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Sammanfattning 
 
Inledning 
Barn möter mer och mer teknik i sin vardag och det är oundvikligt att den moderna tekniken 
även kommer in i förskolans verksamhet (Åkerblom 2014). För att digitala medier i förskolan 
ska bli digitala lärverktyg och användas som just verktyg för barns lärande ställs större krav 
på pedagogers digitala kompetens. Detta beskrivs i Skolverkets (2016b) förslag till ny 
nationell IT-strategi, i strategin beskrivs kompetensutveckling som nödvändig. Alla barn ska 
ges samma förutsättningar till lärande och få samma möjligheter till att utmanas i en digital 
lärmiljö, likvärdigheten ses som viktig. Som en följd av förslaget till ny strategi finns också 
förslag till revidering av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016), nya texter och 
formuleringar ska tydliggöra hur barns digitala kompetens ska utvecklas i förskolan. 
 
Syfte och frågeställningar 
Utifrån förslag till nya och förändrade styrdokument är syftet med den här undersökningen att 
ta reda på hur pedagoger förhåller sig till digitala lärverktyg i förskolan som just verktyg för 
barns lärande. 
 
Frågeställningar:   
* Använder pedagoger digitala lärverktyg i förskolan för att skapa förutsättningar för lärande? 
* Hur uppfattar pedagoger sin egen digitala kompetens? 
 
Metod 
En kvantitativ studie med kvalitativa inslag görs, vilket innebär en enkätundersökning med 
färdiga svarsalternativ men även med inslag av öppna följdfrågor. 
 
Resultat 
Enkätundersökningens resultat visar pedagogers positiva inställning till att använda digitala 
lärverktyg. Det framgår även att digitala lärverktyg används som ett integrerat verktyg, detta 
görs vid exempelvis fotografering, informationssök och i skapande aktiviteter där olika ämnen 
vävs samman. Några pedagoger lyfter hur de skapar en digital lärmiljö genom att använda 
projicering. Samtidigt speglar resultatet en viss osäkerhet kring användning av digitala 
lärverktyg tillsammans med barnen i ett lärande syfte. Nästan hälften av pedagogerna 
använder aldrig digitala lärverktyg eller enbart några gånger per månad och majoriteten anser 
sig behöva kompetensutveckling. Den kompetens som innehas beskrivs ha inhämtats på egen 
hand utifrån eget intresse.  
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INLEDNING 
Teknik och digitala medier har idag en given plats i vårt samhälle. Utvecklingen har gått 
snabbt, för barn är det en självklarhet att växa upp omgivna av olika digitala resurser och i 
ständig uppkoppling mot sin omvärld. I vissa sammanhang benämns barn idag som digitala 
infödingar där det digitala är modersmålet (Kjällander 2014a). Digitala medier ses som en 
integrerad del i vardagen och Statens medieråds nationella undersökning av barns medievanor 
visar att barn möter och använder medier i allt yngre ålder. Resultat synliggör hur en allt 
större andel av de yngre barnen dagligen använder internet och har tillgång till surfplatta 
(Statens medieråd 2015).  
 
Barn möter mer och mer teknik i sin vardag och det är oundvikligt att den moderna tekniken 
även kommer in i förskolans verksamhet (Åkerblom 2014). I förskolan är det viktigt att teknik 
och pedagogik utvecklas i samklang och går så att säga hand i hand. Pedagoger har behov av 
kunskap och inspiration som utvecklar nya arbetssätt och därför är det viktigt med 
kompetensutveckling och insatser som underlättar utbyte av erfarenheter. För att nå alla 
pedagoger och göra alla delaktiga krävs att chefer och beslutsfattare skapar förutsättningar, är 
insatta och stöttar användning av digitala lärverktyg i verksamheten. Alla ska följa de 
gemensamma strategier och mål som finns, det finns inget val (Esborn och Näslundh 2016). 
Utvecklingen vad gäller användande av digitala lärverktyg i skolan innebär nya villkor, 
förutsättningar och utmaningar för pedagogers undervisning och barns lärande (Kjällander 
2014a). 
 
Utvecklingen av ny teknik och digitaliseringens inverkan på förskolans verksamhet gör att vi 
anser ämnesområdet som aktuellt och intressant att fördjupa oss i. Våra erfarenheter av hur 
digitala lärverktyg används i praktiken är att de används i relativt liten utsträckning som ett 
gemensamt lärande verktyg men också att det finns skillnader i hur de används. 
 
EU-parlamentet har enats om en gemensam syn på det livslånga lärandet. Digital kompetens 
beskrivs vara en nyckelkompetens som ska ingå i all undervisning. Redan i förskolan läggs 
grunderna; färdigheter och förmågor tränas för att barnen ska utveckla kompetenser som 
behövs i en framtida föränderlig värld (Åkerblom 2014). Digital kompetens ligger till grund 
för Skolverkets förslag till ny nationell IT-strategi. Om beslut fattas av regeringen ska denna 
strategi gälla för förskola och skola åren 2017-2022. IT-strategin syftar till att bidra till 
likvärdighet och skapa en verksamhet som integrerar användandet av digital teknik 
(Skolverket 2016b). Som en följd av ny strategi ska också Läroplan för förskolan (Lpfö 98 
rev. 2016) kompletteras med digital kompetens. Det handlar om hur barns digitala kompetens 
och deras innovativa förmåga ska utvecklas i förskolan. Förslag till förändringar i läroplan 
kommer att läggas fram för regeringen i december 2016 (Skolverket 2016c). 
 
Då den digitala tekniken fortfarande är relativt ny inom förskolan finns begränsad tillgång på 
studier vad gäller digitala lärverktyg. I skolan har digitala lärverktyg funnits under längre tid 
och därmed finns mer erfarenhet och också mer utvärderingar av dess konsekvenser där 
(Brising 2016a). Med vår studie vill vi belysa pedagogers förhållningssätt till digitala 
lärverktyg i förskolan, enligt oss är det ett högaktuellt ämnesområde. Med utgångspunkt i 
förslaget till ny nationell IT-strategi och förändringar i läroplanens text kommer det att ställas 
större krav på pedagogers digitala kompetens och att digitala lärverktyg ska integreras i 
verksamheten.   
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Syfte och frågeställningar 
Utifrån förslag till nya och förändrade styrdokument är syftet med den här undersökningen att 
ta reda på hur pedagoger förhåller sig till digitala lärverktyg i förskolan som just verktyg för 
barns lärande. 
 
Frågeställningar:   
* Använder pedagoger digitala lärverktyg i förskolan för att skapa förutsättningar för lärande? 
* Hur uppfattar pedagoger sin egen digitala kompetens? 

Begreppsdefinitioner 
Digitala lärverktyg: Digitala verktyg; lärplatta, dator, projektor och smartboard, som används 
i ett lärande sammanhang med ett lärande syfte.   
 
Adekvat digital kompetens: I takt med utveckling av digitala lärverktyg och hur dessa 
används behöver den digitala kompetensen anpassas, det är svårt att ange en absolut nivå av 
kunskap (Skolverket 2016a). 
 
Multimodalt perspektiv: Människan kommunicerar genom att använda olika teckensystem 
och olika medier (Selander & Kress 2010).  
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BAKGRUND 
Vårt syfte med studien är att utifrån förslag till nya och förändrade styrdokument ta reda på 
hur pedagoger förhåller sig till digitala lärverktyg i förskolan som just verktyg för barns 
lärande. Litteratur och forskning visar att pedagogers förhållningssätt är en av flera 
betydelsefulla faktorer som påverkar användandet av digitala lärverktyg i förskolan. Blixt 
(2016) lyfter dessutom andra faktorer såsom tillgång på verktyg, pedagogers kompetens och 
utformad lärmiljö. Det är viktigt att se lärmiljön som en helhet där det digitala idag är en 
självklarhet och där det krävs medvetna pedagoger med ett positivt förhållningssätt till 
digitala lärverktyg. Frågeställningar som bör lyftas enligt Blixt är hur det samtalas kring 
digitala medier och vilka begrepp som används; lärverktyg, träning och barns lärande eller kul 
spel, appar och görande. Pedagoger har ett stort ansvar och kompetensutveckling påverkar 
vilken lärmiljö som uppstår. Även Forsling (2011) beskriver att tillgång, pedagogers 
inställning och kunskap kan kopplas till hur och i vilken omfattning digitala lärverktyg 
används i förskolan.   

Förhållningssätt 
Rik tillgång till digitala lärverkyg i verksamheten är inte tillräckligt och leder inte per 
automatik till en lärande verksamhet. Man måste som pedagog våga och ha en positiv 
inställning till att pröva på nya saker inom den digitala tekniken för att utvecklas och kunna 
föra vidare sin kunskap till barnen. När pedagoger ser digitala lärverktyg som komplement 
och använder dem så i undervisningen tillför det barnen fler möjligheter att uttrycka sig på 
och ytterligare verktyg för lärande (Bergenord 2014). Det handlar om ett mediepedagogiskt 
förhållningssätt när pedagoger ser digitala lärverktygs potential, hur dessa möjliggör till fler 
uttryckssätt och till att göra barn delaktiga. Det digitala lärverktyget blir i detta sammanhang 
även ett demokratiskt verktyg (Lundgren Öhman 2014). Hur pedagogen får in pedagogiken 
vid användning av digitala lärverktyg är också något som kan relateras till förhållningssättet, 
arbetet blir pedagogiskt bland annat då pedagogen handleder, samtalar och stöttar barnen 
(Stigsdotter 2014). Saknas det ett gemensamt förhållningssätt och pedagoger tänker olika 
kring användandet av digitala lärverktyg kan det uppstå irritation mellan pedagoger. Det är 
därför viktigt att samtala om hur och vad verktygen ska användas till, val av appar till 
lärplattan och hur arbetet ska utformas. Det är av stor betydelse att det skapas möjligheter och 
förutsättningar för reflektion inom arbetslaget (Kyrk Seger 2014). 
 
