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Sammanfattning 

Digitala verktyg/Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett aktuellt område som är 

i ständig utveckling. Denna utveckling tycks dock ha stannat av inom förskolans verksamhet 

där det i nuvarande läroplan (Läroplan för förskolan 98 rev. 2016) inte finns några tydliga mål 

som berör digitala verktyg/IKT. Under verksamhetsförlagd utbildning har vi mött många 

pedagoger som uttryckt en osäkerhet kring arbetet med de digitala verktygen och hur det ska 

implementeras i verksamheten. 

 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger upplever arbetet med digitala verktyg i 

förskolan. Avsikten med studien är att utläsa variationer i pedagogers upplevelser för att 

kunna förstå fenomenet digitala verktyg/IKT inom förskolans verksamhet.  

 

I studien har vi utgått från en kvalitativ metod med self-report som redskap för att få fram 

pedagogernas upplevelser. Studien har utförts med hjälp av sammanlagt 13 pedagoger från två 

olika förskolor. I studien har vi valt att utgå ifrån två olika teorier: variationsteorin och 

affektteorin. 

 

Resultatet visar att pedagogers upplevelser kring arbetet med digitala verktyg/IKT varierar. 

Arbetet upplevs spännande, en tillgång, en rolig utmaning och nödvändigt i förskolans 

verksamhet. Det uttrycks också en osäkerhet, ett ointresse, brist på kunskap och inspiration 

inför arbetet med digitala verktyg/IKT. 

 

Den slutsatsen vi kommer fram till i studien är att pedagoger efterfrågar kompetensutveckling 

inom området. De affekter pedagoger har inför arbetet med digitala verktyg/IKT påverkar 

barns lärande och vilka affekter de, genom pedagogerna, får för området.
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INLEDNING 
I studien kommer digitala verktyg och IKT att vara i fokus, eftersom syftet är att undersöka 

hur pedagoger upplever arbetet med dessa i förskolans verksamhet. Just nu finns det inga 

befintliga mål kring området digitala verktyg/IKT i förskolans läroplan, läroplansmål för 

digitala verktyg/IKT planeras att träda i kraft 1 juli 2018. Forskare (Forsling, 2011) 

konstaterar att digitaliseringen går fort fram och att förskolan inte följer med i utvecklingen. 

Första lärplattan kom år 2010, fem år tidigare fanns datorerna i verksamheten. Drygt sju år 

senare saknar förskolan fortfarande mål att sträva efter när det kommer till digitala verktyg. 

Forskare lyfter fram att det i nuläget inte finns några mål med direkt koppling till digitala 

verktyg/IKT i förskolans läroplan 98 rev.16, trots att det gått så lång tid av användandet av 

digitala verktyg i förskolan.  

 

Digitala verktyg och IKT är något vi finner intressant, och vi ser att det finns en stor 

utvecklingspotential kring införandet och nyttjandet av dessa. Under en längre tid har olika 

forskare (Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson & Ottosson 2005; Plowman och McPake 2013; 

Masoumi 2015) gjort studier kring användandet av digitala verktyg och IKT i förskolan och 

det har då framkommit att det finns en stor brist på intresse och kompetenser inom området. 

Digitaliseringen är en del av vardagen och i förskolan möter pedagoger dagligen olika typer 

av digitala verktyg. Det kan exempelvis vara lärplatta, projektor, telefon, kamera etcetera.  

 
Datalogiskt tänkande är inte ett enda ämne utan är ett förhållningssätt som kommer 

in i alla ämnen i skolan och är ett mycket viktigt verktyg för framtiden för att få 

utbildade elever som förstår hur IT och datorer fungerar i vårt samhälle. 

(Parnes 2015, s.8) 

 

Det är alltså av stor vikt att kompetensen bland pedagoger ökar eftersom digitaliseringen är en 

del av samhällsutvecklingen. Det är också viktigt att barn får möjlighet att utveckla den 

digitala kompetensen redan från förskolan. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

upplevt att pedagoger dock har uttryckt en osäkerhet kring området digitala verktyg/IKT. Det 

kan exempelvis handla om att pedagoger, men även vårdnadshavare uttrycker att barnen får 

tillräckligt med tid framför skärmar hemifrån. Det kan också handla om tid och resurser, men 

även förhållningssätt. Många vuxna talar om barnens skärmtid som något negativt. Det kan 

till exempel vara synpunkter om att det kan vara rentav farligt för barn att sitta för länge 

framför en skärm (dator/TV/lärplatta), och att de istället bör spendera mer tid utomhus. Det 

finns också pedagoger som har ett stort intresse för arbetet med IKT/digitala verktyg, vilket 

kan leda till att de får vara de som driver arbetet framåt. 
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SYFTE 
Vi vill undersöka hur pedagogerna upplever arbetet med digitala verktyg i förskolan. Avsikten 

med studien är att utläsa variationer i pedagogers upplevelser för att kunna förstå fenomenet 

digitala verktyg/IKT.  

 

Frågeställningar 

• Hur beskriver pedagogerna sina upplevelser kring arbetet med digitala verktyg i 

förskolan? 

• Vilka känslor uttrycker pedagogerna kring arbetet med digitala verktyg/IKT? 

 
.  
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BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer forskning kring digital kompetens och olika lärandemiljöer att 

framföras i relation till digitala verktyg/IKT. I forskningsartiklar framförs olika 

förhållningssätt gentemot digitala verktyg pedagoger visat under observationer och intervjuer. 

De IT-strategier som finns för Sverige kommer även att presenteras i detta avsnitt. 

Forskningsartiklarna finner vi intressanta, då de är relevanta för vår studie och ger oss ett 

vetenskapligt perspektiv. Slutligen framförs de kommande läroplansmålen, som berör 

området digitala verktyg/IKT för förskolan.  

 

Pedagogers förhållningssätt till digitala verktyg/IKT 

I Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson och Ottossons (2005, ss.37-39) artikel har författarna gjort en 

studie på tre svenska förskolor där de analyserat pedagogernas sätt att förhålla sig till datorn i 

förskolans verksamhet. I artikeln använder de teachers som benämning och vi kommer att 

översätta till pedagoger eftersom vi inte kan avgöra om det enbart gäller förskollärare eller om 

det även gäller barnskötare. I de förskolor som deltog i studien fanns en dator per avdelning 

tillgänglig. Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson och Ottosson (2005, ss.33-36) kunde se tre olika 

sätt att förhålla sig till datoranvändningen hos pedagogerna, som ett hot mot andra aktiviteter, 

som ett möjligt alternativ eller som en primär aktivitet. Vid första förhållningssättet där 

datoranvändningen ses som ett hot mot andra aktiviteter uttrycker pedagogerna att datorn tar 

tid från andra aktiviteter som de anser viktigare för barnen, som exempelvis rollekar eller 

högläsning. Datorn anses vara viktig men borde inte ges hög prioritet i förskolans verksamhet 

enligt pedagogerna med detta förhållningssätt. Barnen uppmuntras inte till att använda datorn 

eftersom pedagogerna uttrycker en oro för en, enligt dem, för lång tid av datoranvändning. 

Vid detta förhållningssätt ser författarna att pedagogerna inte interagerar med barnen då de 

använder sig av datorn mer än om det skulle uppstå en risk för skada av datorn. I det andra 

förhållningssättet anses datorn vara ett möjligt alternativ till aktivitet i verksamheten. Datorn 

ses som ett värdefullt verktyg där många kan inkluderas och samspela. Även vid detta 

förhållningssätt är det upp till barnen att själva initiera nyttjande av datorn eller om de vill 

engagera sig i andra aktiviteter som erbjuds. Det anses dock inte som ett problem om barnen 

inte väljer att använda datorn alls. Det tredje förhållningssättet uppmuntrar användandet av 

datorn och den anses som en primär aktivitet i förskolans verksamhet. Även här används 

datorn utifrån barnens visade intresse men det framförs också att pedagogerna har ett ansvar 

att initiera användande för de barn som inte visar datorn något intresse. 

 

Parnes (2015, s.6) är forskare vid Lunds Universitet som forskat en del kring digitaliseringen 

av skolan. I en artikel skriver han om IKT och digitalisering inom skolans verksamhet, men 

mycket av det han tar upp kan även passa in i förskolans verksamhet. Parnes betonar vikten av 

ett bra stöd från skolledarna där de bidrar med en gemensam vision för kommunen i hur 

skolorna ska arbeta med de digitala verktygen. Han menar att det krävs för att lärarna ska få 

det stöd och utrymme som behövs för att kunna hantera området digitala verktyg/IKT. Han 

menar också att det är viktigt med den gemensamma visionen för att inte fastna i en 

uppfattning om att det räcker att föra in en lärplatta per avdelning för att kunna ses som 

digitaliserade. Det är viktigt att lägga fokus på hur digitaliseringen får utrymme i 

verksamheten, men också att skapa ett gemensamt intresse som även bibehålls för fortsatt 

arbete.  

 

Plowman och McPake (2013, ss.27-33) har studerat digitala verktygs inverkan på inlärning. I 

studien som genomfördes i Skottland deltog mer än 50 barn i tre- och fyra-års ålder samt 



 

 

4 

 

deras familjer. Barnen och deras familjer besöktes i sina hem av forskarna under en period på 

ungefär ett år. Under denna period användes flera olika metoder i studien: observation, 

gemensamma diskussioner med barn och vårdnadshavare samt rundturer med barnen i deras 

hem. Genom att besöka familjerna regelbundet menar Plowman och McPake (2013, s.27) att 

de kunde lära känna familjerna väl.  I studien fick de en bred bild av hur barnens vardag såg 

ut, hur både barn och vårdnadshavare förhåller sig till fenomen som kunde dyka upp i 

vardagen samt de digitala verktygens påverkan på barnens inlärning. I artikeln sätts detta i 

relation till sju myter om barns användande av digitala verktyg observerat från 

vårdnadshavare, utbildare och media. De sju myterna de fått fram är följande (egen 

översättning från engelska): 

 

1. Barndom och teknik borde inte beblanda sig 

2. Små barn är “digital natives” 1 

3. Tekniken står i vägen för social interaktion 

4. Tekniken dominerar barnens liv 

5. Lek = Lärande 

6. Om det är interaktivt, måste det vara utbildande 

7. Barn måste bli tekniskt kunniga för sina framtida liv 

(Plowman & McPake 2013, ss. 28-30) 

 

Utifrån dessa sju myter som Plowman och McPake (2013, s.31) kunde utläsa i sin studie, 

identifierade de områden att arbeta vidare med i verksamheter som riktar sig till yngre barn. 

