tillsammans 
med barnen och att det är helt okej att misslyckas. Detta menar även en 
förskollärare som beskriver hur hon upptäcker, utforskar och lär sig de olika 
verktygen tillsammans med barnen.  

Samtliga förskollärare berättade att det största hindret med de digitala 
verktyg är deras egen kompetensutveckling inom området, precis som 
Reneland-Forsman (2011) också förklarar. Några av förskollärarna beskriver 
också att det finns en osäkerhet kring hur de ska använda de olika digitala 
verktygen tillsammans med barnen. Forsling (2011) menar att om 
förskollärare är osäkra på hur de använder de olika digitala verktygen så 
finns det en risk för att lärandet inte blir synligt i aktiviteterna.  

Att de digitala verktygen ska komplettera och inte ersätta, är något flera av 
förskollärarna tar upp. De digitala verktygen ska vara ett tillägg och inte 
ersätta något annat. Nilsen (2018) skriver om ersättningspraktikter, vilket 
innebär att en app ersätter exempelvis en lek, bokläsning och menar att detta 
är riskfyllt. Förskollärarna i vår studie menar således att digitala verktyg inte 
ska bli några ersättningspraktiker, utan att de ska ge en till nyans/tillägg i 
aktiviteter och lekar som hela tiden sker i förskolan.  
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8.3 Teori och metoddiskussion 
 

Det valda perspektivet i studien var socialkonstruktivismen. Detta perspektiv 
passade främst till det valda syftet i studien å andra sidan kan andra 
perspektiv kunnat passa in i studien, exempelvis fenomenologin och det 
sociokulturella perspektivet. Allwood och Eriksson (2017) skriver att 
fenomenologin handlar om förståelsen för fenomen. Vidare skulle detta 
perspektiv då kunna kopplas med studien därför att syftet är att undersöka 
hur förskollärare förstår fenomenet digitala verktyg. Det sociokulturella 
perspektivet handlar om hur människor lär tillsammans, i interaktion med 
varandra (Säljö, 2012). Hade det sociokulturella perspektivet valts så hade 
troligtvis fokuset hamnat mer på hur förskollärare använder digitala verktyg i 
samspel med barn i förskolan. Samt hur barnen tar till sig de digitala 
verktygen och hur de lär tillsammans med andra. 

Studien utgår från en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av 
förskollärarnas tankar angående digitala verktyg i förskolan. Genom att 
använda sig av en kvalitativ forskningsmetod leder det till att en bred 
tolkningsmöjlighet utifrån de intervjuades tankar (Bryman, 2018). Därför 
valdes det att intervjua förskollärare från olika förskolor, olika åldrar och 
olika lång arbetslivserfarenhet för att få en spridning på våra samtal och 
diskussioner. Semistrukturerade intervjuer gav möjligheten till att ställa 
följdfrågor om det passade i samtalen, en annan positiv aspekt av 
semistrukturerade intervjuer är att det blir mer som ett samtal. En fördel med 
intervjuerna var att samtalen spelades in, detta för att kunna lyssna igen och 
transkribera intervjuerna. En möjlig nackdel med att spela in samtalen är att 
förskollärarna kanske blir mer nervösa och vill svara “rätt”. En annan 
nackdel med intervju som metod är också att det inte är möjligt att göra en 
senare analys av intervjupersonernas kroppsspråk. Hade det funnits mer tid 
hade observationer gjorts på respektive förskola hur förskollärarna faktiskt 
använder digitala verktyg i verksamheten. För att få utförligare svar på 
intervjufrågorna så kunde de lämnats ut till intervjupersonerna innan 
intervjun. 
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8.4 Fortsatt forskning 
 
Det råder en viss brist på vad digitala verktyg verkligen innebär, iallafall om 
man ska utgå från Läroplanen för förskolan. Läroplanen för förskolan säger 
egentligen ingenting om definitionen kring vad digitala verktyg innebär i 
förskolan. Det är en tolkningsfråga men vi har upplevt under vår studie att en 
förskollärare hade velat ha en definition av vad det innebär att jobba med 
digitala verktyg i förskolan. Fortsatt forskning inom området skulle kunna 
vara att komma ut till förskolor och observera hur förskollärare tillsammans 
med barnen använder digitala verktyg i praktiken. Finns det skillnader 
mellan hur förskollärare förklarar i en intervju kring hur de använder digitala 
verktyg och hur de faktiskt använder det i praktiken? Genom kompletterande 
observationer skulle man kunna stämma av med de förskollärare och vad de 
sagt under intervjuerna gällande hur de arbetar.  

Ett annat intressant område hade också varit att göra vårdnadshavare 
delaktiga och se hur de ser på digitala verktyg i förskolan då vi insett under 
vår studie att det finns lite forskning kring vårdnadshavarnas syn på digitala 
verktyg i förskolan. Flera av förskollärarna i intervjuerna beskrev 
vårdnadshavarnas oro kring användandet av digitala verktyg i förskolan.  

 

8.5 Pedagogisk implikation och avslutning  
 

Efter denna genomförda studie har vi insett att kompetensutvecklingen och 
förskollärares förståelse samt kunskap kring digitala verktyg skiljer sig åt. 
Något som då hade varit bra i verksamheterna hade varit att erbjuda IKT-
kurser för att utveckla alla förskollärares kompetens kring området digitala 
verktyg. Digitala verktyg har fått en allt större betydelse i förskolan då den är 
i ständig förändring i samverkan med läroplanen. Vikten av att förskollärarna 
får kompetensutveckling inom området i takt med förskolans förändring blir 
då extra angelägen. 
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Bilaga 1 
Samtyckesblankett för att delta i en studie om digitala verktyg i 
förskolan 
 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på 
hinder och möjligheter med digitala verktyg i förskolan samt, om och hur de 
använder det i den dagliga verksamheten. Studien används till vårt 
examensarbete på Linnéuniversitetet. 
 
Genom att skriva under den här samtyckesblanketten godkänner du att dina 
personuppgifter behandlas inom ramen för uppsatsen/studien som beskrivs 
ovan. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta 
någon av kontaktpersonerna nedan. Dina personuppgifter kommer därefter 
inte längre att bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.  
 
De personuppgifter som kommer samlas in från dig är din ålder, hur länge du 
har arbetat samt ett fiktivt namn. Personuppgifter kommer att behandlas 
under perioden 2019-11-15 till 2020-01-20 varefter de raderas/arkiveras.  
 
Du har alltid möjlighet att få information om vad som registrerats om dig 
eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom 
att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller lärosätets 
dataskyddsombud på dataskyddsombud@lnu.se. Klagomål som inte kan 
lösas med Linnéuniversitetet kan lämnas till Datainspektionen.  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 

• Om jag säger digitala verktyg, vad tänker du då? Hur skulle du 
förklara det? 

• Förklara gärna mer 
• Kan du utveckla?  
• Kan du ge några exempel? 

 
• Ser du några möjligheter med digitala verktyg i verksamheten? 

• Förklara gärna mer…  
• Kan du utveckla?  
• Varför? Varför inte? 

 
• Ser du några hinder med digitala verktyg i verksamheten? 

• Förklara gärna mer… 
• Kan du utveckla?  
• Varför? Varför inte? 

 
• Hur använder du digitala verktyg i verksamheten?  

• På vilket sätt? 
• Kan du ge några exempel? 

 
• Varför använder du digitala verktyg i verksamheten?  

• Kan du utveckla?  
Vad var det du sa nu igen, vad tyckte du om…?  

 