Ljung-Djärf (2008) redogör för en studie kring hur datorer används i förskolan. Studien visar 
hur politiska och teoretiska visioner kan realiseras i förskolans praktik, men i vilken 
omfattning pedagogerna utvecklar arbetssätt som uppfyller de politiska målsättningarna 
varierar. Resultatet visar att pedagogers inställning till datorer har betydelse och påverkar 
användandet av dessa i förskolan. Tre kategorier av pedagoger identifieras. Den första 
kategorin ser datorer som ett hot gentemot andra aktiviteter och de prioriteras inte i 
verksamheten. Eftersom pedagogerna känner en osäkerhet används datorer i liten utsträckning 
och i de fall de används blir då barnen inte har annat att göra. Den andra kategorin pedagoger 
ser datorer som något barnen kan ta till och välja om intresse finns. Den sista identifierade 
kategorin är de pedagoger som mest strävar efter att uppfylla de politiska målen gällande 
likvärdighet; att alla barn ska ges möjlighet att använda datorer. Pedagogerna visar intresse, 
vägleder och stöttar och ser hur datorer är verktyg för barns lärande. Forslings (2011) 
resonemang kan kopplas till den första kategori av pedagoger som Ljung-Djärf beskriver där 
pedagogers känsla av osäkerhet, oro och rädsla inför att använda digitala lärverktyg kan 
medföra att verktygen blir oanvända. 
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Digital lärmiljö 
Linder (2016) beskriver hur pedagogens uppdrag hänger samman med pedagogens ansvar för 
att skapa en miljö och erbjuda material som utmanar och väcker barnens intresse i förskolan. 
Det är viktigt att pedagoger förstår betydelsen av miljön och materialet i förskolan och hur 
detta påverkar både barnen och dem själva. Kjällander (2014a) redogör för tidigare forskning 
vad gäller digitala lärverktyg i skolan. Fokus har varit på det digitala mediet, hur detta kan 
användas effektivt och bli mer användarvänligt, men det går att se en riktning i hur 
forskningen alltmer kommit att handla om social miljö och socialt samspel i en digital 
lärmiljö. En gemensam nämnare i senaste forskningen handlar om teckensystem. 
Forskningsresultat visar hur elever interagerar och kommunicerar med teckensystem som 
exempelvis gester och pekande på skärmar vid användandet av digitala lärverktyg. Inte enbart 
tal och text är viktiga vid interaktion i en digitala lärmiljö utan andra teckensystem blir 
betydande. Kvarnsell (2016) lyfter hur det behövs mer forskning inom det pedagogiska fältet 
kopplat till användning av digitala lärverktyg och dess innebörd för barns lärande. Det går 
dock att se, utifrån befintlig forskning, hur digitala lärverktyg kan främja och gynna barns 
lärande, nya förmågor kan utvecklas och motivationen kan stärkas. Petersen (2015) menar att 
applikationers utformning har betydelse för att ett lärande ska ske. Är de utformade med barns 
lärande i fokus bidrar de till många möjligheter för barn att utveckla förmågor som handlar 
om att lyssna, kommunicera och samspela. Kjällander (2014b) lyfter fördelar med lärplattan 
såsom att den inbjuder till samspel där flera barn kan delta samtidigt, att den är flyttbar 
innebär också att den kan användas i olika miljöer. Carlsson (2014) beskriver hur lärplattan 
gynnar kommunikation, samarbete och turtagning.  

Digitala lärverktyg som dokumentationsverktyg 
Användning av digitala lärverktyg vid pedagogisk dokumentation kräver ett etiskt 
förhållningssätt där hänsyn tas till barnen. De ska ges möjlighet att själva välja om de vill vara 
en del av dokumentationen och på så sätt blir arbetet demokratiskt. Dokumentationen sker 
gemensamt och barnen deltar i hela dokumentationsprocessen, allt från att filma och 
fotografera, skriva ut bilder eller projicera upp bilder på väggen. Barnen får ta del av foton 
och dokumentation för en gemensam reflektion. Reflektionen behöver inte enbart vara verbal 
utan kan också göras fysisk genom att barnen får möjlighet att peka eller utföra och förtydliga 
med rörelser (Fabien, Gustafsson, Larsén och Lewis 2016). Då barn får delta i 
dokumentationsarbetet och ges möjlighet att arbeta digitalt med exempelvis fotografier blir 
detta en kreativ process och bidrar till identitetsutveckling (Petersen 2015). 

Digitala lärverktyg som ett integrerat verktyg i lärmiljön 
Stigsdotter (2014) ger konkreta råd kring användning av digitala lärverktyg i förskolan, 
hennes ingång är att pedagoger och barn ska vara producenter istället för konsumenter. Hon 
lyfter vikten av att använda appar som utmanar barnens kreativitet och gör att de får skapa ett 
innehåll själva. Exempel på detta kan vara filmskapande, animationer, göra egna memory och 
pussel. Kjällander (2016) beskriver hur digitala lärverktyg tidigare användes för pedagogiska 
lek- och lärspel medan de nu används mer som ett komplement i övriga aktiviteter. Brising 
(2016a) lyfter betydelsen av kreativa och kvalitativa appar som ger ett mervärde, det är inte 
meningen att de appar som används i förskolan ska ersätta skogsutflykten eller kritorna och 
leran i ateljén. Couturier (2016) ger exempel på hur digitala lärverktyg och tangentbord blir 
komplement till traditionellt användande av papper och penna. Hon menar att det ena behöver 
inte utesluta det andra men lyfter de fördelar det finns med digitala lärverktyg. Hon beskriver 
hur skriv- och läsinlärning kan underlättas för en del barn då de får möjligheten att trycka ner 
en tangent istället för att finmotoriskt forma bokstäver med en penna. När digitala lärverktyg 
används för att skriva, fotografera, filma och för att barnen på olika sätt ska få uttrycka sig blir 
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de producenter. De upplever en glädje i att åstadkomma något vilket bidrar till ökat 
självförtroende och lusten till att lära.  
 
Åström (2014) lyfter ett tvärvetenskapligt arbetssätt, hur det genom att blanda olika 
ämnesområden där digitala lärverktyg ingår blir ytterligare sätt för barnen att kommunicera 
och undersöka i sitt sökande efter kunskap. Larsson och Nilsson (2014) förklarar hur en 
projektor kan öppna upp för fler möjligheter och förstärka innehållet i lärplattan. När 
pedagoger projicerar upp bilder och filmer kan alla barn se och uppleva samtidigt vilket bidrar 
till kommunikation och samspel. Även kreativiteten gynnas och leken får fart. Andersson och 
Svensson (2016) beskriver hur en bild av Eiffeltornet projiceras upp på väggen i samband 
med en byggaktivitet. Den förstorade bilden fångar barnens intresse, de går fram till väggen 
och jämför sin egen längd med Eiffeltornets höjd. Pedagogens närvaro och engagemang visar 
sig i aktiviteten; pedagogen undrar om barnen kan bygga ett torn som är lika högt av några 
kartonger. Forsling (2011) betonar vikten av att det finns en engagerad pedagog bredvid 
barnet när digitala lärverktyg används. Fabien, Gustafsson, Larsén och Lewis (2016) redogör 
för sitt synsätt och sina tankar kring miljön i förskolan. De önskar göra barnen mer delaktiga i 
verksamheten, att barnen stimuleras till kreativitet och får möjlighet att uttrycka sig på olika 
sätt som till exempel genom kroppsrörelser, musik och dans. Fabien et al. beskriver hur en 
digital satsning, med lärplatta och dator, webbkamera och projektor, gör att projicering 
används i flera olika sammanhang i verksamheten. Barnens fantasi får fart när olika världar 
skapas, till exempel då en undervattensvärld eller ett vinterlandskap projiceras upp på väggen. 
 
Sandvik, Smørdal och Østeruds (2012) studie bygger på en undersökning gjord på en 
mångkulturell förskola i Oslo. I undersökningen filmas aktiviteter där barn och pedagoger 
tillsammans tar del av och arbetar med utvalda appar på lärplatta. Apparna har ett lärande 
innehåll där syftet är att utmana barnens kreativitet och bidra till språkutveckling, i en av 
apparna ska barnen tillsammans skapa berättelser. Resultatet visar lärplattans fördelar såsom 
att den är lätt att flytta och lätt för barnen att samlas runt, möjligheten till projicering lyfts 
också. Resultatet visar på samspel och hur barnen samarbetar. Dessutom synliggörs i 
resultatet pedagogens roll och betydelse. Pedagogen är entusiastisk och engagerad, finns till 
hands för att guida och stötta. Slutsatsen i studien är att lärplattan, med rätt förutsättningar, 
kan bidra till barns utveckling och lärande och specifikt till språkinlärning. 

Digital kompetens 
Modern teknik och digitala medier är en del av vårt samhälle och vår framtid. Pedagoger 
försöker vara delaktiga och hänga med i den snabba utvecklingen. Stora investeringar sker i 
digitala lärverktyg med stöd av olika styrdokument. Stor tillgång leder dock inte automatiskt 
eller av sig självt till pedagogisk utveckling och barns lärande. Det finns behov av 
kompetensutveckling hos pedagoger och detta är av stor vikt för att alla barn ska få likvärdiga 
förutsättningar och likvärdig utbildning. Skiljer det för mycket vad gäller användning av 
digitala lärverktyg finns risker för en digital klyfta i framtiden (Isaksson 2016). Det är viktigt 
att pedagoger delger varandra sina erfarenheter och olika tankegångar kring material, miljö 
och förskolans verksamhet i stort. Genom att ta del av det andra gör, när andras praktiker 
synliggörs skapas också förutsättningar att reflektera kring eget arbetssätt och den 
pedagogiska miljö som erbjuds. Att utmanas i sina egna tankar kan på så vis leda till 
verksamhetens utveckling, där innehåll, såsom material och miljö utformas och görs mer 
meningsfullt för alla (Linder 2016). 
 