De förespråkar att pedagoger ska uppmärksamma de olika preferenser barn har, att barn ges 

tillgång till stor variation när det kommer till digitala verktyg, både hemifrån och från förskola 

med flera olika samspelspartners (syskon, vårdnadshavare, kompisar, lärare osv.). De anger 

också att det är viktigt att utveckla sin förståelse för barns kunskaper och kompetenser som 

mer än att bara kunna hantera digitala verktyg. Parnes (2015, s.8) menar på att det datalogiska 

tänkandet är ett förhållningssätt som bör genomsyra hela verksamheten, inte bara se som ett 

ämne. Östling, Gisterå och Lavsund (2011, ss.23-24) menar att vi måste ha en tilltro till 

tekniken för att IT2 ska bidra med något givande. Genom att lyssna, vara nytänkande och 

interagera med andra tillämpar man sig kunskap. Om pedagogerna känner att de saknar/har 

för lite kunskap finns det utbildningar, det är dyrt men har också en stor betydelse för att 

kunna utvecklas som pedagog. 

 

Pedagogers digitala kompetens 

Masoumis (2015, ss.6-11) studie utfördes på tre svenska förskolor där både observation och 

intervjuer av förskollärare har genomförts. Studiens syfte var att ta reda på hur pedagogernas 

kunskap och uppfattningar påverkar användningen och integreringen av digitala verktyg i 

förskolans verksamhet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Masoumi (2015, s.14) framför att 

många av pedagogerna i hans studie såg IKT som ett sätt att hålla barnen upptagna, som ett 

lekverktyg mer än läromedel. Han såg att många motsatte sig att använda digitala verktyg i 

                                                 
1 Plowman och McPake (2013,s. 28) förklarar begreppet digital natives, att det är personer som har vuxit upp 

med teknik och känner sig bekväm med att använda sig av den. Till skillnad från digital natives så finns även en 

benämning för personer som inte föds in i digitaliseringen men som tillämpar digital kompetens senare i livet. 

Dessa benämns som digital immigrants. 
2 Östling, Gisterå och Lavsund (2011) nämner begreppet IT i deras skrift från specialpedagogiska 

skolmyndigheten.  IT står för informationsteknik vilket skiljer begreppet från IKT som står för informations- och 

kommunikationsteknik. Vi har valt att använda oss av deras val av begreppet IT men vill framhäva att IKT 

används i större utsträckning inom skolväsendet. 
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förskolans verksamhet medan det också fanns en majoritet som ansåg IKT berikar och 

utvecklar den. I hans studie framkommer komplexiteten i införandet av framförallt ny teknik. 

Det kan exempelvis handla om faktorer som traditioner och normer som finns på olika 

förskolor. De olika barngrupperna och barns individuella behov samt att varje förskollärare är 

unik menar han är orsaker till varför de är svårt att hitta en lösning på den komplexiteten. 

 

För att nå ett framgångsrikt lärande är det viktigt att pedagoger besitter digital kompetens, 

vilket den specialpedagogiska skolmyndigheten3 belyser (Östling, Gisterå och Lavsund 2011, 

ss. 10-11). Det finns två komponenter som stödjer den digitala kompetensen och det är 

färdighet och kunskap. Det finns även ett antal färdigheter och attityder om digital kompetens 

och de är följande: 

 

• kunskaper om centrala datortillämpningar, som ordbehandling, lagring och 

hantering av information. 

• medvetenhet om frågor som rör informationens tillförlitlighet och de juridiska 

och etiska principer som delar av datorbaserade tillämpningar kan innebära. 

(Östling, Gisterå & Lavsund 2011, s. 10-11) 

 

Det räcker inte att ha tillgång till goda IT-lösningar (se fotnot 2) utan det behövs också goda 

kompetenser, inställningar och förhållningssätt. IT är en stor del av utvecklingsarbetet både 

när det handlar om problemlösning och vid förändring. IT växer mer och mer samt är en stor 

del av samhället, därför är det viktigt att skaffa sig kunskap inom området för digitala verktyg 

(Östling, Gisterå & Lavsund 2011, ss.23-24). 

 

Digitaliseringskommissionen definierar digital kompetens enligt fyra punkter: 

• Kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt 

• Färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster 

• Förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med 

dess möjligheter och risker 

• Motivation att delta i utvecklingen 

(SOU 2015:28, ss. 102-103) 

 

Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) anger att den digitala kompetensen handlar om 

att kunna följa den digitala utvecklingen som sker och se dess påverkan på sitt eget liv. Det 

handlar inte bara om grundläggande förståelse, men den digitala kompetensen kan påverkas 

av den förtrogenhet pedagoger har till de digitala verktygen. Forsling (2011, ss.77-78) 

diskuterar i sin artikel kring policydokument som handlar om kommunikation- och digital 

kompetens. Hon diskuterar även kring avhandlingar som handlar om IKT-användning och 

små barn. Artikelns syfte är att öppna upp för debatt kring området digital kompetens i 

förskolan. Hon menar att man skaffar sig digital kompetens genom att använda sig av digitala 

medier som till exempel vid kommunikation, lagring och hämtning av information. I 

regeringens Tilläggsdirektiv till digitaliseringskommissionen (2015:18, ss. 1-6) konstateras 

det att år 2012, närmare bestämt den 7 juni, kom den svenska digitaliseringskommissionen. I 

                                                 
3Specialpedagogiska skolmyndigheten, som är en statlig myndighet, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett 

funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Vi har utgått från denna myndighet i vår 

studie, för att de lyfter fram vikten av pedagogernas kompetens kring digitala verktyg för barns möjlighet till 

lärande. 
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en rapport från regeringen specificeras digitaliseringskommissionens arbete för att bidra till 

digitaliseringens möjligheter i Sverige och vårt samhälle. Dessa mål är att 

 
• genomföra en omvärldsanalys som belyser och lyfter fram vad som kan komma 

att påverka digitaliseringen i Sverige, 

• identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen av den framtida 

digitaliseringspolitiken, 

• utreda hur främjande av digitaliseringen bör bedrivas på nationell nivå. 

 Regeringen Dir. 2015:18) 

 

Syftet är att föra Sverige framåt i digitaliseringen och nå fram till de it-politiska målen. 

Målens syfte är att få invånarna i Sverige att bli skickliga på digitaliseringen och se vilka 

möjligheter digitala verktyg och IKT tillför samhället. 

 

Digitala verktyg i förskolans verksamhet 

Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson och Ottosson (2005, ss.37-39) kunde i studien urskilja tre 

lärandemiljöer i verksamheten: beskyddande, stödjande och guidande. Den beskyddande 

lärandemiljön karaktäriseras av pedagoger som begränsar barnens användande av datorerna. 

Det visar sig genom att pedagogerna försöker minska på barnens tid vid datorn samt att de 

håller barnens intressen tillbaka. Datorn finns tillgänglig för barnen om de visar intresse för 

den men det är inget som uppmuntras aktivt av pedagogerna. I den stödjande lärandemiljön 

kan man se, precis som i den beskyddande lärandemiljön, att datorn finns tillgänglig för 

barnen då intresse och behov visas bland barnen. I denna miljö visar pedagogerna, till skillnad 

mot den beskyddande lärandemiljön, ett engagemang och stöd till barnen vid användande av 

datorn. Vid den tredje, guidande lärandemiljön visar pedagogerna ännu mer stöd och 

engagemang. Pedagogerna utmanar även barnen i sitt datoranvändande och deltar ofta 

tillsammans med barnen i aktiviteten. Masoumi (2015, s. 6-11) beskriver i sin artikel att 

pedagoger behöver vägledning i hur de använder digitala verktyg och vad det har för 

betydelse i framtidsutbildning. Han förklarar även att nyttjandet av digitala verktyg kan se 

olika ut beroende på vilken verksamhet man är. Det han kom fram till var fem olika sätt att 

förhålla sig till IKT i förskolans verksamhet (egen översättning från engelska): 

 
1. IKT används för att berika och utveckla befintlig läroplan och verksamhet; 

2. IKT används för att förstärka barns kulturella litteracitet och minska gapet för 

unga immigranter; 

3. IKT används för att sysselsätta barnen; 

4. IKT används för att dokumentera och kommunicera förskolans verksamhet; 

5. IKT är inte viktigt i förskolans lärande verksamhet. 

(Masoumi 2015, s.8) 

 

Forsling (2011, ss. 81-82) menar att det finns tre möjliga aspekter att arbeta utifrån i förskolan 

när det handlar om IKT. Den första aspekten som hon tar upp är inlärningsaspekt som handlar 

om att kunna variera sitt sätt att arbeta, men även att dynamiken mellan barn och pedagog kan 

förändras. Arbetslivsaspekten som är den andra aspekten belyser att förskolan ska lägga 

grunden för barns framtid och att samhället är beroende av hur barn lär sig om IKT i 

förskolan. Den tredje och sista aspekten är demokratiaspekten som handlar om att alla ska ha 

rätt till utbildning och arbete. Aspekterna är långsiktiga mål att arbeta utifrån i förskolans 

verksamhet.  
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Styrdokument 

Skolverket har lagt fram nationella IT-strategier som ska bidra till ökad kompetens bland 

pedagoger men också för att skapa förutsättningar för ökad kompetens. De nationella IT-

strategierna redogör för vikten av att det skapas goda förutsättningar för pedagogerna av 

förskolechef, rektor och huvudman (Skolverket 2016, s.22). Detta för att öka kompetensen 

bland personalen men också att pedagogerna själva ser vilken kompetens som krävs för att 

implementera det digitala i verksamheten. Olika insatser krävs, dels för att öka kompetensen 

men även för att motivera pedagogerna att vilja och välja att arbeta med digitala verktyg i 

förskolan (ibid. 2016, s.23). Strategierna har satts upp som förslag för att nå visionen om 

adekvat kompetens med år 2022 som mål. Med adekvat kompetens menas att effektivisera 

verksamheten med förbättrade resultat inom digitaliseringen. 

