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Sammanfattning 
Denna studie undersöker vilka förutsättningar för digitalisering som finns inom digital 
kompetens samt tillgång till digitala redskap och hur de används i olika förskolor. Detta är ett 
viktigt ämne att lyfta eftersom digitalisering blir allt mer vanligt i dagens samhälle. Syftet 
med denna studie är att skapa kunskap om digitalisering i förskolan. Detta genom att jämföra 
vilka digitala redskap förskollärarna beskriver att de har tillgång till och i vilket syfte de 
använder dem tillsammans med barnen på sin förskoleavdelning samt vilka kunskaper 
förskollärarna har och vilken fortbildning de erbjuds inom området digitala redskap. I den 
nya läroplanen för förskolan som börjar gälla i juli 2019 förstärks arbetet med digitalisering i 
förskolan, “Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt 
som stimulerar utveckling och lärande” (Lpfö 18, s.15). 
 
Studien är kvalitativ samt kvantitativ och utgår från det designteoretiska synsättet med self 
report som metod. Self report innebär enligt Davidsson (2007) att respondenterna får svara på 
frågor skriftligt och sedan analyseras svaren. Urvalet är tio pedagoger med 
förskollärarutbildning på nio olika förskolor varav tio olika avdelningar i fyra olika 
kommuner samt både privata och kommunala förskolor. 
 
Resultatet visar att alla förskolorna i studien har tillgång till digitala redskap men att det 
skiljer sig åt mellan förskolorna hur många redskap de har. De digitala redskapen ses som 
användbara eftersom de går att individanpassa och följa varje barns enskilda lärande och 
utveckling. Förskollärarna anser att det behöver synas att lärplattan är mer än bara spel och 
att de digitala redskapen är ett bra komplement till allt annat material som finns på förskolan. 
Lärplattan ses som ett bra hjälpmedel för att enkelt kunna ta tillvara på barnens frågor och 
tillsammans söka fakta. Det är förskollärarnas förutsättningar till kunskap och tillgångar samt 
tiden som är avgörande för hur det ska bli för barnens möjliga lärande inom digitala redskap. 
Resultatet visar att endast i en av de fyra undersökta kommunerna finns en övergripande 
fortbildning för förskollärarna annars erbjuds inga större utbildningar eller fortbildningar på 
förskolorna. Det finns dock skillnader i om förskollärarna själva valt att söka kunskap inom 
området eller inte.  
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1 Inledning 
Digitalisering blir allt vanligare i dagens samhälle och i åtskilliga situationer ställer samhället 
krav på att människor ska kunna hantera detta. Under de år vi varit yrkesverksamma inom 
förskolan har vi upplevt att det finns både positiva och negativa attityder hos pedagoger till 
användningen av digitala redskap, såsom datorer, lärplattor, webbägg eller blue-bot. Även i 
samhället i övrigt är digitalisering ett stort diskussionsämne. För att bäst kunna möta de 
utmaningar som digitalisering innebär i fråga om exempelvis kompetens och tillgång är det 
viktigt att undersöka hur förutsättningar för digitalisering ser ut, vilket vi med denna studie 
önskar göra. 
 
Skolverket (2018, s.4) belyser vikten av att “med all den information som finns tillgänglig 
genom de digitala medierna behöver unga idag lära sig att hantera information och tränas i att 
förhålla sig kritiska till den” (s.4). I den nya läroplanen för förskolan (Läroplan för förskola, 
Lpfö 18), som börjar gälla i juli 2019, förstärks också arbetet med digitalisering i förskolan. 
“Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 
stimulerar utveckling och lärande” (Lpfö 18, s.15). 
 
Flera forskare har visat pedagogernas betydelsefulla roll i att ge barnen rätt förutsättningar 
och kunskaper inom digitalisering för att skapa kompetenser som behövs i vårt samhälle 
(Lafton 2012; Lundgren Öhman 2014; Stigsdotter 2014). Stigsdotter (2014, s.38) lyfter till 
exempel att “Förskola och skola bör vara i framkanten av samhällets utveckling och därför 
måste digital teknik bli en naturlig del i verksamheten, lika genomtänkt som allt annat vi 
arbetar med”. Som nämnts ovan kommer uppdraget att arbeta med digitala redskap i den 
kommande revideringen av förskolans läroplan att förstärkas och våra aningar finns att denna 
förstärkning samtidigt kräver kompetensutveckling för förskollärare eftersom ansvaret vilar 
hos dem.    
 