Bergenord och Linder (2016) beskriver hur förskolläraryrket är i ständig förändring, det ställs 
nya krav utifrån och plötsligt ska pedagoger kunna så mycket om det digitala och hur detta 
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integreras i lärmiljön. Det är då viktigt att förstå hur hjälp kan inhämtas från andra i kollegiet. 
Genom sociala medier och olika nätverk hämtas inspiration. Det kollegiala lärandet och den 
dela-kultur som finns är betydelsefull för att öka pedagogers kompetens. Blixt ( 2016) lyfter 
hur pedagogen kan förbättra sin egen kompetens genom att våga och testa samt söka tips och 
idéer från andra pedagoger. Fortbildning behöver inte enbart handla om att gå på kurs utan 
idag finns så mycket att tillgå på sociala medier som exempelvis grupper på Facebook. I dessa 
grupper delar pedagoger med sig av kunskaper och erfarenheter, det talas om ”dela-kultur i 
det vidgade kollegiet”. Kyrk Seger ( 2014) instämmer till att olika sociala nätverk gör det 
möjligt att dela och ta lärdom av varandra. Likaså Åkerblom (2014) beskriver dela-kulturen, 
det kollegiala lärandet och dess styrka. Kompetenser stärks då pedagoger, genom sociala 
medier, kan dela med sig av erfarenheter, tankar och idéer. Petersen (2015) lyfter hur 
deltagande i workshops gör att pedagoger får möjlighet att diskutera, arbeta praktiskt med 
digitala lärverktyg och lära av varandra, så kallad kollegial handledning. Detta kan bidra till 
att de känner sig tryggare och vågar använda digitala lärverktyg i verksamheten. Kvarnsell 
(2016) beskriver vikten av att pedagoger kan använda och hantera digitala medier pedagogiskt 
så att dessa bidrar till barns lärande. Hon uttrycker; ”Lärarna måste få möjlighet att höja sin 
digitala kompetens”, samtidigt poängterar hon att pedagogers fortbildning inte enbart bör vara 
kopplat till den egna viljan att frivilligt och på sin fritid förbättra sina kunskaper.    

Styrdokument 
Kjällander (2016) visar i en studie hur förskollärare önskar använda digitala lärverktyg i 
skapande aktiviteter med ett lärande syfte. Den digitala lärmiljön i förskolan ska innehålla 
kvalitet och oavsett barnens socioekonomiska bakgrund ska alla få likvärdiga förutsättningar. 
I samband med detta kommer det i studien fram hur förskollärarna efterfrågar tydligare 
riktlinjer i styrdokument. 

Skolverkets förslag till ny nationell IT-strategi 
Under våren 2016 har förslag till ny nationell IT-strategi lagts fram av Skolverket. Strategin 
som gäller förskolan avser även förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan. 
Det handlar om att digitaliseringen av verksamheterna ska leda till att dessa förbättras och 
effektiviseras och att alla barn ges likvärdiga förutsättningar och möjligheter till att utveckla 
så kallad digital kompetens. Leder förslag till beslut av regeringen är avsikten att strategin ska 
gälla under åren 2017-2022 (Skolverket 2016a). Det finns statistik som visar att det idag går 
omkring en lärplatta eller dator på åtta barn. Utifrån IT-strategin är visionen att det ska bli fler 
digitala lärverktyg i förskolan och att enbart fem barn ska behöva dela på ett digitalt 
lärverktyg år 2022 (Brising 2016b).  
 
I Skolverkets förslag (2015:01153) till ny IT-strategi lyfts hur visionen ska nås genom olika 
insatser. Vad gäller förskolan lyfts följande insatser:  
1) Förskolans styrdokument ska tydliggöras kring uppdraget att ge barnen adekvat digital 
kompetens. Skolverket ska under 2016 ta fram förslag till förändringar i läroplan. 
2) Förskolechefer och personal i förskolan ska ha adekvat digital kompetens, vilket kommer 
att kräva olika former av utbildningsinsatser. 
3) Det ska finnas en likvärdig tillgång till digitala medier; ett digitalt lärverktyg på fem barn 
och ett verktyg per anställd i förskolan.   
4) De möjligheter som digitaliseringen ger upphov till ska tas tillvara i undervisning och 
administration. 
5) Det ska skjutas till ytterligare resurser för forskning kring digitaliseringen och dess 
påverkan på både undervisning och lärande. Dessutom ska uppföljningsinsatser av strategin 
göras (Skolverket 2016b). 
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Enligt förslag till ny nationell IT-strategi finns behov av kompetensutveckling. Pedagogers 
digitala kompetens är avgörande för att kunna integrera digitala lärverktyg i förskolans 
undervisning så att det skapar förutsättningar för barns lärande. Skolverkets IT- uppföljning 
2015 visar hur en stor andel av förskolans personal anser sig ha stort behov av 
kompetensutveckling. I strategin förklaras hur det med den digitala utvecklingen följer krav 
på att pedagoger innehar ett innovativt förhållningssätt men det innebär även att pedagoger 
ges möjligheter till att prova och reflektera tillsammans med kollegor (Skolverket 2016b).  

Skolverkets förslag till förändringar i läroplan 
Den första insatsen som beskrivs i IT-strategin handlar om att komma fram till nya texter och 
formuleringar i Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016). Syftet är att det ska bli mer 
tydligt hur barnens digitala kompetens och deras innovativa förmåga ska utvecklas i 
förskolans verksamhet. Slutgiltigt förslag till förändringar i läroplanen redovisas av 
Skolverket för regeringen i slutet av 2016 (Skolverket 2016c). Skolverkets förslag innebär en 
del tillägg och omformuleringar av texten kopplat till digitalisering. Nedan följer några av de 
förslag till förändringar som finns, överstruken text är text som ska tas bort: 
 

Multimedia och informationsteknik Barnen ska ges möjligheter att använda digitala verktyg och 
medier kan i förskolan användas i såväl i skapande processer som i tillämpning. Förskolan ska 
bidra till att barnen utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets 
utveckling. Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska 
även ges möjlighet att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se 
konsekvenser av sitt handlande. Förskolan ska därigenom ge barnen förutsättningar att utveckla 
digital kompetens (Skolverket 2016d, s. 3). 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och 
medier för skapande, kommunikation, utveckling och lärande (Skolverket 2016d, s. 5). 

 
Det som skiljer ny text från tidigare text är att ordet kan ersätts med ska. Ett nytt strävansmål 
läggs till som innebär att utveckla barns digitala förmåga. 
 
Granström (2016) ställer sig kritisk till förslaget om förändringar i läroplan. Hon lyfter hur 
detta förslag kommer i en tid där det finns en oro kring att barn använder digital teknik i allt 
för stor omfattning och riskerar att ersätta aktiviteter som innehåller musik, konst och fysisk 
lek. Lundgren Öhman (2016) har tankar kring den kritik som framförts utifrån sin medverkan 
i den referensgrupp som tillsatts i samband med förslag till reviderad läroplan. Efter år som 
mediepedagog har hon erfarenheter av hur multimodala digitala lärverktyg används som 
komplement för barns lärande. Enligt Lundgren Öhman ligger förslaget rätt i tiden och hennes 
inställning är positiv men hon menar att Skolverket även skulle kunna tydliggöra för de 
didaktiska konsekvenserna av förslaget. 

Teoretisk ram 

Design för lärande 
Selander och Kress (2010) beskriver hur teorier hjälper oss att förstå vår omvärld och utgör en 
slags ram för vårt handlande. De teorier som varit mest framträdande inom pedagogik och 
didaktik under senare decennier är behaviorismen, konstruktivismen samt den sociokulturella 
teorin. Nya tider, med en snabb utveckling på många plan, kräver nya kunskaper och det 
skapas nya villkor och ändrade förutsättningar för lärande. Detta i sin tur bidrar till behov av 
nya perspektiv och teorier för att hjälpa oss att förstå barns lärande i förskola och skola. Det 
handlar inte om att ersätta eller förkasta de andra teorierna utan istället försöka finna synsätt 
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och förklaringar som kompletterar. En teori som på detta sätt vuxit fram är Design för lärande. 
Kjällander (2014a) redogör för hur hon själv, som forskare, varit delaktig i att utveckla detta 
teoretiska perspektiv. Design för lärande, på engelska Designs for learning, är en teori som 
formats och utvecklats just för lärande i en digital lärmiljö, för att vi lättare ska förstå och 
kunna tolka lärandet som sker då digitala lärverktyg används.  

Lärare som didaktisk designer 
Design kan beskrivas vara sätt att skapa och förändra, komma fram till något nytt eller 
omskapa. Kopplat till lärande innebär design att skapa mening, så kallad didaktisk design. 
Möjligheterna för att skapa mening och förutsättningar för lärande hänger samman med 
rummens och resursernas utformning och innehåll, vilken lärmiljö som erbjuds, men även 
vilka lagar och förordningar som finns. Läraren designar undervisningen och arrangerar för 
lärande tillfällen (Selander och Kress 2010). När det gäller pedagogers roll som didaktiska 
designers är det viktigt att de noga väljer vad som skall finnas tillgängligt; hur de digitala 
lärverktygen ska användas och vad de ska innehålla (Petersen 2015). 
 
Kjällander (2016) ger, utifrån resultat i studie, en bild av förskolläraren som didaktisk 
designer med en ambition att utveckla den digitala användningen i verksamheten. 
Förskolläraren designar för utforskande, kommunikativa och skapande aktiviteter. Den 
digitala lärmiljön möjliggör för barnet att agera som producent snarare än konsument då 
barnet på olika sätt skapar, exempelvis genom att filma, fotografera, göra collage och musik.     

Multimodalt perspektiv 
Selander och Kress (2010) beskriver mer ingående hur Design för lärande också är ett 
multimodalt perspektiv. Människan kommunicerar genom att använda olika tecken och olika 
medier. Gester, kroppsröreler, skrivtecken, matematiska tecken, bilder, filmer, ljud, musik 
med mera används när vi vill uttrycka oss och kommunicera. Under lång tid har det skrivna 
ordet och böcker haft särställning för kunskapsbildning och lärande men andra medier har 
efterhand dykt upp, såsom radio, tv och digitala medier. Förutom att vara konsumenter av 
information är vi också producenter som befinner oss på en global arena. Även Kjällander 
(2014b) lyfter hur multimodal kommunikation handlar om att människors kommunikation 
sker på fler sätt än enbart med text och ord. Inte minst används kommunikativa tecken av 
många olika slag i samband med användandet av lärplattor. Förskolebarn idag utforskar, tar 
del av och blir producenter av ett digitalt språk samtidigt som de skapar mening i det de gör. 

Teorins fundament 
Det som sammanfattar teorins innehåll och som är de viktigaste beståndsdelarna i Design för 
lärande är: 
 

• Läraren designar undervisningen; arrangerar för lärande tillfällen och skapar ett 
meningsfullt innehåll.  

• Lärandet som uppstår beror på den lärmiljö som erbjuds; rummens och resursernas 
utformning och innehåll samt vilka lagar och förordningar som finns. 

• Den digitala lärmiljön möjliggör för barnet att agera som producent snarare än 
konsument. 