 

Skolverket har publicerat utkast från en ny reviderad läroplan som träder i kraft 1 juli 2018. I 

den finns nya mål som är inriktade mot digitalisering. Det har tillkommit helt nya mål men 

befintliga har också redigerats till att inkludera digitala verktyg. Förändringarna i den 

reviderade läroplanen presenteras nedan. 

 
Förskolans uppdrag 

• Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 

nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde, ökad digitalisering 

och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan 

tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 

samhället behöver.. 

• /../ Barnen ska ges möjligheter att använda digitala verktyg och medier i såväl 

skapande processer som i tillämpning. 

• Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för den digitalisering som de 

möter i vardagen. 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. 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin förmåga att använda digitala verktyg och medier för skapande, 

kommunikation, utveckling och lärande 

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik 

fungerar i såväl digitala som andra vardagliga sammanhang 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen 

• stimuleras och utmanas i sin användning av digitala verktyg på ett sätt som främjar 

utveckling och lärande 

 

Arbetslaget ska 

• ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret 

material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer, såväl med som utan 

digitala verktyg. 

• i arbetet med normer och värden uppmärksamma barnen på konsekvenser vid 

användning av digitala verktyg och medier. 

(Lpfö 98 som kommer att revideras 2018) 
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Teoretisk referensram 

Vi kommer att presentera variationsteorin som är en ansats inom det kognitiva perspektivet. 

Denna teori ligger till stöd i vårt analysarbete för att utläsa variationer i pedagogernas utsagor. 

Utifrån pedagogernas utsagor i deras self-reports får vi en inblick i hur de upplever och 

känner för arbetet med digitala verktyg. I affektteorin står känslor i fokus samt hur känslor 

påverkar andra människor i omgivningen. Pedagogernas uttryckta känslor kopplas därför till 

affektteorin som mer ingående förklarar vad de kan ge för följder. Här nedan kommer vi att 

presentera dessa teorier och varför vi anser de vara lämpliga i vår studie. 

 

Variationsteorin 

I variationsteorin är det väsentliga att ta reda på variationen av upplevelser för att få en 

uppfattning om undersökningsområdet. Lo (2012, s.30) framför att det måste finnas minst två 

olika aspekter inom ett område, två saker som skiljer för att man ska kunna vara medveten om 

vad ena aspekten innebär. Hon menar exempelvis att man måste veta hur andra färger ser ut 

för att kunna avgöra vilken som är en röd färg. Vet man bara om en av färgerna, exempelvis 

den röda färgen, skulle färg som koncept inte existera. För att kunna veta att det finns färg 

måste man kunna utgöra och urskilja olikheterna i färgerna, att röd är olikt blå men det är 

färger båda två. Marton och Booth (2000, ss.145-147) menar att intresset ligger i att betrakta 

de variationer som finns inom ett fenomen för att kunna utgöra kontraster som kan finnas i ett 

sammanhang. I denna studie handlar det om att utläsa de olika upplevelserna och känslorna, 

variationerna som pedagogerna uttrycker inom området IKT/digitala verktyg för att kunna 

utgöra vad det innebär i förskolans verksamhet. Lo (2012, s.30) påvisar att karaktäristiska 

drag är omöjliga att utläsa om man inte vet om vilka de kritiska aspekterna dessa drag tillhör.  

 

Då vi med studien är ute efter pedagogernas upplevelser, det vill säga deras tankar, känslor 

och erfarenheter menar vi att variationsteorin kan ligga som stöd vid utformandet av studien. 

 

Affektteorin 

Tomkins (2008, ss.12-13; s.63) påvisar att våra känslor påverkar vårt handlande, att affekterna 

styr de primära motiv som inverkar på vårt handlande och agerande. Lazarus (1991, ss. 616-

617) förklarar att de kognitiva tankarna som en människa har direkt kan relateras till hennes 

känslor. Lazarus menar även att det är viktigt att se till olika aspekter som till exempel kultur, 

tidigare erfarenheter och socialt samspel för att förstå hur människans affekter kommer till. 

Tomkins (2008, s. 118) redogör för att människor har medfödda affekter när det handlar om 

spänning och intressen och att ansiktsuttryck har olika innebörder. Det kan till exempel vara 

när någon är glad jämfört med när någon är arg, då visar sig två olika ansiktsuttryck. Han 

menar alltså att känslor människor har speglas i deras ansiktsuttryck. I vår studie är vi 

medvetna om att vi inte kan se pedagogernas ansiktsuttryck i deras self-reports. Vi kan 

däremot tolka de känslor som uttrycks i enighet med affektteorin och på så sätt diskutera kring 

vad dessa känslor kan ha för effekt på barnens lärande. Tomkins (2008, ss.117-118) lyfter 

fram ansiktets egendomliga egenskaper som åtminstone kan stimulera två olika sociala 

affekter, så som glädje och skam hos andra. Han framför också att människan lär sig att 

reagera med en negativ affekt på ett ansikte som visar negativ affekt och reagera med en 

positiv affekt på det ansikte som visar positiv affekt. Tomkins (2008, s.640) redogör för en 

studie där han ville ta reda på om elever lär sig mer då läraren visar positiv affekt, än då 

läraren visar negativ affekt, genom ansiktsuttryck vid undervisningstillfället. På grund av 

studiens upplägg var läraren tvungen att använda sig av ett konstant röstläge som höll sig 

neutralt och känslolöst. Trots det kunde de utläsa en skillnad i lärandet, även om skillnaden 
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statistiskt sett inte var så stor. Tomkins framhäver att eleverna observerade ett ansikte som 

visade glädje och ett ansikte som visade avsmak, men som ackompanjerades av en känslolös 

röst. Detta visar på vilken kapacitet ansiktsuttrycken har och att hypotesen om affektens 

inverkan på lärandet kunde bekräftas. Detta kan komma att kallas affektsmitta, då den positiva 

affekten “smittar” av sig på en annan individ, likaså den negativa. Tomkins (2008, s. 185) har 

nio olika affekter att utgå ifrån i sin teori och de är följande:  

 
Positiva affekter 

1. Glädje 

2.  Intresse/Spänning 

Negativa affekter 

3. Förtvivlan/Ledsnad 

4. Ilska/Raseri 

5. Rädsla/Skräck 

6. Beskyddande mekanism av skam/förödmjukelse 

7. Avsmak/Äcklad 

8. Avsky 

Neutrala affekter 

9. Förvåning 

 

(Tomkins 2008, s. 185) 

 

Genom pedagogernas utsagor, inom vår studie, kan vi utläsa i deras self-reports att det 

förekommer affekter och därför har vi valt att använda oss av affektteorin. Affektteorin 

hjälper oss att förstå känslornas innebörd och påverkan på undervisningen. I denna studie 

handlar det om pedagogernas upplevelser/känslor kring digitala verktyg/IKT, därför anser vi 

att denna teori är bra för vår studie då upplevelserna sätts i relation till känslorna. Detta 

kommer att diskuteras mer i analysavsnittet där resultatet sätts i relation till våra valda teorier. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt redogörs det för vilken metod som studien utgår från, såväl som val av 

informanter. Det sista som presenteras är genomförandet där vi förklarar tillvägagångssättet 

vid utlämnande och insamlande av material för studien. 

 

Kvalitativ metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod med self-report som redskap för insamlandet 

av empiriskt material. Starrin (1994, s.19) framför att en kvalitativ studie anses behandla 

subjektiva upplevelser, till skillnad från den kvantitativa metoden vars data är objektiva och 

fria från subjektiva upplevelser. Starrin (1994, s.21) menar att karaktären av fenomenet är det 

väsentliga att studera i en kvalitativ studie. Han lyfter fram att det inte är lika viktigt med 

mängden data i en kvalitativ studie som i en kvantitativ. Det som är angeläget är istället 

variationer och fenomenets egenskaper. Justesen och Mik-Meyer (2011, s.13; s.35) redogör 

för att i en kvalitativ studie förklarar forskaren ett fenomen utifrån ett sammanhang, för att 

kunna förstå vad fenomenet handlar om. I en kvalitativ studie har kontexten en mer betydande 

roll än i undersökningar som är kvantitativa, då mängden har en mer framträdande roll. Målet 

menar Starrin (1994, s.21), således är att ta reda på fenomen forskaren ställer sig frågande till, 

vilket står i kontrast till den kvantitativa studien där forskaren vill undersöka ett känt fenomen 

och hur det fördelar sig mellan olika grupper, händelser, situationer osv. 

 

Self-report 

Om det görs en direkt översättning på ordet self-report framkommer ord som självrapport och 

personligt brev. Men vi har valt att använda oss av engelskans self-report, då det är mest 

förekommande även bland svenska forskare. Davidsson (2011, ss.71-73) förklarar att self-

report används för att forskaren ska få mer kunskap kring de olika upplevelser och 

erfarenheter som kan finnas kring ett valt område. Vi har valt self-report för att det kan ge en 

helhetsbild kring hur pedagogerna upplever arbetet med digitala verktyg. Genom att 

pedagogerna får skriva self-reports kan de påverkas mindre av oss som utför studien. I 

pedagogernas self-reports får de beskriva hur de upplever arbetet med digitala verktyg/IKT i 

förskolan (se Bilaga). Det i sin tur kopplas till läroplanens mål i förskolans styrdokument som 

behandlar området digitala verktyg/IKT, men även forskning och litteratur.  