När det talas om digitalisering i allmänhet handlar det ofta om att digitala redskap kan 
underlätta i vardagen eller hjälpa oss att kommunicera med andra människor. Det är också ett 
redskap som präglar vårt samhälle. Vi ser i arbetet med barnen ett intresse för de olika 
digitala redskapen. Det är ofta barnen frågar efter dem eller att de kommer till oss pedagoger 
när vi använder dem. Digitala redskap nyttjas också alltmer av barn i betydligt lägre åldrar nu 
än tidigare och det har blivit en vardag för barn i dagens samhälle (Statens medieråd 2015). 
Med bakgrund av detta anser vi att det är viktigt att undersöka hur förutsättningarna för att 
arbeta med digitala redskap kan se ut i förskolan och i vilket syfte de används med barnen. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa kunskap om digitalisering i förskolan.  

1.1.1 Frågeställningar 
Vi vill jämföra likheter och skillnader mellan olika förskolor med fokus på följande punkter: 
● Vilka digitala redskap beskriver de deltagande förskollärarna att de har tillgång till?  
● I vilket syfte används de digitala redskapen tillsammans med barnen?  
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● Vad har de deltagande förskollärarna för utbildning eller erfarenheter inom digitala 
redskap i förskolan? 

● Vilken fortbildning erbjuds förskollärarna inom digitalisering i förskolan? 

 

2 Bakgrund 

I början av detta kapitel ges vår beskrivning av de digitala redskapen som används i studien 
samt vissa begrepp, detta för att underlätta läsningen av uppsatsen. Därefter kommer tidigare 
forskning inom digitalisering att lyftas. Här kommer det främst fokuseras på arbetet med 
lärplattan samt till viss del datorn då forskning kring andra digitala redskap var svårt att hitta. 
Genom tidigare forskning beskrivs hur pedagogernas kunskaper och erfarenheter påverkar 
utformningen i användandet av digitala redskap samt vikten i att vara mediekritisk. Det 
kommer att lyftas vad forskningen säger om pedagogers olika kunskaper och förutsättningar 
som finns inom ämnet. Vad osäkerhet hos pedagogerna kan leda till och vilka orsaker som 
påverkar varför pedagogerna upplever att kunskapen saknas. Därefter lyfts vikten i 
närvarande pedagoger vid användningen av digitala redskap samt vilka risker och problem 
som kan uppstå om närvarande pedagoger och kunskap saknas. Det kommer också att tas upp 
vad forskningen säger om hur digitala redskap kan vara ett stöd i skapandet av lärande för 
barn.  
 

2.1 Beskrivning av begrepp samt digitala redskap   
Digitalisering kan ses som en övergång från det analoga till det digitala. I denna studie 
används digitalisering som ett övergripande begrepp för arbetet med digitala redskap och 
dess användningsområden inom förskolan. Med digitala redskap i förskolan menas här 
exempelvis datorer, lärplattor, webb-ägg samt olika programmeringsverktyg. Webb-ägget 
eller digitala ägget som det också kallas är utformat som ett ägg med en kamera i botten som 
kan användas som ett förstoringsglas för att se närmre på olika material. Blue-bot/Bee-bot är 
ett exempel på programmeringsverktyg där barnen med hjälp av en robot kan förflytta sig i 
olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar. Programmering handlar om att 
instruera en maskin att utföra ett arbete. IKT är ett begrepp som förekommer i förskolan och 
även i denna studie som står för informations- och kommunikationsteknik. PIM är också en 
förkortning som lyfts, vilket är en utbildning skolverket har som står för praktisk IT- och 
mediekompetens för lärare.  
 

2.2 Faktorer som kan möjliggöra användandet av digitala redskap 
I detta avsnitt kommer vi lyfta fram några faktorer som forskning pekat på kan möjliggöra 
användandet av digitala redskap, nämligen Kompetens och utbildning; Personligt intresse 
samt Kollegialt samarbete.  