• Den digitala lärmiljön möjliggör till fler sätt att kommunicera än enbart text och ord, 
kommunikation sker genom att använda olika tecken och medier. 

 
Teorins beståndsdelar visar på lärarens roll vad gäller att skapa ett lärande innehåll där 
digitala verktyg används i ett lärande sammanhang med ett lärande syfte.  
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METOD 
Syftet med undersökningen, att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till digitala lärverktyg i 
förskolan som just verktyg för barns lärande, ligger till grund för vårt val av metod. Vi väljer 
att göra en kvantitativ studie i form av en enkät, denna får kvalitativa inslag i form av öppna 
följdfrågor. 

En kvantitativ metodansats 
Bryman (2011) redogör för skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. 
Han beskriver hur kvantitativ forskningsmetod fokuserar på siffror och möjligheten till 
mätning medan kvalitativ metod mer karaktäriseras av ord och respondenternas uppfattning. 
Trost (2012) förklarar hur metoderna kan kombineras och att det i en kvantitativ metodansats 
kan finnas kvalitativa inslag, det viktigaste när det gäller att välja metod är att utgå från syftet 
med undersökningen. Trost förklarar att ett undersökningsresultat bidrar till ökad kunskap och 
förståelse. Fejes och Thornberg (2015) menar att de resultat som uppkommer kan hjälpa den 
som tar del av arbetet att tänka om och börja reflektera över vad som behöver förändras i sin 
egen verksamhet.  

Validitet och reliabilitet 
Bryman (2011) beskriver begreppen validitet och reliabilitet och hur termerna är relaterade till 
varandra. Utan en mer djupgående förklaring kan de upplevas som synonyma vilket inte 
stämmer då de har olika innebörd. Även Trost (2012) beskriver validitet och reliabilitet och 
han lyfter hur begreppen kan kopplas till kvantitativa studier. Med validitet eller giltighet 
menas att frågorna ska vara relevanta i förhållande till undersökningens syfte och mäta det 
som avses. Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas hur pålitligt ett forskningsresultat är. 
Innehåller frågorna i en enkät svåra ord, krångliga formuleringar eller är otydliga finns risk att 
respondenter missuppfattar frågan. Konsekvenserna av missuppfattningar blir att resultatets 
reliabilitet försämras, men även validiteten påverkas då det som avsetts att mätas i förhållande 
till syftet inte längre är det som mäts. Är en fråga krångligt formulerad kan detta också 
påverka det interna bortfallet, det vill säga frågan kanske hoppas över och förblir obesvarad. 
Med externt bortfall menas att en eller flera av de tillfrågade väljer att inte alls svara på 
enkäten. Lämnas enkäten ut personligen är chansen större att enkäten besvaras. Hwang och 
Nilsson (2011) påpekar betydelsen av att forskare är objektiva och inte låter sina egna åsikter 
eller värderingar påverka resultatet. I enlighet med litteratur tar vi, vid utformning och 
utlämnande av enkäter, hänsyn till det som lyfts kring validitet och reliabilitet. Längre fram i 
arbetet, under metoddiskussion, återkommer vi till begreppen.   

Etiska principer 
Vid forskningsarbete krävs att hänsyn tas till etiska principer. Det handlar om att under 
arbetes gång återkommande fundera över aspekter som har att göra med etiska värden och 
frågor. Vid svensk forskning brukar fyra huvudprinciper nämnas. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Förenklat 
uttryckt innebär dessa i nämnd ordning; att forskaren alltid ska ge information till den som ska 
medverka i undersökningen, information om vad undersökningen går ut på och att deltagandet 
är frivilligt. Innan en person ska delta måste också forskaren inhämta hennes eller hans 
samtycke. Konfidentialitetskravet i sin tur betyder att uppgifter om deltagare ska behandlas 
med största försiktighet och får inte hamna i händerna på obehöriga. Dessutom gör det sista 
kravet gällande att personuppgifter enbart får användas för det som avses, det vill säga för 
forskningsändamålet (Bryman 2011). De etiska principerna beaktas under arbetets gång,  
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bland annat vid kontakt med respondenter, utformning av missivbrev och hantering av 
enkäter. 

Urval 
Respondenterna  i vår enkätundersökning utgörs av pedagoger i förskolans verksamhet. Som 
pedagoger räknas all personal som arbetar med barnen. Pedagogerna som besvarar vår enkät 
arbetar på tre olika förskolor som vi på något sätt har en relation till. Enligt vår uppfattning 
arbetar de tre förskolorna med digitala lärverktyg i olika stor omfattning. I urvalet ingår 
pedagoger med olika utbildning, dessa arbetar på avdelningar med barn i olika åldrar. 
Sammanlagt delas enkäter ut till 22 pedagoger, 15 pedagoger svarar inom utsatt tid vilket 
innebär att externt bortfall är 32%. 

Utformning och genomförande 
Trost (2012) beskriver hur ett missivbrev kan bli ett försättsblad som sätts samman med 
enkätfrågorna. Detta underlättar för respondenten som då lätt, om behov finns, kan ta del av 
information gällande undersökningen. Då missivbrevet blir en del av enkäten minskar också 
risken för att brevet kommer bort. Missivbrevet bör vara kort och koncist utformat och se 
inbjudande ut så att respondenten blir intresserad och vill ta sig an enkäten. Naturligtvis bör 
relevant information ingå, dessutom bör det framgå att hänsyn tas till anonymitet och 
konfidentialitet. Vad gäller enkätens utformning förklarar Trost att boxar efter svarsalternativ 
förenklar för den som ska besvara enkäten. Han för vidare en diskussion kring att använda 
öppna frågor och följdfrågor. I huvudsak är han emot att använda sig av öppna följdfrågor i 
direkt anslutning till svarsalternativ. Han förklarar hur detta kan medföra att forskarens 
bearbetning och analysarbete tar längre tid. Trost utesluter dock inte möjligheten till 
följdfrågor inne i en enkät då det är positivt att få del av respondentens tankar, men för detta 
ändamål är det ännu bättre, menar han, att lägga de öppna frågorna i slutet av enkäten. 
Respondentens synpunkter och åsikter kan vara värdefulla då resultatet ska tolkas. Vi 
utformar ett missivbrev utifrån Trosts beskrivning av ett sådant, brevet häftas samman med 
enkätfrågorna. I enkäten används boxar efter färdiga svarsalternativ och på några ställen 
kompletteras enkätfrågorna med öppna följdfrågor.  
 
Enkäten har en struktur som inleds med några bakgrundsfrågor. Därefter följer frågor 
kopplade till förhållningssätt, digital lärmiljö, pedagogers digitala kompetens samt pedagogers 
kännedom om förändringar av styrdokument. I några frågor ges respondenterna möjlighet att 
välja flera svarsalternativ, vilket framgår i enkäten, och i några frågor har en följdfråga lagts 
till. Sist i enkäten öppnas upp för övriga kommentarer. De svar och kommentarer som vi 
erhåller i vår enkätundersökning ger oss en bild kring hur pedagoger i förskolan förhåller sig 
till digitala lärverktyg för barns lärande.  
 
Pedagoger på respektive förskola ställer sig positiva till att delta i vår undersökning. Vi 
författar ett missivbrev (se bilaga 1) med information, förtydliganden och bakgrund till 
examensarbete och enkät. Missivbrevet bifogas som försättsblad till varje enkät. Enkäten (se 
bilaga 2) skapas i kalkylprogrammet Excel. Vi uppfattar programmet som lätt att arbeta i, 
arbetet med att skapa en lättöverskådlig struktur med tydliga boxar underlättas liksom 
kommande resultat- och analysarbete. Innan enkäterna lämnas över görs också en pilotstudie. 
Två pedagoger får svara på vår enkät för att ge oss respons på formulerade frågor och komma 
med eventuella synpunkter. 
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Analys och bearbetning 
Efter två dagar hämtas enkäterna. Vid genomgång och sammanställning av enkäter och 
enkätfrågor beräknas externt bortfall till 32% vilket motsvarar sju personer, medan internt 
bortfall saknas. Som ett första steg i vårt analysarbete numreras enkäterna för att lättare kunna 
göra kopplingar och se samband samt hålla isär de olika svaren. Då vår enkät är skapad i 
Excel blir det också lättare för oss att bygga vidare och göra våra beräkningar och vår analys i 
samma program. Svaren från enkäterna läggs in, summeras, procentuell andel räknas fram och 
sammanställningar görs för respektive fråga. Stapeldiagram görs för att förtydliga och 
illusterara vissa av svaren.  
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RESULTAT 
Vissa frågor, svar och resultat tas upp i mindre omfattning och beskrivs kortfattat medan 
andra redogörs för mer ingående med diagram, förtydliganden och citat. 

Bakgrundsfrågor 
De första frågorna i vår enkät, frågorna 1-3, har vi med för att få reda på tillfrågade 
pedagogers utbildning, hur många år de arbetat inom förskolans verksamhet samt vilken 
åldersgrupp de arbetar med. Diagram, enligt figur 1, visar att pedagogerna har olika 
utbildning. 
 

 
Figur 1. Pedagogernas utbildning. 
 
Av de pedagoger som besvarat enkäten är 73% utbildade förskollärare varav två har 
kompletterat med ateljerista- och pedagogistautbildning, 7% är barnskötare och 20% har 
annan utbildning vilket i detta fall är lika med annan gymnasial utbildning. 
 
Ytterligare en bakgrundsfråga, fråga 4, handlar om tillgången till digitala lärverktyg på 
förskolan. Respondenterna får ange vilka olika digitala medier de har tillgång till och resultat 
visar att 100% har tillgång till både lärplatta och dator på den avdelning där de arbetar. 47% 
har möjlighet att använda projektor. I de fall pedagogerna svarar att de har tillgång till 
lärplatta får de också besvara följdfrågan; ”Om lärplatta finns, hur många på er avdelning?”. 
Svaren varierar, exempelvis ”En lärplatta i varje grupp”, ”Tio lärplattor/på 6 vuxna och 40 
barn” . 

Förhållningssätt 
I fråga 5 får tillfrågade pedagoger fundera över sitt förhållningssätt till digitala lärverktyg, hur 
de ser på att använda digitala lärverktyg i förskolans verksamhet., se figur 2. Respondenterna 
har haft möjlighet att välja flera svarsalternativ. 
 

73%

7%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Förskollärare Barnskötare	 Annan	utbildning



 

- 13 - 
 

 
Figur 2. Pedagogernas förhållningssätt. 
 