 

Genomförande 

Vi som utför studien kommer tillsammans att besöka de förskolor vars pedagoger ingår i 

studien. Inför besök på förskolorna kontaktas förskolechefer via mail för att få ett 

godkännande om studie där deras personal kan få delta och att lämna ut missivbrev. Väl på 

förskolorna presenteras studien och utdelning av missivbrev(se bilaga) sker via personliga 

möten, dels för att kunna svara på eventuella frågor, beskriva uppgiftens(self-reports) upplägg 

och syfte och vad som förväntas av dem och oss. Därefter kommer pedagogerna få en veckas 

tid på sig att skriva sin self-report då de väljer att delta i studien. Deras self-reports kommer 

att samlas in i en försluten låda som placeras i personalrummet på varje förskola. Pedagogerna 

skriver inte namn på sin self-report, utan anger endast vad de är anställda som och vilken 

kommun de arbetar i.  
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Kvalitetskriterier  

Det finns fyra kvalitetskriterier att sträva efter att uppnå vid en studie: reliabilitet, 

tillförlitlighet, kvalité, och validitet. Thurén (2007, s.26) anger att studien uppnår hög 

reliabilitet då fler människor deltar och studien är utförd på ett korrekt sätt. Bryman (2011, ss. 

354-355) menar att det är av stor vikt att forskaren håller sig inom studiens syfte och inte går 

utanför det syfte som undersöks för att studien ska uppnå validitet. Bryman förklarar även 

begreppet tillförlitlighet, att det framkommer i en studie där tidigare forskning och teorier 

kopplas i relation till resultatet. Vi har utgått från relevant forskning samt teorier som enligt 

oss passar studiens syfte. För att en studie ska uppnå en högre kvalitet är det viktigt att vara 

noggrann i redogörandet, men det är också av stor vikt att texten har en hög validitet och 

tillförlitlighet. 

 

Urvalsgrupp 

I vår studie tillfrågades förskollärare och barnskötare om de ville delta med att skriva en self-

report. Vi som utför studien har fört ett resonemang huruvida vi vill tillfråga långtidsvikarier 

eller inte. Dock kom vi fram till att vi endast kommer att ha fokus på förskollärare och 

barnskötare med fast anställning i vår studie, eftersom det är de som direkt arbetar med och 

utformar verksamheten. Förskolorna valdes eftersom vi känner till dem väl och för att 

pedagogerna vet vilka vi är. Vi har även valt två olika kommuner, en mindre kommun och en 

större kommun och därigenom två olika förskolor. I den första kommunen tillfrågades 17 

pedagoger som arbetar på fem olika avdelningar. Av de 17 pedagoger från första kommun 

som tillfrågades att delta i studien valde åtta av dem att lämna in self-reports och därigenom 

delta. I den andra kommunen tillfrågades 13 pedagoger vars förskola består av fyra 

avdelningar. I andra kommunen valde fem av de 13 pedagogerna att delta genom att lämna in 

sina self-reports. Totalt har 30 pedagoger tillfrågats att delta i studien varav sammanlagt 13 

pedagoger valde att delta. Samtliga uppgav sig vara anställda som förskollärare. 

 

I följande avsnitt behandlas och presenteras den arbetsprocess och tankeprocess vi fört under 

studiens utformande. I analysen bearbetas studiens upplägg, metod och resultat kopplat till 

tidigare valda och presenterade teorier och perspektiv. 

Analys 

I self-reports fick pedagogerna skriva om sina upplevelser och erfarenheter kring arbetet med 

digitala verktyg/IKT. Davidsson (2011, ss. 71-73) menar att forskaren får mer kunskap kring 

ett valt område som vill studeras. Vi ville nå pedagogernas olika upplevelser och såg att det 

kunde uppnås genom self-reports där pedagogerna fick beskriva dessa med egna ord och i sin 

egen takt utifrån angiven tidsram på en vecka. Vi läste igenom pedagogernas self-reports och 

analyserade vilka känslor och olika upplevelser som framkom. De olika känslorna sattes in i 

tre kategorier: positiva, negativa och neutrala affekter enligt affektteorin. 

 

Efter att ha läst in oss på affektteorin, dess betydelse och tolkat den utifrån vårt syfte delades 

affektorden vi hittat i utsagorna in i positiva, negativa och neutrala affekter. Då bestämde vi 

oss för att sätta upplevelserna i relation till känslor. I affektteorin framkommer hur människor 

påverkas och påverkar med sina känslor och känslouttryck. Vi upptäckte även variation i de 

olika känslorna vilket satte affektteorin i samverkan med variationsteorin. 

 

Vi har valt att studera pedagogers upplevelser kring ett fenomen: digitala verktyg/IKT. För att 

kunna studera pedagogernas egna upplevelser har affektteorin legat som stöd i hur vi tolkat 
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pedagogernas utsagor. I pedagogernas self-reports kunde vi utläsa affekter och känsloladdade 

utsagor. Genom att använda oss av affektteorin kunde vi kategorisera och urskilja de känslor 

som framkom, men även diskutera kring dem och hur de kan påverka arbetet i verksamheten. 

I analysarbetet låg variationsteorin som stöd då vi fann variation och kontraster i 

pedagogernas utsagor.  Både affektteorin och variationsteorin var till hjälp vid analyserandet 

av pedagogernas self-reports, där vi såg ett sammanhang mellan teorierna och att de 

kompletterade varandra. 

 

Forskningsetik 

I detta avsnitt kommer de etiska forskningsprinciperna (Bryman 2013) att presenteras med 

exempel på hur de följs upp i studien. För att skydda respondenterna vid en studie och för att 

de ska känna sig trygga är det viktigt att ta hänsyn till de etiska principerna. Det finns fyra 

principer att utgå från innan och under studien. Respondenterna bör informeras om att det är 

frivilligt att delta och vad syftet innebär. Detta innefattar informationskravet, vilket kan 

lämnas ut i ett missivbrev. Genom att tillsammans lämna ut missivbreven personligen bidrar 

det förhoppningsvis till att pedagogerna känner ett förtroende för oss som genomför studien 

då de får ansikten till namnen som står angivna i missivbrevet. Den andra principen handlar 

om att respondenterna själva får bestämma över sitt deltagande, detta kallas för 

samtyckeskravet. De som ville delta i vår studie lämnade in sin self-report inom tidsramen 

som de delgetts. De som inte ville delta i studien lämnade inte in någon self-report. Den tredje 

principen, konfidentialitetskravet, handlar om att uppgifter om plats och personer skall 

skyddas och att obehöriga inte ska delges den informationen. När pedagogerna som deltar i 

studien skrivit klart sina self-reports lades de i en försluten låda där de förvarades otillgängligt 

och utom synhåll för obehöriga. Namnen valdes att uteslutas för att säkerställa att 

informanterna kunde hållas anonyma. Den sista principen förklarar att det som framkommer i 

studien endast kommer att nyttjas i forskningens syfte, vilket benämns som nyttjandekravet. 

(Bryman 2011, ss. 131-132). I missivbrevet (se bilaga) anges det tydligt att deras self-reports 

endast kommer att användas vid angiven studie, men även vid utlämnandet av missivbrev 

gavs en beskrivning av studien och dess syfte. 
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RESULTAT 
Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger i förskolans verksamhet upplever arbetet 

med digitala verktyg/IKT. Pedagogerna fick i sin self-report beskriva, utifrån frågan: ”Hur 

upplever (känslor, tankar och erfarenheter) du arbetet med digitala verktyg i förskolan”. 

Resultatet från pedagogernas self-reports kommer att presenteras nedan. Resultatet kommer 

att presenteras med en beskrivning av innehållet i pedagogernas self-reports följt av citat. I en 

tabell som presenteras i slutet av resultatet framförs pedagogernas utsagor som anges affekter 

i tre olika indelningar; såsom positiva-, negativa- och neutrala affekter. 

 

Pedagogernas upplevelser kring arbetet med digitala verktyg i 
förskolan  

Pedagoger beskrev i sina self-reports att de upplever att arbetet med de digitala verktygen ger 

en bra samverkan med vårdnadshavare, då de lättare kan få ut information och dokumentation 

kring vad som händer på förskolan och deras barn. Däremot framförs det även att det inte är 

alla vårdnadshavare som läser den information som ges ut, vilket flertalet pedagoger beskriver 

som tråkigt. Det framkommer även att pedagogerna kan nå barnens erfarenhetsvärld och att 

det är ett spännande komplement för förskolans verksamhet. De digitala verktygen ses som ett 

smidigt komplement och det behövs inte så mycket material i samband med dokumentation. 

Pedagogerna beskriver att det saknas tid och utbildning för att kunna sätta sig in i de olika 

digitala verktyg som finns och erbjuds på förskolan. I pedagogernas utsagor beskrivs arbetet 

med digitala verktyg som obekvämt och att det ofta används som barnpassning, men 

ambitionen är att använda det i pedagogiskt syfte.  

 

/../men som sagt utbildning och tid till att sätta sig in i verktygen 

behövs. Annars kommer de digitala verktygen fortsätta användas som 

“barnpassning” istället för de fantastiska komplement de kan bli. 

 

Det uttrycks en glädje över att komma närmare barnens erfarenhetsvärld och intressen med 

hjälp av de digitala verktygen. De digitala verktygen ska enligt några av pedagogerna vara en 

tillgång i verksamheten och att det är viktigt att alla följer utvecklingen kring de digitala 

verktygen. En pedagog lyfter att pedagogens inställning kan vara en bra utgångspunkt i 

arbetet med digitala verktyg, i och med de ökade kraven på användandet av IKT i 

verksamheten. Det framförs dock att det måste finnas en rutin i användandet av de digitala 

verktygen för att pedagogerna inte ska hinna glömma av hur de fungerar. 