2.2.1 Kompetens och utbildning 
Tidigare forskning lyfter att kompetens och utbildning är betydande i arbetet med digitala 
redskap i förskolan. I skapandet av digital kompetens och i arbetet med digitala redskap är det 
av stor vikt att pedagogerna tror på möjligheter till lärande annars resulterar användandet inte 
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i att barnen utvecklar kunskap beskriver Forsling (2011) genom sin studie av tidigare 
forskning. För att stödja barn i deras utveckling av digitala färdigheter är pedagogers kunskap 
betydelsefull. Pedagogerna behöver få praktisk utbildning där de får använda lärplattan samt 
ha ansvar för att utforma användandet med digitala redskap så att innehållet och arbetssättet 
skapar lärande för barnen (Petersen 2015). Pedagogerna behöver också kunskapen om 
digitala redskap för att kunna använda dem på ett utforskande sätt. Saknas kunskapen kan det 
resultera i att användandet av digitala redskap bortses i förskolans arbete (Hernwall 2016). 
Forsling (2011) beskriver att osäkerhet och kunskapsskillnader finns mellan pedagogerna 
vilket kan leda till att den digitala tekniken blir ett “lekmaterial” istället för fokus på lärande.  
 
Jung och Conderman (2015) har utfört en studie genom observationer av förskollärare i 
arbetet med digitala redskap. Deras studie visar på vikten i att pedagogerna är medvetna i sitt 
arbete med de digitala redskapen i förskolan och att de används på ett lämpligt sätt med 
avsikt. Forskare menar även att användningen av digitala redskap i förskolan ska vara 
professionell samt att den ska ge stöd för lärande, samarbete, kommunikation och erbjuda nya 
lekformer (Bølgan 2012;  Sandvik, Smørdal, och Østerud 2012; Wang, Kinzie, McGuire, & 
Pan 2010; Carlsen 2013 se Hernwall 2016). Kritisk mediekunskap är också något forskarna 
belyser som viktigt. Utan det saknas kunskap att stödja barnen i deras lärande och pedagogen 
har svårt att använda teknik i vardagen på förskolan (Hardersen & Gudmundsdóttir 2012; 
Sando 2012 se Hernwall 2016).  
 

2.2.2 Personligt intresse  
Det personliga intresset hos pedagogerna påverkar enligt forskning hur de digitala redskapen 
används i förskolan. Marklund och Dunkels (2016) beskriver att resultatet från deras studie 
där förskollärare fört diskussioner online visar att det finns två grupper av pedagoger i 
förskolan: De pedagoger som är övertygade om arbetet och möjligheterna med lärplattor i 
förskolan samt de som är reserverade för att införa det. De menar att de pedagoger som är 
positiva till lärplattors användande i förskolan använder dem i olika ändamål och 
utbildningsinnehåll för att skapa nya möjligheter till lärande vilket till exempel kan vara för 
barn med annat modersmål eller barn med särskilda behov.  
 

2.2.3 Kollegialt samarbete 
Att ta tillvara på det kollegiala samarbete menar forskningen är väsentligt i arbetet med 
digitala redskap eftersom kunskaperna kan skilja mellan pedagogerna. Petersen (2015) har 
utfört en studie genom videoetnografisk ansats. Denna studie visar på en utmaning i vilka 
tidigare erfarenheter och olika kunskaper pedagogerna har i arbetet med lärplattor. Petersen 
(2015) menar dock att genom kollegialt lärande och samarbete kan deltagarna hjälpas åt och 
lära av varandra. Pedagogen ska också vara med som stöd och detta kan i sin tur kräva att 
pedagogerna får ändra sin position och låta barnen visa på sina kunskaper inom digitala 
redskap för att sedan kunna föra det samman i förskolans arbete (Klerfelt 2007 se Forsling 
2011). Det beskrivs att “kanske är det förskollärarna som ställs inför de största utmaningarna 
när de tvingas se på lärande och inlärning på ett nytt, eller annorlunda sätt, tillsammans med 
barn i de interaktiva lärandemiljöer som lek och arbete med datorn möjliggör” (Forsling 
2011, s.91). Pedagogerna får i arbetet med digitala redskap utmanas i att skapa nya metoder 
för lärandesituationer menar Forsling (2011).  
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2.3 Faktorer som kan hindra användandet av digitala redskap  
I detta avsnitt beskrivs faktorer som forskning visat på kan hindra användandet av digitala 
redskap såsom; Avsaknad av utbildning leder till osäkerhet samt beslut och styrning.  