87% av de tillfrågade ser digitala lärverktyg som bra komplement och 60% ser det som 
spännande och utmanande. 40% ser enbart möjligheter och 40% ser vissa svårigheter. Av de 
pedagoger som ser vissa svårigheter svarar en majoritet att de saknar kunskap. Andra aspekter 
som lyfts kring svårigheter i praktiken framgår av följande citat: 
 

”Vissa barn vill sitta med lärplattan väldigt mycket, helst ensamma. Detta ger brist på samspel och 
turtagning som jag ser det.”  
”De gärna fastnar i spel som jag ej lagt in och inte står för. Vissa vill spela ofta och blir sura/ledsna 
om de inte får.” 

Digital lärmiljö 
Digitala lärverktyg används i förskolan som dokumentationsverktyg och integrerat i olika 
aktiviteter men det görs med olika syfte, på olika sätt och i olika stor omfattning, vilket 
framkommer av resultaten i frågorna 6-9. 

Digitala lärverktyg som dokumentationsverktyg 
Om digitala lärverktyg används som dokumentationsverktyg eller inte får vi reda på utifrån 
svaren i fråga 6. Respondenternas svar ger också information om på vilket sätt det används, 
flera svarsalternativ kan väljas, se figur 3.  
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Figur 3. Digitala lärverktyg som dokumentationsverktyg. 
 
Diagrammet synliggör hur digitala lärverktyg används för dokumentation och hur det till 
övervägande del handlar om att göra det för egen uppföljning och för att delge 
vårdnadshavare. 40% av pedagogerna dokumenterar tillsammans med barnen för en 
gemensam reflektion. 

Digitala lärverktyg som ett integrerat verktyg i lärmiljön 
Om digitala lärverktyg används som ett integrerat lärverktyg i olika aktiviteter framgår av 
svar i fråga 7, figur 4. 
 

 
Figur 4. Digitala lärverktyg som integrerat lärverktyg. 
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73% av pedagogerna menar att de använder digitala lärverktyg som integrerat lärverktyg, 
medan 27% inte anser sig göra det. De pedagoger som svarar att de använder digitala 
lärverktyg integrerat får beskriva på vilket sätt, nedan följer några citat: 
 

”Projicerar upp bilder och film, bildspel på väggen så att barnen kan möta, uppleva i ett digitalt 
sammanhang.” 
”Barnen tar kort, skriver, gör berättelser, använder olika appar, letar upp info via safari, tex 
skapande, musik, språk, matematik, reflektion.” 
”Projicerar miljöer för att förstärka upplevelsen i leken, skapa film med barnen, söka information, 
fotografera och filma verksamheten och använda som reflektionsverktyg med barnen. Projicerar 
appar för att främja samspel.” 
” Lärplatta: Tar egna bilder, spelar, googlar, projicerar sådant vi arbetar med på vit duk. Spel 
projiceras, ett barn på lärplattan o flera som pekar på duken=samarbete. Projicera program från ur 
(utbildningsradion).” 

 
Resultatet i fråga 8 visar att 80% av de tillfrågade pedagogerna anser att en pedagog 
alltid ska vara närvarande och stötta ett barn som arbetar med digitala lärverktyg, 
gentemot 20% som inte anser att det alltid är nödvändigt.  
 
I fråga 9 vill vi att respondenterna uppskattar hur ofta de använder digitala lärverktyg 
tillsammans med barnen. Resultatet visar att det varierar, vilket går att utläsa av 
diagram, se figur 5. 
 

 
Figur 5. Hur ofta digitala lärverktyg används. 
 
27%, ungefär var fjärde pedagog som svarat på frågan, använder digitala lärverktyg dagligen i 
sin verksamhet med barnen medan 20% aldrig använder digitala lärverktyg. 

Digital kompetens 
Pedagogernas uppfattning om sin egen digitala kompetens och behov av kompetensutveckling 
kommer fram i de resultat som sammanställts utifrån svaren i frågorna 10-13. Diagram, i 
enlighet med figur 6, visar om pedagogerna anser sig ha kompetens eller inte för arbete med 
digitala lärverktyg i verksamheten. 
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Figur 6. Anser sig ha kompetens eller inte. 
 
67% av de tillfrågade pedagogerna anser sig ha kompetens, jämfört med 33% som inte anser 
sig ha det. De som svarar att de har kompetens förklarar hur de inhämtat den. 
 

”På egen hand.” 
”Genom eget undersökande på fritiden och tips från kollegor.” 
”Privat, men kan/behöver lära mig mer och fler utvecklingsområden.” 
”Självlärd pga eget intresse.” 

 
Av svaren i fråga 11 framkommer behovet av kompetensutveckling. En majoritet, 80%, 
av respondenterna anser sig behöva kompetensutveckling inom digitala lärverktyg, 20% 
anser inte att de behöver förbättra sin kompetens inom området. Följande citat ger 
uttryck för vad de tillfrågade pedagogerna vill lära sig mer om: 
 

”Om olika appar, hur jag på bästa sätt kan se det som ett enkelt verktyg. Olika sätt att använda 
lärplattan på.” 
”Hur jag kan använda det tillsammans med barnen i verksamheten.” 
”Det kommer hela tiden nytt! Smartboard, USB-mikroskop – lära mer! Fler sätt för barnens arbete 
med t ex iPad som verktyg.” 
”Vad man kan göra. Hur det fungerar. Hur lär jag bäst ut till barn. Grundtekniken så att jag kan 
sköta den så att inte barnen får vänta, otåliga och situationen blir rörig.” 

 
Fråga 12 lyder ”Hur anser du att du bäst får kompetensutveckling inom digitala 
lärverktyg?”. Ingen text i frågan finns som informerar respondenterna att de har 
möjlighet att välja flera svarsalternativ, ändå har detta gjorts. Resultatet visar hur 60% 
önskar kompetensutveckling genom kurser, 60% genom kollegialt lärande i sociala 
medier och 67% genom avsatt tid för att testa och utforska. 
 
Vi vill få  reda på om det sker en reflektion mellan kollegor kring användning av 
digitala lärverktyg i förskolan, svar på detta ges av pedagogerna i fråga 13. 67%, av de 
tillfrågade anser att de reflekterar med kollegor kring användandet av digitala 
lärverktyg, medan 33% inte anser sig göra det. 
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Styrdokument 
Enkäten avslutas med två frågor, frågorna 14 och 15. Dessa frågor ställs för att 
undersöka om pedagogerna känner till förslag till nytt och förändrat styrdokument. Två 
tredjedelar, 67%, av pedagogerna känner varken till förslag till ny nationell IT-strategi 
eller förslag till förändringar av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016). 33% 
känner till förslagen. De pedagoger som känner till de båda förslagen har fått kännedom 
om detta genom IT-pedagoger, förskolechef och sociala medier. 
 
Enkäten avslutas med möjligheten att lägga till övriga kommentarer, en av dessa 
kommentarer är: 
 

”Så mycket teknik som finns kring barnen både hemma och i samhället ser jag det som en 
nödvändighet/självklarhet att vi i förskolan måste introducera och lära, förbereda för vidare 
utveckling i framtiden!” 
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DISKUSSION 
Utifrån förslag till nya och förändrade styrdokument är syftet med den här undersökningen att 
ta reda på hur pedagoger förhåller sig till digitala lärverktyg i förskolan som just verktyg för 
barns lärande. De frågeställningar vi kopplar till syftet är om pedagoger använder digitala 
lärverktyg i förskolan för att skapa förutsättningar för lärande och hur pedagoger uppfattar sin 
egen digitala kompetens. 

Resultatdiskussion  
Brising (2016a) lyfter hur det finns behov av en diskussion som är mer mångsidig vad gäller 
digitala lärverktyg i förskolan. Blixt (2016) och Forsling (2011) lyfter faktorer som påverkar i 
vilken omfattning och hur digitala lärverktyg används, faktorerna som nämns är tillgång, 
förhållningssätt, utformad lärmiljö och kompetens. Kjällander (2014a) beskriver hur teorin 
Design för lärande används för att tolka lärandet som sker då digitala lärverktyg används. 
Kjällander (2016) samt Selander och Kress (2010) förklarar pedagogens roll för att erbjuda en 
meningsfull lärmiljö. I vår följande diskussion vävs eget resonemang samman med litteratur 
kopplad till teori, övrig litteratur, styrdokument och forskning.  

Bakgrundsfrågor 
Pedagogerna som deltar i undersökningen har olika erfarenheter och utbildning. Majoriteten 
är förskollärare, övriga är barnskötare eller innehar gymnasial utbildning som inte innefattar 
pedagogik. Kännedom om utbildningsbakgrund gör det möjligt för oss att uppfatta eventuella 
mönster eller kopplingar som kan finnas till enkätens övriga resultat. Vad gäller tillgång till 
digitala lärverktyg visar resultat att alla tillfrågade pedagoger har tillgång till både lärplatta 
och dator på sin avdelning men enbart 47% svarar att de har möjlighet att använda projektor. 
Enligt ny nationell IT-strategi (Skolverket 2016b) är visionen att det år 2022 ska finnas en 
likvärdig tillgång till digitala lärverktyg; ett digitalt lärverktyg på fem barn och ett verktyg per 
anställd i förskolan. Trots följdfråga gällande hur många lärplattor som finns per avdelning 
har vi i resultatet svårigheter att läsa ut hur många barn som behöver dela på varje lärplatta. 
Vår egen tolkning av pedagogernas svar är dock att det idag skiljer sig åt mellan olika 
förskolor vad gäller antal lärplattor. Vi antar att det behöver göras stora satsningar för att nå 
strategins vision gällande antal barn per digitalt lärverktyg. Bergenord (2014) förklarar att rik 
tillgång till digitala lärverkyg i verksamheten inte automatiskt leder till en lärande 
verksamhet, han beskriver vidare betydelsen av pedagogers förhållningssätt.  