 

Att arbeta med digitala verktyg i förskolan upplever jag som ett 

spännande komplement i verksamheten. Jag tycker att IKT är ett roligt 

område att arbeta med vilket jag tror ger mig en bra utgångspunkt i 

de ökade krav på användandet av digitala verktyg i förskolan idag. 

 

Det framkommer av pedagogerna att iPaden alltid ska användas tillsammans med en vuxen 

och att den inte skall ses som en barnvakt, utan att lärandet ska ske tillsammans. Pedagogerna 

beskriver att det finns många bra och pedagogiska appar, men att intresse saknas för det 

digitala. Det framförs att pedagogernas ålder är av betydelse för både kunskap och intresse 

kring de digitala verktygen, där de yngre lär sig lättare och snabbare. 
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Kanske har åldern på pedagogen betydelse? Personligen är jag 

bekväm med det nya men är inte intresserad helt enkelt. 

De som är yngre har lättare för att använda det (digitala) och är 

mycket snabbare och får därför oftast sköta det digitala. 

 

Flertalet pedagoger beskriver sina upplevelser av digitala verktyg som att de är bra 

dokumentations- och reflektionsverktyg. Pedagogerna framför att det är roligt och 

utvecklande att arbeta med digitala verktyg och att det i längden kan minska stress. De 

framkommer även att iPaden är ett relativt smidigt verktyg, men att de har tagit tid att lära sig 

och på grund av olika märken krävs det många olika sladdar. Pedagogen förklarar att TV, 

telefon och iPad är av olika märken och därför krävs olika sladdar, vilket upplevs som 

omständigt. Ett fåtal pedagoger uttrycker en osäkerhet kring arbetet med de digitala verktygen 

med barn i yngre åldrar (1-3 år). Dessa pedagoger beskrev en brist på kunskap och inspiration 

kring hur de kan implementera de digitala verktygen i verksamheten med de yngsta barnen. 

Pedagogerna framför att det krävs tid och utbildning att sätta sig in i verktygen, vilket de 

föreslår kan ske via nätverksträffar. En pedagog nämner att iPaden inte behövs i förskolans 

verksamhet för att barnen blir jag-centrerade och de behöver träna på det sociala samspelet.  

 

Jag känner en viss osäkerhet kring arbetet med digitala verktyg. 

Osäkerheten grundar sig nog i att jag har på tok för lite kunskap i hur 

det ska se ut. Vad är det egentligen? /../ men då jag har barn i 

åldrarna 1-3 i min barngrupp så känner jag mig för osäker på hur 

detta förmedlande skall se ut eller utföras. 

 

En pedagog lyfter att digitala verktyg ska användas i förskolan för att pedagogerna ska kunna 

gå tillbaka och se vad som gjorts tidigare i dokumentationen, på ett tydligt och överskådligt 

sätt. Det framkommer även att de digitala verktygen är en stor del i vardagen och att de måste 

ta till sig dessa verktygen och lära av varandra. En av pedagogerna anser att IKT är en digital 

kompetens, vilket pedagogen förklarar att barnen får då de dagligen kommer i kontakt med 

digitala verktyg som bland annat TV, mobiltelefon och lärplattor. En annan pedagog framför 

att de medvetet har valt att barnen inte ska använda iPads i förskolans verksamhet, vilket 

pedagogerna  beslutat i samråd med vårdnadshavare. 

 

På vår avdelning har vi medvetet och efter föräldrarnas önskemål valt 

att inte jobba så mycket med digitala verktyg. 

 

Flera av pedagogerna menar att det inte ska vara en valmöjlighet att använda digitala verktyg 

utan att de bör inkluderas i undervisningen. De uttrycker även att de digitala verktygen ska 

användas i ett planerat och pedagogiskt syfte. I citat nedan beskrivs det att pedagogen väljer 

för pedagogen kända material som exempelvis flanobilder framför iPads, då de digitala 

verktygen inte upplevs som bekväma i vardagen. Pedagogen prioriterar trygghet, närhet och 

ett gott klimat framför införandet av digitala verktyg i förskolan.  

 

Trygghet, närhet och gott socialt klimat kommer alltid först. Att uppnå 

det med digitala verktyg är inte bekvämt i vardagen för mig. Gamla 

beprövade metoder som t.ex. flanobilder väljer jag före iPads och 

storbildsskärm. 
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Det framförs även att digitala verktyg bör användas i förskolan bland annat för att det gör att 

barnen tränar samspel och att komma överens men även att det kan påverka det sociala 

samspelet negativt i att barnen blir jag-centrerade. Det framförs dock av en annan pedagog att 

det sociala samspelet blir sämre, då barnen använder digitala verktyg så som iPads än om de 

leker tillsammans. Pedagogen förklarar att barnen måste tränas i det sociala samspelet, vilket 

pedagogen menar inte kan ske med digitala verktyg. 

 

Digitala verktyg anses vara ett bra dokumentationsverktyg som också är enkelt för barnen att 

använda. En pedagog förklarar att digitala verktyg är bra att använda sig av i förskolan som 

ett hjälpmedel för bland annat barn i behov av särskilt stöd, att det förenklar 

språkutvecklingen, men att det även förenklar planering och reflektion för pedagogerna. 

 

Finns bra bildstöd och appar för att förenkla språkutveckling och 

kommunikation för barn i behov av särskilt stöd och/eller 

språkstörning. 

 

Det beskrivs att digitala verktyg inte är ett ämne, men ett verktyg för att bedriva undervisning 

på ett bra sätt. I citatet nedan förklarar en pedagog att förhållningssättet gentemot barnen och 

digitala verktyg är viktigt för att kunna upptäcka och lära tillsammans.  

 

Jag är en av de som tagit till mig digitala verktyg och ser med 

spänning fram emot allt det nya som komma skall. Jag tror att man 

måste vara ödmjuk och inte tänka att man skall kunna mera än barnen 

utan att vi upptäcker och lär tillsammans. Barnen kommer att kunna 

mer än mig ibland, men jag som pedagog måste stå för etik, moral och 

källkritik, precis som i all annan verksamhet vi har. 

 

Pedagogernas känslor i förhållande till arbetet med digitala 
verktyg/IKT 

I tabellen nedan presenteras de affekter som kunde utläsas i pedagogernas self-reports. De har 

delats upp i tre delar utifrån affektteorins positiva, negativa och neutrala affekter, vilka 

presenterats i tidigare avsnitt. Dessa kommer nedan förklaras ytterligare med fler utdrag från 

pedagogernas self-reports kopplade till affekterna. 

 

Positiva affekter Negativa affekter Neutrala 

Spännande 

Roligt 

Rolig Utmaning 

Tillgång 

Bekväm 

Stressigt 

Svårt 

Obekvämt 

Osäkerhet 

Ovant 

Ointressant 
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Positiva affekter  

I citaten nedan beskriver några av pedagogerna arbetet med digitala verktyg/IKT som 

spännande, roligt och som en stor tillgång i verksamheten. Pedagogerna uttrycker en glädje 

över att barnen får använda digitala medier i förskolans verksamhet. 

 

Jag är glad att barnen får använda digitala medier i undervisningen 

för att så kan jag som pedagog utgå från barns erfarenhetsvärld! 

Att arbeta med digitala verktyg i förskolan upplever jag som ett 

spännande komplement i verksamheten. Jag tycker att IKT är ett roligt 

område att arbeta med vilket jag tror ger mig en bra utgångspunkt i 

de ökade krav på användandet av digitala verktyg i förskolan idag. 

Digitala verktyg är och kommer att fortsätta att vara en stor del av 

förskolans verksamhet framöver och jag ser det som en stor tillgång 

och rolig utmaning. Men som sagt utbildning och tid till att sätta sig 

in i verktygen behövs. 

Jag är en av de som tagit till mig digitala verktyg och ser med 

spänning fram emot allt det nya som komma skall. Jag tror att man 

måste vara ödmjuk och inte tänka att man skall kunna mera än barnen 

utan att vi upptäcker och lär tillsammans. Barnen kommer att kunna 

mer än mig ibland, men jag som pedagog måste stå för etik, moral och 

källkritik, precis som i all annan verksamhet vi har. 

Att arbeta med digitala verktyg i förskolan upplever jag som roligt 

och utvecklande en ny “sak” att koppla in i undervisningen. 

 

Negativa affekter 

Några pedagoger har skrivit i citaten nedan att de upplever vissa negativa känslor av arbetet 

med digitala verktyg/IKT. Pedagogerna uttrycker arbetet med digitala verktyg som obekvämt, 

jättesynd och väldigt synd.  Det uttrycks även osäkerhet och brist på inspiration bland flera 

pedagoger. 

 

Ser också att föräldrarna inte alltid läser sina barns dokumentation 

vilket vi tycker är väldigt synd. 

Det finns en IKT-plattform för förskolan som [KOMMUN] tagit fram 

som tyvärr aldrig implementerats (det gjordes det för språk-, 

matematik och naturplattformarna). Det tycker jag är jättesynd för det 

hade behövts förankras bättre i verksamheten. 

Jag känner mig ganska osäker och har inte så stor kunskap om hur 

man kan arbeta med olika digitala verktyg. Jag känner att jag behöver 

kompetensutbildning och inspiration hur och vad som finns att arbeta 

med i en barngrupp med barn i åldrarna 1-3 år. 

Jag känner en viss osäkerhet kring arbetet med digitala verktyg. 

Osäkerheten grundar sig nog i att jag har på tok för lite kunskap i hur 
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det ska se ut. Vad är det egentligen? /../ men då jag har barn i 

åldrarna 1-3 i min barngrupp så känner jag mig för osäker på hur 

detta förmedlande skall se ut eller utföras. 

Att arbeta med digitala verktyg i förskolan upplever jag som både 

negativt och positivt. Det som är negativt är att jag upplever att det 

sociala samspelet mellan barnen blir sämre d.v.s. att det inte blir på 

samma sätt som om de leker en lek. Jag upplever det som barn idag 

behöver träna det sociala samspelet mer pga. att alla är så jag-

centrerade. /../ därför upplever jag att sitta vid en iPad och spela inte 

är det som behövs i förskolan. 