2.3.1 Avsaknad av utbildning leder till osäkerhet 
Enligt forskningen leder avsaknaden av utbildning till osäkerhet hos pedagogerna och hur de 
ska använda de digitala redskapen. Osäkerhet inför vad lärplattor kan erbjuda i ett 
pedagogiskt syfte och hur närvarande pedagogerna i förskolan behöver vara är något som 
Lafton (2012) lyfter genom sin studie med fältarbete på två förskolor. Även Marklund och 
Dunkels (2016) visar hur det i de svenska förskolorna finns behov av en ökad förståelse för 
användningen av lärplattor som stöd för utvecklingen av (i deras fall) barns läskunnighet. 
Trots osäkerheten finns det ändå krav på att förskoleverksamheten ska kunna möta 
digitaliseringen och utforma hur den ska se ut i förskolan (Jacobsen et al. 2016 se Mangen & 
Hoel 2017; Lafton 2012). För att kunna använda digitala redskap behöver pedagogerna få 
tillgång till rätt kompetens och utbildning så att användningen av digitala redskap kan 
utformas som stöd för barns kritiska och demokratiska utveckling (Hardersen & 
Guðmundsdóttir 2012 se Hernwall 2016). 
 

2.3.2 Beslut och styrning 
Förskolans förutsättningar i arbetet med digitala redskap menar forskningen är beroende av 
beslut och styrning från kommunerna. Beslut måste tas på högre nivå inom kommunerna för 
att ge förutsättningar för kunskapsskapande inom digitala redskap hos pedagogerna menar 
Hernwall (2016). Hernwall (2016) har gjort en studie via workshops med förskollärare inom 
IKT i förskolans verksamhet. Forskning visar också på att orsaken till varför pedagoger i 
förskolan inte är med i utvecklingen gällande digitala redskap beror på avsaknad av 
kompetens, tidsbrist och liten tillgång till de digitala redskapen (Mangen & Hoel 2017; 
Olofsson, Lindberg, Fransson & Hauge 2011 se Lafton 2012). För att ge rätt förutsättningar 
för detta har rektorns ansvar med fokus på tillgången i den digitala miljön förstärks i den 
kommande läroplanen för förskolan. “Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har 
därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att en god och tillgänglig miljö utformas, 
med tillgång till såväl digitala som andra lärverktyg” (Lpfö 18, S.19). 
 

2.4 Digitala redskap som stöd för lärande  
I detta avsnitt presenteras hur de digitala redskapen enligt forskning kan ses som stöd för 
barns lärande samt göra lärandet mer attraktivt. Det lyfts också vad forskning säger om 
närvarande pedagoger i arbetet med digitala redskap. Detta beskrivs under följande rubriker: 
Lärandesituationer med hjälp av digitala redskap samt Närvarande pedagoger.   
 

2.4.1 Lärandesituationer med hjälp av digitala redskap 
Petersen (2015) menar att lärplattor med bra och funktionella appar ses som stödjande för 
barnens självständiga agerande samt aktiva deltagande. Forskning visar också att digitala 
redskap kan underlätta inlärningen och göra flera ämnen som exempelvis matematiken och 
läsinlärning mer attraktiv, vilket Pervolaraki, Garoufallou, Siatri, Zafeiriou, Virkus och 
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Antonopoulou (2016) visar på genom studie där de intervjuat barn i förskolan. Rätt kunskap 
hos pedagogen och utvald digital teknik kan underlätta matematikinlärning för barn. Barn kan 
genom praktiska aktiviteter och effektiva lärande upplevelser i användandet digitala redskap 
kopplade till matematik lägga grunden för nästa nivå i matematikinlärningen (Jung & 
Conderman 2015). Lärplattan är också viktig i förskolan då alla barn har olika förutsättningar 
att få möta och skapa sig kunskap om detta i hemmet (Samuelsson 2014 se Marklund & 
Dunkels 2016). 
 