Förhållningssätt 
Bergenord (2014) och Lundgren Öhman (2014) lyfter hur pedagoger med en positiv 
inställning, som ser digitala lärverktygs potential och ser dem som komplement, bidrar till att 
barnen tillförs fler uttryckssätt och ytterligare möjligheter till lärande. Lundgren Öhman 
(2014) beskriver detta som ett mediepedagogiskt förhållningssätt. En fråga i enkäten lyder 
”Vilket förhållningssätt har du till digitala lärverktyg och hur speglas det i din praktik?”, 
pedagogerna kan välja flera svarsalternativ. Resultatet visar att 87% av de tillfrågade ser 
digitala lärverktyg som bra komplement i undervisningen och 60% ser digitala lärverktyg som 
spännande och utmanande. Enligt vår tolkning visar resultatet på ett positivt förhållningssätt 
där pedagogerna ser det digitala som ytterligare verktyg, något som tillför undervisningen fler 
dimensioner. Däremot reflekterar vi över att pedagogernas bild av eget förhållningssätt 
kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten, det vill säga hur det speglas i praktiken. 
Att de ser digitala lärverktyg som något spännande och utmanande behöver inte innebära att 
de i praktiken vågar ta sig an utmaningen. Vår reflektion görs utifrån undersökningens övriga 
resultat och en tolkning är att det finns en vilja men samtidigt en kunskapsbrist hos 
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pedagogerna vilket gör att tanke och handling inte riktigt är samstämmiga. Brising (2016a) 
och Couturier (2016) förklarar hur digitala lärverktyg skapar ett mervärde och kan fungera 
som komplement där det ena inte behöver utesluta det andra. Detta stämmer in med hur vi 
definierar och ser på digitala lärverktyg som komplement.  
 
I enkätundersökningens resultat framkommer att 40% ser vissa svårigheter vad gäller 
användning av digitala lärverktyg, 60% ser alltså inga svårigheter alls. Av de pedagoger som 
ser vissa svårigheter med digitala lärverktyg svarar en majoritet att de saknar kunskap. 
Resterande lyfter svårigheter med att skapa bra rutiner för hur det digitala lärverktyget ska 
användas i verksamheten, i hur stor omfattning det ska användas och vem som ska bestämma 
innehåll och appar. Kyrk Seger (2014) beskriver vikten av att kollegor samtalar om hur och 
vad de digitala lärverktygen ska användas till och hur arbetet skall utformas. Pedagogers 
reflektion har betydelse för att få till ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam syn på 
hur verktygen ska användas, om inte ett gemensamt förhållningssätt arbetas fram kan 
frustration uppstå. Skolverket (2016b) lyfter i den nationella strategin hur det med den digitala 
utvecklingen följer krav på att pedagoger innehar ett innovativt förhållningssätt där pedagoger 
ges möjligheter till att prova och reflektera tillsammans med kollegor. Fabien, Gustafsson, 
Larsén och Lewis (2016) förklarar hur etiskt förhållningssätt har betydelse vid användning av 
digitala lärverktyg och är särskilt viktigt vid dokumentationsarbete. 
 
Olika slags förhållningssätt beskrivs i litteraturen; mediepedagogiskt, gemensamt, innovativt 
och etiskt förhållningssätt. För oss blir det tydligt att alla delar behöver finnas med då de har 
betydelse för hur digitala lärverktyg används i verksamheten. Något anmärkningsvärt är att 
60% av tillfrågade pedagoger inte ser några svårigheter alls vid användning av digitala 
lärverktyg, men även att 40% svarar att de enbart ser möjligheter. En frågeställning är om 
pedagogerna reflekterat över svarsalternativen och ordens innebörd tillräckligt noga. Enligt 
vår uppfattning finns det inte enbart möjligheter, det finns möjligheter men även vissa 
svårigheter som är viktiga att beakta. Några av dessa svårigheter ser vi stämma överens med 
både det litteraturen tar upp och pedagogernas svar, exempelvis kunskap, rutiner, innehåll, 
etiska frågor etcetera. Svårigheter som inte nämns av pedagogerna i undersökningen men som 
vi själva har tidigare erfarenheter av är tekniska problem. Våra tankar går till teknikstrul, som 
att verktyget eller uppkopplingen mot internet inte fungerar, att sladdar saknas etcetera. Att 
dessa svårigheter inte tas upp kanske är ett resultat av att tekniska problem faktiskt minskat i 
omfattning. Eller kan det vara så att det med utvecklingen inom det digitala har skett en 
förändring i pedagogers tankesätt. Tidigare kunde pedagogen förklara teknikstrul som att 
tekniken var något nytt, något som pedagogen inte behärskade och kunde skjuta ifrån sig, 
numera ses tekniken som ett naturligt inslag och något som pedagogen bör ha kunskap om.  

Digital lärmiljö 

Digitala lärverktyg som dokumentationsverktyg 
En fråga i enkäten handlar om på vilket sätt digitala lärverktyg används för dokumentation i 
verksamheten. Dokumentation idag hänger nära ihop med digitala lärverktyg och kan i detta 
sammanhang användas integrerat för reflektion tillsammans med barnen, vi vill få reda på om 
detta görs. I detta arbete redogörs inte ingående för pedagogisk dokumentation som begrepp. 
Resultatet visar att digitala lärverktyg används som dokumentationsverktyg av alla pedagoger 
i verksamheten, men det sker på olika sätt och med olika syfte. 93% dokumenterar för att 
delge vårdnadshavare, 87% dokumenterar för egen uppföljning medan endast 40% 
dokumenterar tillsammans med barnen för reflektion. Fabien, Gustafsson, Larsén och Lewis 
(2016) beskriver hur barn gemensamt med pedagoger reflekterar, både verbalt och icke 
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verbalt, kring bilder och filmer. De får vara med och delta i hela dokumentationsprocessen. 
Selander och Kress (2010) beskriver hur teorin Design för lärande är ett multimodalt 
perspektiv där kommunikation sker genom olika tecken, exempelvis skrivtecken, men också 
gester och kroppsrörelser, och olika medier. Även Kjällander (2014b) lyfter hur multimodal 
kommunikation handlar om att människors kommunikation sker på fler sätt än enbart med 
text och ord. Petersen (2015) förklarar hur dokumentationsarbetet är en kreativ process som 
bidrar till barns identitetsutveckling.    
 
En klar majoritet av pedagogerna, 93% och 87%, menar att de dokumenterar för 
vårdnadshavare respektive för egen uppföljning. Mindre än hälften, 40%, dokumenterar 
tillsammans med barnen för reflektion. Enligt vår mening behövs en djupare diskussion i 
verksamheten kring dokumentation, sker dokumentation för att möjliggöra barns utveckling 
av förmågor såsom bland annat språk, kommunikation och kreativitet eller görs det för att visa 
föräldrarna allt görande på förskolan. Vår uppfattning är att digitala lärverktyg som 
dokumentationsverktyg kan skapa många lärande tillfällen tillsammans med barnen. Genom 
att barnen involveras i hela processen, får de förståelse för den digitala tekniken, i samtal får 
de delge varandra sina tankar, i reflektionen upprepas tidigare upplevelser och erfarenheter 
vilket bidrar till fördjupat lärande. Den gemensamma reflektionen förenklas och förtydligas 
också då bilder kan projiceras upp på väggen, alla barn görs delaktiga och kan uttrycka sig 
med hela kroppen kring det de ser. Resonemanget är i linje med hur teorin Design för lärande 
som ett multimodalt perspektiv beskrivs.  
 
Fabien, Gustafsson, Larsén och Lewis (2016) förklarar etiskt förhållningssätt vid 
dokumentation och hur viktigt det är att hänsyn tas till barnen och deras vilja att delta. Våra 
tankar går till betydelsen av ett gemensamt förhållningssätt, för att finna detta krävs en 
reflektion kring hur digitala lärverktyg används i verksamheten. Enkätens resultat visar att 
67% av pedagogerna reflekterar tillsammans med kollegor, resterande att de inte gör det alls. I 
likhet med det Fabien et al. (2016) lyfter anser vi de etiska aspekterna som viktiga men undrar 
om dessa frågor tas upp i tillräckligt stor omfattning, särskilt med tanke på att 33% inte 
reflekterar alls med kollegor. 

Digitala lärverktyg som ett integrerat verktyg i lärmiljön 
En stor andel av tillfrågade pedagoger i undersökningen, hela 73%, anser sig använda digitala 
lärverktyg som ett integrerat verktyg och de förklarar hur de gör det på en mängd olika sätt. 
Några pedagoger beskriver hur de använder projektor för att projicera upp bilder och filmer 
på väggen. Fördelar som nämns är hur projicering förstärker en miljö och därmed leken, 
främjar samspel och skapar samarbete. Larsson och Nilsson (2014) förklarar hur en projektor 
kan öppna upp för fler möjligheter och förstärka innehållet i lärplattan. Genom projicering får 
barnen möjlighet att se och uppleva gemensamt, detta gynnar kommunikation, samspel, 
kreativitet och bidrar till leken. Andersson och Svensson (2016) lyfter också hur projiceringen 
blir ett hjälpmedel i barnens lärprocess. Även Fabien, Gustafsson, Larsén och Lewis (2016) 
beskriver fördelar med projicering, exempelvis hur barnens fantasi får fart när olika miljöer 
skapas genom projiceringen. Vår tolkning utifrån pedagogernas svar och litteratur men även 
utifrån egna erfarenheter är att det finns stora fördelar med projicering. Detta skapar en 
gemensam yta som alla ser och har tillgång till samtidigt, det lockar till gemensamma samtal, 
reflektioner, samspel och bidrar till ökat lärande. Resultat i undersökningen visar att enbart 
47%  har tillgång till projektor. Vår förhoppning och även vårt antagande är att det kommer 
att bli fler projektorer i förskolan framöver. 
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Några av pedagogerna i undersökningen beskriver hur lärplattan används som ett integrerat 
verktyg vid fotografering, informationssök och skapande aktiviteter. De förklarar hur olika 
ämnen kan vävas samman i aktiviteterna, exempelvis språk, matematik och musik. Åström 
(2014) beskriver ett tvärvetenskapligt arbetssätt där digitala lärverktyg ingår och där barnen 
då får ytterligare möjligheter till kommunikation och undersökande. Kjällander (2014b) och 
Sandvik, Smørdal och Østeruds (2012) studie lyfter fördelar med lärplattan, exempelvis att 
den är lätt att flytta mellan olika miljöer och att flera barn kan delta samtidigt. Det framgår 
utav resultatet att 100% av pedagogerna har tillgång till lärplatta, samtidigt framgår det att 
27% inte använder digitala lärverktyg integrerat i olika aktiviteter. Bergenord (2014) 
poängterar att rik tillgång till digitala lärverkyg i verksamheten inte per automatik leder till en 
lärande verksamhet.   
 