 

Neutrala affekter 

En pedagog i citat nedan beskriver ett ointresse men är ändå bekväm med det nya i 

verksamheten. 

 

Kanske har åldern på pedagogen betydelse? Personligen är jag 

bekväm med det nya men är inte intresserad helt enkelt. 

 

I nedanstående citat förklarar en pedagog att det var svårt och ovant till en början att lära sig 

hur iPaden fungerar.  

 

Det har tagit en tid att lära sig iPaden och i början kändes det ganska 

svårt och ovant. Vi använde oss tidigare av dator + digitalkamera. 

 

Sammanfattning av resultatet 

Många av pedagogerna lyfter att de digitala verktygen bidrar till en bra samverkan mellan 

verksamheten och vårdnadshavare. Detta var något som andra pedagoger inte tar upp alls. 

Flertalet pedagoger uttrycker att digitala verktyg underlättar arbetet i verksamheten med 

exempelvis dokumentation och reflektion. Det framkommer av många pedagoger att iPads 

ska användas tillsammans med en vuxen och att de lätt kan komma att användas som 

barnpassning. En osäkerhet kring arbetet med digitala verktyg i de yngre barngrupperna är 

något som ett fåtal pedagoger uttrycker.  

 

Det framförs att digitala verktyg inte används bland barnen, vilket beslutats i samråd med 

vårdnadshavare. Då digitala verktyg används, uttrycker pedagoger att det bör ske tillsammans 

med en vuxen. Det framförs även att pedagoger kan lära sig om digitala verktyg/IKT av 

varandra. Upplevelserna varierar där en pedagog uttrycker att barn blir jag-centrerade vid 

användande av iPads, medan en annan pedagog uttrycker att både pedagoger och barn kan 

upptäcka och lära tillsammans.  

 

Det framkommer flera olika känslor i pedagogernas utsagor. Några pedagoger beskriver 

arbetet med digitala verktyg/IKT som positivt med en glädje, intresse, spänning, 

bekvämlighet och som en rolig utmaning, vilket står i kontrast till de negativa affekter: 
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stressigt, svårt, osäkerhet och obekvämt, som andra pedagoger uttrycker. De neutrala affekter 

som framkommer är ovant och ointressant. 
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DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer metoden att diskuteras följt av resultatdiskussion. Därefter kommer vi 

att lyfta fram de didaktiska konsekvenserna som framkommit genom studien. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av studien. 

 

Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras vårt val av metod i relation till resultatet. Att använda sig av self-

reports som metod är vanligt och det innefattar många fördelar men även en del nackdelar, 

vilket även kommer att lyftas fram från forskare tillsammans med våra egna resonemang.  

 

Redskapet self-reports togs emot väl av pedagogerna som deltog i studien. De som valde att 

inte delta har inte gett någon kommentar om varför och eftersom det var anonymt kan vi 

heller inte fråga vad det kunde bero på. Vi fick dock höra av en pedagog att det kändes svårt 

att svara på frågan angående hur denne upplever arbetet med digitala verktyg, vilket 

resulterade att pedagogen inte ville delta. Huruvida formatet upplevdes som bra eller dåligt är 

inget som framkom. En annan pedagog har beskrivit formen som ovan och obekväm till en 

början men förklarade att det kändes lättare att skriva ner sina upplevelser än att behöva svara 

i en intervju. Det som enligt pedagogen upplevdes som svårt var att tiden inte räckte till för att 

kunna framföra alla sina upplevelser kring arbetet med digitala verktyg. 

 

En stor fördel med self-reports är att respondenterna får möjlighet att enskilt reflektera över 

sitt svar utan att påverkas av en intervjuare. Skrivs den enskilt kan även andra faktorer 

uteslutas som påverkande (såsom exempelvis andra pedagoger, barn, media osv.). 

Respondenterna kan också få en längre tid på sig att svara än vid en intervju där svar krävs 

direkt, utan någon längre tid för reflektion (Davidsson 2011, ss. 73-79). Ytterligare en fördel 

med self-reports som vi ser kan vara att materialet till studien kommer färdigt för analys. Det 

krävs alltså inte lika mycket arbete som det krävs då intervjuer används som redskap. Frågor 

ska förberedas, ett tillfälle där respondenten och forskaren kan ses för att få svar, samt en 

sammanställning av svaren krävs innan analysarbetet kan påbörjas vid intervju som metod. 

Vid self-reports formuleras, som i vårt fall, en fråga som lämnas ut till respondenterna för svar 

som hämtas upp igen en vecka senare. Ytterligare en fördel med self-reports kan vara att 

respondenterna kan ge uppriktiga utlåtanden där de vet att de är anonyma. Vid exempelvis 

intervju kan det, av egna erfarenheter, kännas svårt att formulera sig eller svara uppriktigt öga 

mot öga.  

 

Enligt Davidsson (2011, ss.78-79) kan nackdelar med self-reports vara om forskaren får 

motsägelse från respondenterna vid utlämnandet. Alltså att de inte vill delta eller känner sig 

ha tid eller energi att avsätta för uppgiften. Då vi inte fick in så många self-reports mot vad 

som lämnades ut var det något även vi upplevde som en nackdel. Däremot fick vi ut mycket 

av de self-reports vi fick in vilket gjorde att vi ändå upplever redskapet som reliabelt. 

Eftersom self-reports kräver större engagemang från respondenterna kan det också vara en 

nackdel, då det kan vara svårt att finna tid att svara. Vidare kan det vid en dåligt formulerad 

fråga eller missförstådd fråga ge otillräckliga svar som inte motsvarar studiens syfte. Vid 

användandet av redskapet i sin studie kan forskaren inte heller gå tillbaka och ställa 

följdfrågor eller klargöra vid otydligheter. Även om vi valt en öppen fråga har vi fått in svar 

som passat till våra frågeställningar och studie. Vi upplever att self-reports har varit smidigt 

att arbeta med, inte krävt så mycket tid av oss som utför studien och pedagogerna som valt att 

delta har kunnat svara när det passat dem. 
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I uppstarten av studien var det känslorna som låg i vårt fokus av det vi ville ta reda på. Vi kom 

ifrån känslorna och valde begreppet “upplever” istället som vi anser fångar in mer, som 

erfarenheter, känslor, situationer osv. Varje enskild self-report, som pedagogerna skrivit, 

lästes igenom av oss tillsammans. Pedagogernas self-reports lästes igenom med 

problemformuleringen: ”hur upplever pedagogerna arbetet med digitala verktyg/IKT i 

verksamheten?”. Genom att använda en fråga om ”hur” under analysen leder det till att vi kan 

få en förståelse av relationen mellan pedagogerna och de digitala verktygen inom förskolans 

verksamhet (Justesen och Mik-Meyer 2011, ss.26-27).  Vid första bearbetning av 

pedagogernas self-reports antecknades kodord/begrepp som förekom vid flera tillfällen. Dessa 

kodord blev: Samverkan, barns lärande, pedagogernas kompetens, tillgång/hinder och 

förutsättningar. Efter kodningen kände vi att studien var påväg åt ett håll som inte stämde 

överens med syftet. Eftersom vi ville få fram mer hur pedagogerna upplever och inte hur de 

arbetar med det ansåg vi att affektteorin kunde vara en bra teori att förhålla resultatet till. 

Samtidigt samtalade vi kring de olika känslorna som framkom i utsagorna.  

 

Till studien valdes förskolor som vi känner väl, vilket ger en trygghet för oss, men kanske 

även för pedagogerna som deltar. Tryggheten ser vi som positiv, men vi kan också se att det 

kan finnas negativa aspekter med valen av förskolor. De negativa aspekterna som vi kan se är 

att vi som utför studien har en relation till pedagogerna, vilket skulle kunna vara en anledning 

till att de blev ett stort bortfall. Även om pedagogerna i studien är anonyma, även för oss, kan 

de finnas en risk att de väljer att inte delta på grund av att de känner till oss sen tidigare. 

Bortfallet behöver dock inte bero på att pedagogerna känner till oss, men det är en viktig 

aspekt för oss som utför studien att reflektera kring. Om vi hade valt två, för oss okända 

förskolor hade vi varit helt ovetande om vilka pedagogerna är och hur de arbetar.  

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras utifrån forskning som lyfts i bakgrunden, 

teorier samt egna reflektioner utifrån dessa.  

 

Pedagogernas upplevelser kring arbetet med digitala verktyg i förskolan 

I resultatet framkommer det en variation i pedagogernas upplevelser kring arbetet med 

digitala verktyg/IKT. Å ena sidan ser pedagogerna arbetet med de digitala verktygen som ett 

smidigt komplement i verksamheten som underlättar dokumentation och att nå ut till 

vårdnadshavarna. Det framkommer också som smidigt då det inte behövs så mycket material 

vid planering, dokumentation och reflektion. En upplevelse är att implementering av digitala 

verktyg i förskolans verksamhet i längden kan minska stressen hos pedagogerna. Pedagogerna 

förklarar att de digitala verktygen underlättar arbetet för pedagogerna med exempelvis 

dokumentation och reflektion, vilket kan leda till minskad stress på lång sikt. Å andra sidan 

lyfter många av pedagogerna att de upplever arbetet med digitala verktyg som obekvämt. I 

utsagorna kan vi läsa ut olika upplevelser som att iPaden inte behövs alls i förskolans 

verksamhet, att barnen blir jag-centrerade vid användande av digitala verktyg som lärplattor. 

Andra upplevelser är att barnen behöver träna mer på det sociala samspelet, vilket några av 

pedagogerna menar kan uppnås med hjälp av digitala verktyg. Andra pedagoger anser 

däremot att digitala verktyg förhindrar samspel mellan barnen.  