2.4.2 Närvarande pedagoger 
Flera forskare har lyft fram fördelen med att arbeta med och med hjälp av digitala redskap 
men de betonar samtidigt att pedagoger behöver vara närvarande när barn använder dessa.  
Pedagogens närvarande för meningsskapande samt diskussioner med barn är viktig i den 
utvecklingen av läskunnighet som lärplattor erbjuder (Aubrey & Dahls 2014 se Marklund & 
Dunkels 2016; Hernwall 2016). Pedagogerna ska agera som medforskare tillsammans med 
barnen i arbetet med digitala redskap beskriver Lafton (2012). Hon lyfter begreppet 
medforskare som att pedagogen går från att vara den som har kunskaperna till att vara den 
som tillsammans med barnen skapar mening, lär och utforskar. Även Pervolaraki et al. (2016) 
betonar vikten av att pedagogen är närvarande när barn använder de digitala redskapen både 
som en medforskare och för att ta ansvar för att barnen inte hamnar på sidor som ej är 
anpassade för dem. Det är därför av stor vikt att som pedagog vara närvarande så att 
användandet istället resulterar i informationssökning som utvecklar kunskap (Enochsson 
2007 se Forsling 2011). Lärarens syn på digitala redskap är också betydande för barnets 
lärande i användandet. Det är viktigt att pedagogerna ger barnen tillgång till de digitala 
redskapen samt låter dem delta aktivt och ha inflytande över dem (Klerfeldt 2007 se Petersen 
2015).  
 

2.5 Sammanfattningsvis 

Tidigare forskning lyfter fram faktorer som kan möjliggöra användandet av digitala redskap. 
För att stödja barn i deras utveckling av digitala färdigheter är pedagogers kunskap och 
utbildning betydelsefull (Petersen 2015). Det är också en viktig faktor att pedagogerna har ett 
intresse för digitala redskap och tror på möjligheterna till lärande (Marklund & Dunkels 
2016). Petersen (2015) menar att kollegialt samarbete är en annan betydelsefull faktor för att 
möjliggöra användandet av digitala redskap där pedagogerna kan ta hjälp och lära av 
varandra men även utav barnen. Tidigare forskning visar också på faktorer som kan hindra 
användandet av digitala redskap. En sådan faktor är avsaknad av utbildning som kan leda till 
osäkerhet hos pedagogerna i hur de ska använda de digitala redskapen (Jacobsen et al. 2016 
se Mangen & Hoel 2017; Lafton 2012). En annan faktor är att beslut och styrning från 
kommunerna påverkar vilka förutsättningar arbetet med digitala redskap får i förskolan 
(Hernwall 2016). Forskningen visar också på hur de digitala redskapen kan vara ett stöd för 
lärande. Inlärningen i exempelvis matematik och läsning kan ses som mer attraktiv samt 
underlätta för barn genom digitala redskap (Jung & Conderman 2015; Pervolaraki et al. 
2016). Pedagogens närvaro är också en viktig aspekt i hur de digitala redskapen kan ses som 
stöd för lärande. Pedagogerna behöver finnas där för att skapa meningsfullhet och 
diskussioner som utvecklar kunskap hos barnen (Aubrey & Dahls 2014 se Marklund & 
Dunkels 2016; Enochsson 2007 se Forsling 2011; Hernwall 2016).  
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2.5 Teoretisk förankring 

Inspiration till vår studie har hämtats från en forskare i det multimodala, designteoretiska 
synsättet, design för lärande nämligen Petersen (2015). Det Petersen (2015) benämner som 
design för lärande är att världen är multimodal och att barn skapar mening i sin kunskap 
genom olika sätt, material och teckenvärldar (modes). Teckenvärldar kan till exempel vara 
rörelsemönster, bilder, tal, gester eller ljud (Kress 2003:26; Selander & Kress, 2010; Kress 
1997:96 se Petersen 2015). “Multimodalitet tar sin utgångspunkt i de resurser av olika slag 
som finns tillhands för att tolka världen och skapa mening” (Selander & Kress 2017, s.26). 
Selander och Kress (2017) ser design för lärande som något som sker i flera olika 
sammanhang. Det kan alltså ske både i skolan samt på fritiden där människor skapar lärande 
genom att göra information och ny kunskap meningsfull. De fokuserar också på de resurser 
som finns för att skapa lärande och hjälpmedel som kan underlätta lärande. De menar också 
att ekonomiska ramar här kan påverka vilka möjligheter som finns. Läraren ses som designer 
för hur undervisningen planeras genom resurser och tankesätt och de lyfter fram att för att 
lärande ska skapas måste det vara meningsfullt för individen (Selander och Kress 2017). Vår 
studie utgår ifrån vilka tillgångar förskolorna har till digitala redskap och i vilket syfte de 
använder dem tillsammans med barnen samt vilka kunskaper förskollärarna har och vilka 
utbildningar som erbjuds. Detta synsätt kan därför hjälpa till att fundera över resursernas 
påverkan såsom tillgång och kunskapsutveckling samt i vilket syfte förskollärarna utformat 
och valt att designa arbetet med de digitala redskapen så det leder till lärande. De digitala 
redskapen ses i denna studie som hjälpmedel som kan underlätta för att skapa meningsfullt 
lärande för barnen.  
 