Av tillfrågade pedagoger anser 80% att en pedagog alltid ska vara närvarande och stötta ett 
barn som arbetar med digitala lärverktyg. Andersson och Svensson (2016) lyfter betydelsen 
av pedagogens närvaro och engagemang i aktiviteter med barnen. Även Forsling (2011) lyfter 
vikten av att det finns en engagerad pedagog bredvid barnet när digitala lärverktyg används, 
vilket också framgår av Sandvik, Smørdal och Østeruds (2012) studie. Vi uppfattar 
pedagogens närvaro vid användning av digitala lärverktyg som betydelsefull. Särskilt viktigt 
blir detta när nya aktiviteter ska startas upp och där digitala lärverktyg ingår. Efterhand som 
barnen lär sig hur det digitala lärverktyget och eventuella appar fungerar kan barnen arbeta 
mer självständigt och ta hjälp av varandra. 
 
Hur ofta digitala lärverktyg används tillsammans med barnen i verksamheten framgår 
av tillfrågade pedagogers svar. 27% använder det dagligen, 33% några gånger per 
vecka, 20% några gånger per månad och 20% aldrig. Ny nationell IT-strategi 
(Skolverket 2016b) syftar till att bidra till mer likvärdiga förutsättningar, det gäller alla 
barns möjligheter till att utveckla digital kompetens. Strategin syftar också till att skapa 
en verksamhet som integrerar användandet av digitala lärverktyg. Pedagogernas svar 
ger ett sammanlagt resultat som visar att 40% aldrig eller enbart några gånger per 
månad använder digitala lärverktyg tillsammans med barnen. Vi uppmärksammar hur 
stor andel det är som, enligt vårt synsätt, relativt sällan eller aldrig använder digitala 
lärverktyg. Orsaken till detta kan vara, som Blixt (2016) lyfter, tillgång till digitala 
lärverktyg, pedagogers förhållningssätt och kompetens. Enkätens resultat visar att 
tillgången till digitala lärverktyg skiljer sig åt mellan förskolorna, både vad gäller antal 
och vilket digitalt lärverktyg som finns tillgängligt; lärplatta, dator, projektor eller 
smartboard. Forsling (2011) lyfter hur pedagogers känsla av osäkerhet och oro inför att 
använda digitala lärverktyg kan medföra att verktygen blir oanvända. En majoritet av de 
pedagoger i undersökningen som ser vissa svårigheter med digitala lärverktyg uppger 
att de saknar kunskap. Det speglas en osäkerhet och resultat visar också att majoriteten 
anser sig behöva kompetensutveckling. Att 40% sällan eller aldrig använder digitala 
lärverktyg blir motsägelsefullt utifrån vår tolkning av resultat i fråga fem och sju. 
Resultaten visar en positiv inställning hos pedagogerna till att använda digitala 
lärverktyg och att de används som integrerade verktyg. Enbart sett till dessa resultat 
skulle det vara lätt att anta att fler borde använda digitala lärverktyg mer frekvent och 
regelbundet. Samtidigt handlar det inte enbart om hur ofta digitala lärverktyg används 
utan innehållet och dess kvalitet har en mycket stor betydelse. Brising (2016a) lyfter 
betydelsen av kreativa och kvalitativa appar som ger ett mervärde. Oavsett anser vi att 
det kan bli svårt att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn när en så stor andel 
som 40% enbart några gånger per månad eller aldrig använder digitala lärverktyg. 
Enligt vår uppfattning behöver det ske förändringar för att få en likvärdighet. Isaksson 
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(2016, ss) menar att det i framtiden finns risker för en digital klyfta om användning av 
digitala lärverktyg skiljer för mycket.  

Digital kompetens 
Skolverkets IT- uppföljning 2015 (Skolverket 2016b) visar hur en stor andel av förskolans 
personal anser sig ha stort behov av kompetensutveckling. Isaksson (2016) beskriver också 
behovet av kompetensutveckling hos pedagoger då detta är av stor vikt för att alla barn ska få 
likvärdiga förutsättningar och likvärdig utbildning. Att pedagoger behöver 
kompetensutveckling inom digitala lärverktyg framgår av resultat i enkät. Tillfrågade 
pedagoger beskriver hur för lite kunskap ses som en svårighet och 80% anser sig behöva 
kompetensutveckling, framförallt kring hur digitala lärverktyg kan användas tillsammans med 
barnen i ett lärande syfte. Vi noterar att de 20% som inte anser sig behöva 
kompetensutveckling är de som enbart har gymnasial utbildning. En reflektion kring detta är 
om utbildningsnivå påverkar synen av att använda digitala lärverktyg på ett medvetet sätt och 
i ett lärande syfte och därmed inställningen till sitt eget behov av kompetensutveckling.  
 
En fråga som lyfts i enkäten är; ”Anser du att du har kompetens för att arbeta med digitala 
lärverkyg i verksamheten?”. 67% av tillfrågade pedagoger anser sig ha kompetens medan 
33% inte anser sig ha det. Flera svarar på följdfråga att de inhämtat kompetensen på egen 
hand utifrån eget intresse. Någon beskriver hur eget undersökande på fritiden bidrar till ökade 
kunskaper. Kvarnsell (2016) uttrycker ”Lärarna måste få möjlighet att höja sin digitala 
kompetens.” Hon menar att pedagogers kompetensutveckling inte enbart bör hänga på eget 
intresse där nya kunskaper inhämtas på fritiden. Esborn och Näslundh (2016) lyfter 
kompetensutvecklingens betydelse och hur det krävs att chefer skapar förutsättningar för 
detta. En av de insatser som lyfts i ny nationell IT-strategi (Skolverket 2016b) är att 
förskolechefer och personal i förskolan ska ha adekvat digital kompetens, vilket kommer att 
kräva olika former av utbildningsinsatser. Vi förstår att eget intresse spelar in när det gäller 
kunskaper kring digitala lärverktyg trots detta är vår uppfattning att det måste skapas 
gemensamma förutsättningar där chefer satsar på kompetensutveckling. Det får inte bli att 
brist på pedagogers kunskap leder till att barn inte får likvärdiga förutsättningar. Ljung-Djärf 
(2008) och Forsling (2011) beskriver båda hur pedagogers osäkerhet gör att digitala 
lärverktyg används i liten utsträckning eller inte alls. 
 
Bergenord och Linder (2016), Blixt ( 2016), Kyrk Seger ( 2014) och Åkerblom (2014) 
redogör alla för sociala mediers och det kollegiala lärandets betydelse. Det talas om en dela-
kultur där erfarenheter, tankar och idéer delas. Blixt ( 2016) lyfter hur kunskaper kan 
inhämtas genom till exempel olika grupper på Facebook. 60% av pedagogerna i 
undersökningen svarar att de inhämtar kompetens genom kollegialt lärande i sociala medier 
och 67% svarar att detta sker genom avsatt tid för att testa och utforska. Vår tolkning och 
erfarenhet är att denna typ av kompetensutveckling ofta sker på fritiden, att det inte avsätts tid 
till detta under arbetstid eller skiljer sig åt mellan förskolor. Detta är en svår fråga som bör 
beaktas. Vi anser att chefer behöver diskutera sinsemellan och med pedagoger för att få en 
likvärdighet. Selander och Kress (2010) beskriver utifrån teorin Design för lärande att läraren 
designar undervisningen och arrangerar för lärande tillfällen. Petersen (2015) menar att när 
det gäller pedagogers roll som didaktiska designers är det viktigt att de noga väljer vad som 
skall finnas tillgängligt; hur de digitala lärverktygen ska användas och vad de ska innehålla. 
För att pedagoger ska kunna skapa en lärmiljö där digitala lärverkyg används integrerat och i 
ett lärande syfte blir det för oss tydligt att kompetensen spelar in och det bör avsättas tid för 
att pedagoger skall få möjlighet att själva få prova och undersöka. Det är även viktigt att tid 
avsätts för reflektion och möjlighet att dela tankar och erfarenheter med kollegor, vilket också 
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framgår i ny nationell IT-strategi. Av enkätundersökningens resultat framgår att 33% inte 
reflekterar med kollegor kring användandet av digitala lärverktyg.  

Styrdokument 
Leder förslag till beslut av regeringen är avsikten att nationell IT-strategi ska gälla under åren 
2017-2022 (Skolverket 2016a). Vad gäller slutgiltigt förslag till förändringar i läroplanen 
redovisas detta av Skolverket för regeringen i slutet av 2016 (2016c). Resultatet av 
enkätundersökningens två sista frågor visar att 67% av pedagogerna varken känner till förslag 
till nationell IT-strategi eller förslag till förändringar av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 
2016), 33% känner till förslagen. De pedagoger som känner till de båda förslagen har fått 
kännedom om detta genom IT-pedagoger, förskolechef och sociala medier. Eftersom nya och 
förändrade styrdokumenten ska börja gälla inom snar framtid finner vi det något märkligt att 
inte fler har kännedom om förslagen. När beslut fattats blir det viktigt att de nya texterna 
diskuteras, här vilar ansvaret på cheferna.  

Metoddiskussion 
Utifrån undersökningens syfte, att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till digitala 
lärverktyg i förskolan som just verktyg för barns lärande, ser vi möjligheterna att använda 
olika metodansatser. Valet är att göra en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag, en 
enkät med svarsalternativ men också med inslag av öppna följdfrågor. En enkätundersökning 
gör det möjligt att få ett större underlag och ta del av flera pedagogers syn på digitala 
lärverkyg. Resultat- och analysarbetet förenklas då vår enkät skapas i Excel. Det är lätt att 
beräkna hur stor procentuell andel av respondenterna som väljer ett visst svarsalternativ och 
det underlättar vid jämförelser av olika svar, dessutom är det enkelt att göra diagram som 
illustrerar ett visst resultat. Genom att utforma enkäten med öppna följdfrågor i anslutning till 
svarsalternativ kan respondenterna utveckla sina svar och tydliggöra sina tankegångar. 
Detta stämmer med Trosts (2012) resonemang när han beskriver hur kvantitativa och 
kvalitativa metoder kan komplettera varandra och hur kvalitativa delar kan ge ett utökat 
underlag och en djupare förståelse för respondenternas tankar. Trost föredrar en öppen fråga i 
slutet av en enkät jämfört med att koppla en öppen följdfråga i direkt anslutning till ett 
svarsalternativ. I slutet av vår enkät ger vi respondenten möjlighet att kommentera eller lägga 
till ytterligare synpunkter men enligt vår uppfattning är inte detta tillräckligt. Flera följdfrågor 
inne i enkäten gör det möjligt att bättre förstå pedagogernas förhållningssätt och hur de tänker 
kring digitala lärverktyg. Bryman (2011) beskriver hur kvalitativ metod blir ett sätt att få del 
av respondenternas uppfattning.  
 