 

Pedagogerna lyfter i huvudsak fram dokumentation, reflektion och planering i sina self-

reports. Det är inte barnens användande som är huvudfokus i flertalet av pedagogernas self-

reports, utan mer förklaring på hur de själva använder verktygen i verksamheten. En 
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anledning till att pedagogerna diskuterar sitt eget arbete med digitala verktyg framför barnens 

användande kan bero på att det sparar tid och att det underlättar arbetet för pedagogerna. 

Enligt digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) handlar digital kompetens om att följa 

utvecklingen som sker digitalt och att kunna se hur de digitala verktygen påverkar ens 

liv.  Syftet med digitaliseringskommissionen var att synliggöra de möjligheter digitaliseringen 

ger och hur dessa möjligheter skulle kunna användas. Vi kan se att 

digitaliseringskommissionens mål, cirka fem år senare inte har nått fram till pedagogerna som 

uttrycker en osäkerhet, ett obehag och ointresse av att arbeta med digitala verktyg i 

verksamheten. Parnes (2015, s. 6) lyfter att, för att pedagogerna ska kunna hantera området 

digitala verktyg/IKT krävs ett stöd från skolledarna i hur verksamheten ska arbeta med de 

digitala verktygen. Han framför också att det finns utbildningar om pedagoger känner att de 

har för lite kunskap kring området.  Även Skolverket (2016) lyfter fram i de nationella IT-

strategierna att de är av stor vikt att pedagogerna får goda förutsättningar, för att kunna arbeta 

med och fortbildas inom digitala verktyg/IKT, av huvudman, rektor och förskolechef. 

Förutsättningarna ska bidra till att motivera pedagogerna till att vilja utveckla sitt arbete med 

digitala verktyg/IKT i förskolan. Däremot framför Östling, Gisterå och Lavsund (2011, ss. 

224) att det inte är tillräckligt med “goda IT-lösningar”, men att det är av stor vikt att ha ett 

bra förhållningssätt, en god inställning och kompetens inom området. En upplevelse från 

pedagogerna är att det saknas tid att sätta sig in i de olika digitala verktygen, en annan 

upplevelse är att det behövs mer utbildning. Vi kan se att det inte enbart går att sätta in mål 

riktat mot förskolans verksamhet, utan att det också behövs erbjudas kompetensutveckling för 

att pedagogerna ska kunna möta de mål som finns. Däremot kanske pedagogernas inställning 

kan påverka hur den kunskapen tas emot.    

 

Forsling (2011, ss. 81-82) tar upp inlärningsaspekten som handlar om att variera sina 

undervisningsmetoder, både med material och att samspelet mellan barn-pedagog kan variera, 

för att bidra till barns lärande. Vid flera tillfällen lyfter olika pedagoger att iPaden används 

som “barnpassning”, det framförs även att det finns en ambition om att de digitala verktygen 

ska användas mer i pedagogiskt syfte. Flera av pedagogerna betonar vikten av att iPaden bör 

användas tillsammans med en vuxen, för att ett lärande ska uppstå. För att kunna variera 

undervisningsmetoderna så de digitala verktygen inte används som “barnpassning” menar vi 

att det behövs kunskaper i hur de kan användas istället. Även Masoumi (2015, s.8; s.14) har i 

sin studie upplevt att IKT används för att uppehålla barnen. Vidare skriver han att de digitala 

verktyg främst används som lekverktyg snarare än läromedel. Forsling (2011, ss. 81-82) lyfter 

även arbetslivsaspekten som innebär att förskolan lägger grunden för barnens framtid. Hon 

menar att barnen behöver förberedas på samhällets utveckling, varav de digitala verktyg utgör 

en stor och viktig del. Den sista aspekten som hon lyfter är demokratiaspekten, vilken innebär 

att varje enskild individ ska ha rätt till utbildning och arbete. I kommande revidering av 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98 som kommer att revideras 2018) anges att barnen ska få 

möjlighet att på sikt kunna tillägna sig kunskaper inom IKT, vilket krävs i samhället som 

präglas av ökad digitalisering och informationsflöde. Även Östling, Gisterå och Lavsund 

(2011, ss. 23-24) belyser den ökade digitaliseringen i samhället och att tillämpning av 

kunskap därför är viktigt för barnen. I pedagogernas utsagor kan vi däremot se att det inte 

finns tillräckligt med tid att sätta sig in i de olika digitala verktyg som finns att tillgå i 

verksamheten. Pedagogerna ges inte tillräckliga förutsättningar för att kunna ge barnen 

möjligheter till att utveckla den digitala kompetens som krävs i framtiden. Även Masoumi 

(2015, ss. 6-11) menar att det är av stor betydelse att pedagogerna får vägledning i 

användandet av digitala verktyg och att det är viktigt för framtiden där de digitala verktygen 

utgör en viktig del för samhället. I pedagogernas utsagor lyfts det mycket frågor kring vad 

digitala verktyg innebär och hur det ska förmedlas i barngruppen. Många upplever en brist på 
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kunskap om användandet av digitala verktyg/IKT och ställer sig frågan vad digitala verktyg 

egentligen är? Forsling (2011, ss. 77-78) menar att frågan om vad digitala verktyg är kan 

besvaras genom att införskaffa sig digital kompetens. Hon menar att det kan ske genom att 

kommunicera, lagra och hämta information med hjälp av digitala medier. Som tidigare 

nämnts är kompetensutveckling en förutsättning för att pedagogerna ska kunna öka sina 

kunskaper inom området digitala verktyg/IKT. Det kanske främst handlar om vilken syn som 

finns på lärande och hur pedagogen bemästrar de kunskaper som kan uppstå i användandet av 

digitala verktyg.  Några pedagoger beskriver en glädje över att de kommer närmare barnens 

erfarenhetsvärld med hjälp av digitala verktyg. Pedagogerna uttrycker att det är viktigt att alla 

i verksamheten arbetar med utvecklingen av de digitala verktygen, att pedagogerna hjälps åt 

och visar engagemang. Det framförs dock av en pedagog att verktygen måste användas 

kontinuerligt för att inte glömma hur verktygen fungerar. Å ena sidan uttrycker en pedagog att 

det är roligt att arbeta med digitala verktyg och att det ger en bra utgångspunkt i de ökade 

kraven på användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet. Å andra sidan lyfter några 

pedagoger att arbetet med digitala verktyg är ointressant, men att de ändå kan se att det finns 

många bra pedagogiska appar att tillgå. Det finns några pedagoger som anser att pedagogens 

ålder är av betydelse för användandet av digitala verktyg. Dessa pedagoger framför att de 

yngre pedagogerna har lättare för att lära sig de digitala verktygen samt att de därför oftast 

sköter det digitala.  

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) beskrivs det att “/../ verksamheten ska utgå från 

barnens erfarenhetsvärld”. I den kommande revideringen (Lpfö 98 som kommer att revideras 

2018) anges även i samma stycke att barns lärande kan bli varierat och sammanhängande då 

det sker i en rik lärandemiljö. Pedagogerna lyfter att de med hjälp av de digitala verktygen 

kommer just närmare barnens erfarenhetsvärld men också att alla i verksamheten bör ha 

samma strävansmål när det gäller arbetet med digitala verktyg. En rik lärandemiljö innebär att 

implementera olika slags material, i vilka digitala verktyg ingår. Masoumi (2015, s. 14) 

framför att det finns en komplexitet i och med införandet av digitala verktyg. Han menar att 

det gör det svårt att hitta lösningar då pedagoger och barn är olika, har olika behov och 

förutsättningar. Att pedagogerna har olika upplevelser kring användandet av digitala 

verktyg/IKT kan försvåra införandet och barnens möjligheter att utveckla digital kompetens. 

Plowman och McPakes (2013, s. 31) menar att pedagogerna bör se till barnens kunskaper och 

kompetenser och att det inte endast handlar om att kunna använda digitala verktyg, men också 

hur de används och i vilket syfte.  

 

Digitala verktyg i förskolans verksamhet 

Pedagogerna anser att digitala verktyg underlättar arbetet med dokumentation då de på ett 

enkelt sätt kan gå tillbaka i dokumentationen för att se vad som gjorts tidigare. En uppfattning 

är att de digitala verktygen kan ses som ett komplement i språkutveckling och kommunikation 

bland annat för barn i behov av särskilt stöd. Å ena sidan lyfter flera pedagoger IKT som en 

digital kompetens barnen får då de dagligen möter digitala verktyg, såsom lärplattor, 

mobiltelefoner och TV. Å andra sidan lyfter en pedagog att de i samråd med vårdnadshavare 

har valt att inte låta barnen använda digitala verktyg, framförallt iPads, i verksamheten. Ett 

citat som framkommer i resultatet uppger att “trygghet, närhet och gott socialt klimat kommer 

alltid först” som en anledning att inte använda sig av digitala verktyg i förskolan, då 

pedagogen upplever det som obekvämt. Pedagogen framför även att beprövade metoder väljs 

före digitala verktyg.  
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Pedagogerna lyfter att digital kompetens utvecklas då barnen använder sig av IKT. I 

kommande revidering av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 som kommer att revideras 2018) 

anges att barnen ska uppmärksammas om vilka konsekvenser som kan uppstå när digitala 

verktygen används. Att barnen kan navigera och hantera digitala verktyg behöver inte 

innebära att de vet om de konsekvenser som kan uppstå vid användande av IKT. 

Konsekvenserna kan handla om etik och moral samt källkritik. Pedagogerna bör vara 

närvarande men ändå kritiska till hur de digitala verktygen används och i vilket syfte. Parnes 

(2015, ss. 8) och Östling, Gisterå och Lavsund (2011, ss. 23-24) redogör för att pedagogernas 

förhållningssätt till IKT påverkar hur  de används i verksamheten. De belyser att ett gott 

samspel mellan pedagogerna, en god tilltro till tekniken och gemensamt intresse behövs för 

att kunna ge IKT utrymme i verksamheten. Digitaliseringskommissionen (SOU 2015:28) 

menar att kompetensen inte bara handlar om vilken förståelse pedagogen har av digitala 

verktyg, utan också huruvida pedagogen känner förtrogenhet med att använda dem. Eftersom 

det finns delade meningar mellan pedagogerna om huruvida digitala verktyg bör användas, 

vad det kan tillföra och inte tillföra kan det vara viktigt att pedagogerna har en god dialog 

mellan varandra. Detta för att pedagogerna arbetar mot samma mål inom förskolans 

verksamhet. 