Trost (2012) resonerar kring frågors uppbyggnad och hur krångliga formuleringar kan göra att 
frågor missuppfattas vilket i sin tur kan påverka en undersöknings validitet och reliabilitet 
men även det interna bortfallet. I de enkäter vi får tillbaka finns inte något internt bortfall, det 
vill säga alla frågor är besvarade. En del frågor och svarsalternativ kunde dock formulerats på 
annat sätt då vi i efterhand uppmärksammar hur de kan vara svårtolkade eller kan tolkas på 
olika vis. Även om detta kan få betydelse för vår tolkning och analys av svar i enskild fråga, 
anser vi inte att det är i den omfattning att det gör hela undersökningens resultat ogiltigt eller 
otillförlitligt. Exempel på en följdfråga som kunde formulerats annorlunda är; ”Om lärplatta 
finns, hur många på er avdelning?”. Pedagogerna svarar exempelvis ”En lärplatta” och ”Tre 
lärplattor”. Utifrån vår avsikt med följdfrågan, att kunna jämföra antal barn per lärplatta med 
IT-strategins vision, säger oss dessa svar inte så mycket. Dels vet vi inte antal barn per 
avdelning, dels definieras begreppet avdelning olika av pedagogerna.  
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I enkäten tar vi för givet att respondenterna ska förstå hur enbart ett svarsalternativ ska fyllas i 
om inte annat anges och i de flesta frågor är det självklart då svarsalternativen enbart är ja 
eller nej. Vi anser oss vara tydliga när vi lägger till texten ”välj ett eller flera alternativ” i de 
frågor där det är möjligt att fylla i mer än ett svarsalternativ. Det framkommer nu att vi kunde 
varit ännu tydligare och även haft texten ”välj enbart ett alternativ” i den frågan där vi endast 
vill få ett svar från respektive respondent. Fråga tolv blir svårtolkad på grund av att flera 
respondenter fyllt i flera svarsalternativ istället för bara ett. Frågan lyder: ”Hur anser du att du 
bäst får kompetensutveckling inom digitala lärverktyg?” Svarsalternativen är ”Genom 
kurser”, ”Genom kollegialt lärande i sociala medier” samt ”Genom avsatt tid för att testa och 
utforska”. Eftersom en majoritet har fyllt i flera svarsalternativ får vi inte fram hur de bäst 
anser sig få kompetensutveckling vilket påverkar frågans validitet. 

Didaktiska konsekvenser 
Syftet med vår undersökning är att utifrån förslag till nya och förändrade styrdokument ta 
reda på hur pedagoger förhåller sig till digitala lärverktyg i förskolan som just verktyg för 
barns lärande. De frågor vi vill ha svar på är om pedagoger använder digitala lärverktyg i 
förskolan för att skapa förutsättningar för lärande och hur pedagoger uppfattar sin egen 
digitala kompetens. 
 
I likhet med det som framkommer i ny nationell IT-strategi och litteratur visar vårt resultat på 
stort behov av kompetensutveckling. I strategin beskrivs kompetensutveckling som nödvändig 
då pedagogers digitala kompetens är avgörande för att kunna integrera digitala lärverktyg i 
förskolans undervisning så att det skapar förutsättningar för barns lärande. Likvärdigheten är 
viktigt, alla barn ska få samma möjligheter till att utmanas i en digital lärmiljö. Litteraturen 
beskriver hur det framöver behövs en samsyn kring kompetensutveckling där det inte enbart 
hänger på pedagogens egna intresse utan där det finns insatta chefer som stöttar och möjliggör 
för inhämtande av nya kunskaper. Vi ser vikten av att det skapas diskussionsutrymme där 
pedagoger får tid att reflektera kring digitala lärverktyg och där tankar och erfarenheter kan 
delas med varandra. Detta bekräftas också utifrån de svårigheter som lyfts i undersökningens 
resultat.  
 
Tidigare studie som redogörs för i detta arbete visar på pedagogers önskan om tydligare 
riktlinjer i styrdokument så att en kvalitativ, digital lärandemiljö kan skapas. Utifrån resultat 
och litteratur blir det för oss tydligt hur mycket av det som tas upp i detta arbete hänger 
samman. Trots att enkätundersökningens resultat visar på pedagogers positiva inställning till 
att använda digitala lärverktyg synliggörs också viss osäkerhet och oro. Resultatet visar på 
behov av kompetensutveckling och vår uppfattning är att mer kunskap inom ämnesområdet 
leder till pedagoger som känner en större säkerhet och trygghet. Pedagogen har en viktig roll 
som didaktisk designer, att skapa mening och förutsättningar för lärande. Om pedagoger har 
digital kompetens ökar oddsen för att digitala lärverktyg ses och används som komplement, 
något som ger barn fler uttryckssätt, som skapar mervärde i undervisningen och inte behöver 
innebära att mer traditionellt lärande utesluts.  
 
Enligt vår uppfattning är det viktigt att kontinuerligt reflektera över sitt eget arbete och vad 
man som pedagog själv kan göra för att förbättra verksamheten för att det ska bli så bra 
förutsättningar som möjligt för barns lärande. Fejes och Thornberg (2015) lyfter hur 
undersökningsresultat kan bidra till hur andra kan utveckla och förbättra sin verksamhet. Vår 
förhoppning är att undersökningsresultatet kan bidra till utvecklingsarbete.  
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BILAGA 1        
Varberg 161114                                                                  

Missivbrev 
Vi är två studenter som läser vår sista termin till förskollärare på Campus Varberg. Nu är det 
dags för vårt examensarbete, vilket kommer att handla om digitala lärverktyg i förskolan. 
Enkätsvaren blir underlag till vår analys i arbetet. Vi tar hänsyn till krav på anonymitet och 
konfidentialitet. 
Vi önskar att ni svarar på frågorna utifrån er egen uppfattning och att ni svarar enskilt på 
dessa. Vi är tacksamma om ni senast fredag 18/11 har svarat på denna enkät. 
Förtydliganden kring frågor i enkät: 
När vi använder begreppet ”digitala lärverktyg” i vår enkät menar vi lärplatta i någon form, 
dator, projektor och smartboard. 
Skolverket har tagit fram en ny strategi för digitaliseringen av förskolan och övriga 
skolformer. Strategin syftar till att bidra till likvärdighet och skapa en verksamhet som 
integrerar användandet av digital teknik. Som en följd av ny strategi kommer digital 
kompetens att skrivas in i förskolans läroplan. Syftet är att det ska bli tydligare hur förskolan 
ska utveckla barnens digitala kompetens och innovativa förmåga.  
 
Kursansvariga, mejladress 
Marita Cronqvist, marita.cronqvist@hb.se 
Richard Baldwin, richard.baldwin@hb.se 
 
 
Varberg 161114 
 
Madelene Carlsson, s122541@student.hb.se 
Mia Idewald,  s132689@student.hb.se 
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BILAGA 2 

Enkätfrågor examensarbete 
 

  1. Vad har du för utbildning? 
  
 Förskollärare   

  Barnskötare    

  Annan utbildning   

  Om annan utbildning, vilken? ______________________________________________________ 

  
  2. Hur många år har du arbetat inom förskolans verksamhet? _________________________ 

  
  3. Vilken åldersgrupp arbetar du med? ____________________________________________ 

  
  4. Vilka digitala lärverktyg har ni tillgång till på er förskola? 

 Välj ett eller flera alternativ 
 

  Lärplatta   

  Dator   

  Projektor   

  Smartboard   

  Om lärplatta finns, hur många på er avdelning? ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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5. Vilket förhållningssätt har du till digitala lärverktyg och hur speglas det i din 
praktik? 

 Välj ett eller flera alternativ 
 

  Ser enbart möjligheter   

  Ser digitala lärverktyg som bra komplement   

  Ser det som spännande och utmanande   

  Ser vissa svårigheter   

  Om du ser vissa svårigheter, vilka? __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
6. På vilket sätt används digitala lärverktyg för dokumentation i verksamheten? 

 Välj ett eller flera alternativ 
 

  Dokumentation för egen uppföljning   

  Dokumentation tillsammans med barnen för reflektion   

  Dokumentation för vårdnadshavare   

  Används inte alls som dokumentationsverktyg   

  
  7. Använder du digitala lärverktyg som ett integrerat verktyg i olika aktiviteter? 

 
  Ja   

  Nej   

  Om ja, på vilket sätt? _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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8. Anser du att det alltid ska finnas en pedagog som stöttar när ett barn arbetar med  
 digitala lärverktyg? 
 

  Ja   

  Nej   

  
  9. Hur ofta använder du digitala lärverktyg tillsammans med barnen? 

 
  Dagligen   

  Några gånger per vecka   

  Några gånger per månad   

  Aldrig   

  
  10. Anser du att du har kompetens för att arbeta med digitala lärverktyg i 
verksamheten? 

 
  Ja   

  Nej   

  Om ja, hur har du inhämtat den? ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
  11. Anser du att du behöver kompetensutveckling inom digitala lärverktyg? 

 
  Ja   

  Nej   

  Om ja, vad vill du lära dig mer om? _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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12. Hur anser du att du bäst får kompetensutveckling inom digitala lärverktyg? 
 

  Genom kurser   

  Genom kollegialt lärande i sociala medier   

  Genom avsatt tid för att testa och utforska   

  
  13. Reflekterar du med kollegor kring användandet av digitala lärverktyg i förskolan? 

 
  Ja   

  Nej   

  
  14. Känner du till den nya nationella IT-strategin? 

 
  Ja   

  Nej   

  Om ja, hur fick du kännedom om strategin? ___________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
  15. Känner du till förslag till förändringar av läroplanen kring digitala lärverktyg?  

 
  Ja   

  Nej   

  Om ja, hur fick du kännedom om förslaget? __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
  16. Övrigt att tillägga 

 ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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