 

Det framkommer i resultatet att några av pedagogerna anser att användandet av digitala 

verktyg i förskolans verksamhet inte ska vara en valmöjlighet, utan bör inkluderas i 

undervisningen. De framför dock att digitala verktyg/IKT bör användas i ett planerat 

pedagogiskt syfte. I ett citat från en pedagog framhävs det att förhållningssättet är av stor vikt 

och att pedagoger och barn kan införskaffa kunskap genom att upptäcka tillsammans. 

Pedagogen lyfter dock att det är viktigt att pedagogerna står för etik, moral och källkritik, 

vilket inkluderas i all annan verksamhet på förskolan.  

 

I kommande revidering av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 som kommer att revideras 2018) 

anges att förskolan ska sträva efter att barnen ska få möjlighet att använda digitala verktyg i 

sitt skapande men även i dialog med andra, för utveckling och lärande. Pedagogerna lyfter 

förhållningssättet som avgörande för barnens möjlighet att tillämpa sig kunskaper inom 

och/eller genom digitala verktyg. Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson och Ottosson (2005, ss. 37-

39) beskriver olika lärandemiljöer. De menar att de olika lärandemiljöerna kan bidra till olika 

möjligheter för barnen. Då pedagogerna upptäcker tillsammans med barnen beskrivs det som 

en guidande lärandemiljö. Det har i tidigare framförts att vissa pedagoger inte ser digitala 

verktyg som nödvändigt i förskolans verksamhet vilket i detta fall skulle beskrivas som en 

beskyddande lärandemiljö. Även då pedagogerna tillsammans med vårdnadshavare bestämt 

att inte använda iPads i verksamheten kännetecknas det i detta fall som beskyddande 

lärandemiljö. Östling, Gisterå och Lavsund (2011, ss. 10-11) framför, som en av pedagogerna 

nämner att det är viktigt att pedagogerna står för etik, moral, juridiska aspekter och en 

medvetenhet kring tillförlitligheten i den information som delas via digitala verktyg/IKT. I 

kommande revidering av Läroplan för förskolan (Lpfö 98 som kommer att revideras 2018) 

anges att barnen ska få möjlighet att nyttja digitala verktyg i förskolans verksamhet, så att det 

främjar barnens utveckling och lärande, vilket även framkom i några av pedagogernas self-

reports. 

 

Pedagogernas känslor till arbetet med digitala verktyg/IKT 

I resultatet ger pedagogerna i sina utsagor uttryck för olika affekter som kan sättas i relation 

till känslor. Det finns inom affektteorin tre indelningar när det handlar om affekter; positiva, 

negativa och neutrala. Utifrån pedagogernas utsagor kunde vi utläsa positiva affekter såsom 
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glädje, roligt, spänning, tillgång och bekvämlighet. Digitaliseringskommissionen (SOU 

2015:28, ss.102-103) redogör för att digital kompetens handlar om fyra punkter. Bland dessa 

punkter framkommer “motivation till att delta i utvecklingen” som en del i den digitala 

kompetensen. En positiv inställning till digitala verktyg/IKT kan leda till att mer kunskap 

efterfrågas. Enligt Tomkins (2008, s.118) styrs motivationen av affekter, vilket är en stor 

drivkraft i hur vi agerar. Det är alltså viktigt med positiva känslor i förhållande till digitala 

verktyg/IKT för att kunna tillämpa digital kompetens. 

 

I pedagogernas citat kunde negativa affekter som stressigt, svårt, och obekvämt utläsas. 

Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson och Ottosson (2005, ss.33-36) kunde i sin studie se att 

pedagogerna uttryckte en oro för att barnen skulle komma att använda datorn för mycket. Det 

innebar att barnen inte uppmuntrades till att använda datorn. Även Masoumi (2015, s.8) 

kunde i sin studie se liknande upplevelser i form av att pedagogerna inte ansåg IKT som 

viktigt i förskolans verksamhet. Tomkins (2008, ss.117-118) redogör för hur affekter kan 

smitta från en person till en annan. Det skulle kunna innebära att de negativa känslor 

pedagoger har gentemot digitala verktyg/IKT skulle kunna överföras till barnen. Tomkins 

(2008, s. 640) framför att han i sin studie kunde se en direkt koppling mellan lärarens affekt 

och barnens lärande. Då läraren visat negativ affekt inverkade det negativt på barnens lärande.  

Med negativ affekt till digitala verktyg/IKT bland pedagoger kan det i sin tur, genom att 

“smitta” av sig på barnen, påverka barnens möjligheter och förutsättningar att kunna ta till sig 

och vilja använda sig av digitala verktyg/IKT. Då det i förskolans kommande revidering 

(Lpfö 98 som kommer att revideras 2018) står att förskollärare ska främja arbetet med digitala 

verktyg bland barnen. Det kan bli problematiskt med en egen negativ affekt, som påverkar 

både de egna handlingarna men också barnens affekter i relation till området. 

 

De begrepp som kategoriserade som neutrala affekter i pedagogernas utsagor är: ovant och 

ointressant. Östling, Gisterå och Lavsund (2011, ss.10-11) belyser att det krävs att pedagoger 

besitter en digital kompetens för att det ska kunna ske ett framgångsrikt lärande. Tomkins 

(2008, ss. 12-13) menar att affekter utgör det största drivkrafter för hur vi handlar och agerar. 

Han framför att positiva affekter som intresse och glädje är de känslor som motiverar till 

lärande. En av pedagogerna uttrycker att åldern kan ha betydelse och att intresset inte finns. 

Vi ställer oss frågande till om åldern kan vara av betydelse för den digitala kompetensen eller 

om det istället kan handla om pedagogens eget intresse och motivation oberoende av ålder. 

Ovana till att arbeta med digitala verktyg är något som uttrycks av några pedagoger. Men som 

en pedagog lyfte i sin self-report kan pedagogerna lära tillsammans med barnen och inte se 

sina egna kunskapsbrister och ovana som ett hinder, men en möjlighet till gemensamt lärande. 

 

Didaktiska konsekvenser 

I studien framgår det att pedagogerna själva anser sig behöva mer kompetensutveckling inom 

området digitala verktyg/IKT. Även forskare (Parnes 2015; Östling, Gisterå & Lavsund 2011; 

Masoumi 2015) belyser vikten av att pedagogerna får ett stöd från skolledare, rektorer och 

huvudmän samt ges de förutsättningar som krävs för att kunna tillägna sig kompetens. 

Pedagogerna framför också att de kan ta stöd av varandra i hur de kan arbeta med digitala 

verktyg/IKT i förskolans verksamhet. Pedagogernas känslor har visat sig ha direkt inverkan 

på barns lärande (Parnes 2015; Östling, Gisterå & Lavsund 2011; Tomkins 2008). Vi ser 

därför att pedagogerna bör få de verktyg som behövs för att veta vad digitala verktyg/IKT 

innebär och hur de kan arbeta med området i barngruppen på ett konkret sätt. Genom att ta 

stöd av varandra i ett arbetslag kan det underlätta för de pedagoger som känner obehag inför 

arbetet med digitala verktyg/IKT. För att barnen ska få möjlighet till ett gott lärande, bör 
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pedagoger med negativ affekt till arbetet med digitala verktyg/IKT se över hur de kan gå 

vidare. Detta för att kunna ge barnen den digitala kompetens som förskolan ska komma att 

erbjuda, vid framtida införande av reviderad läroplan. 
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BILAGOR 
Missivbrev         

Hej! 

 
Vi är två studenter, Frida Kjellberg och Elin Magnusson som läser sista terminen av 

förskollärarutbildningen på Högskolan i Borås. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete som 

kommer att handla om IKT (Information- och Kommunikationsteknik)/digitala verktyg med 

utgångspunkt i nya läroplansmålen som träder in 1 juli 2018. 
 

Vi vill ta reda på hur pedagoger upplever arbetet med digitala verktyg i förskolan. Genom 

självrapporter beskriver ni pedagoger era uppfattningar(exempelvis känslor, tankar, 

erfarenheter) kring området digitala verktyg/IKT. Digitaliseringen utvecklas hela tiden och är 

något vi påverkas av dagligen (till exempel genom ökat användande av teknik i vardagen). Vi 

vill därför undersöka hur pedagoger upplever digitala verktyg/IKT i förskolans verksamhet. 

 

Vi skulle uppskatta om ni vill delta i vår undersökning genom att skriva ett personligt brev om 

“hur du upplever arbetet med digitala verktyg/IKT i förskolans verksamhet”. 

 

Allt insamlat material kommer att ingå i vårt undersökningsarbete, men breven i sin helhet 

kommer endast Frida och Elin att ta del av. Breven kommer efter analysen att förstöras av oss. 

Det är frivilligt att delta i undersökningen men vi önskar att du vill vara med och hjälpa oss i 

vårt arbete. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att skriva ert brev så utförligt som möjligt och 

att det sker enskilt. 

 

Onsdag v.16 kommer vi ut till förskolan för att samla in era självrapporter. 

Vid eventuella frågor får ni gärna ringa/smsa 

Frida:         072X-XXXXXX 

Elin:           072X-XXXXXX 

 

eller maila oss: XXXX@XXXXXXXXX.XXX 

 

 

 

(Vi uppdaterar mailen dagligen) 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anställd som: Kommun: 
Beskriv i ett personligt brev i rutan nedan utifrån frågan ”Hur upplever (känslor, tankar och 

erfarenheter) du arbetet med digitala verktyg i förskolan?” 

Att arbeta med digitala verktyg i förskolan upplever jag som 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Anställd som: Kommun: 
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