I vår studie har vi fokuserat på särskilda resurser och hjälpmedel som kan användas i 
undervisning nämligen de digitala redskapen. Vår studie landar också i resurser såsom 
tillgång till digitala redskap samt tid och möjlighet till att skapa kunskap för redskapen hos 
förskollärarna. Selander (2008) beskriver att design för lärande inspirerats av bland annat 
Vygotskijs sociokulturella teori. Han lyfter fram design som metoden för hur lärandet 
utformas beroende på material och resurser i en viss miljö. Han vill också med design för 
lärande lyfta vikten i de materiella och temporära förutsättningarna för att skapa lärande. 
Lärandet skapas genom aktiviteter där tidigare information och kunskaper utforskas i olika 
medier och där nya tecken för information och kunskap utformas i nya medier. På så vis 
skapas ny kunskap genom att gamla tillvägagångssätt utforskas och nya skapas under 
processens samt tolkningens gång (Selander 2008). Resurserna och miljöernas påverkan ses i 
denna studie som en bidragande faktor till hur arbetet med digitala redskap utformas på 
förskolan genom tillgången som finns till digitala redskap samt kunskap hos förskollärare och 
tid till att skapa meningsfull kunskap både för förskollärare och barn.  
 

3 Metod 

Vi har gjort en kvalitativ och kvantitativ studie utifrån det designteoretiska synsättet med self 
report som metod. Eftersom syftet med denna studie är att skapa kunskap om digitalisering i 
förskolan har vi valt att utföra studien både kvalitativt och kvantitativt. Skillnaden mellan 
kvalitativa och kvantitativa studier kan beskrivas enligt följande: “I kvalitativa studier är ofta 
det främsta målet att finna variationer och inte i vilken mängd någonting förekommer (det vill 
säga i jämförelse mellan kvalitativt inriktade studier och kvantitativa inriktade)” (Malmqvist 
2007, s.126). Studien visar på en kvantitativ jämförelse av hur tillgången till digitala redskap 
ser ut på olika förskolor samt en jämförelse i utbildning, erfarenhet och fortbildning. 
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“Kvantitativ är […] när man använder siffror eller i överförd bemärkelse, ord som betecknar 
mer än, mindre än, sällan eller ofta etcetera” (Trost 1994 se Björkdahl Ordell 2007, s.192). 
Vissa beskrivningar förekommer även i de kvantitativa avsnitten, “[…] det är ovanligt med 
helt igenom kvantitativa undersökningar. I tolknings fasen finns det ofta beskrivningar som 
inte är siffror” (Trost 1994 se Björkdahl Ordell 2007, s.192). Studien visar också på en 
kvalitativ del där förskollärarna beskriver syftet i arbete med digitala redskap tillsammans 
med barnen samt hur de upplever sina erfarenheter och möjligheter till fortbildning. 
Kvalitativ studie valdes då det skapar en djupare bild och förståelse för respondenternas svar. 
Detta genom att tolka och känna in förskollärarnas upplevelser utefter deras erfarenheter, 
vilket även Kihlström (2007) belyser. Att förskollärarna får delge sina upplevelser utifrån 
deras erfarenheter resulterade i att svaren i vår self report blev tillförlitliga.  
 
Self report som metod innebär enligt Davidsson (2007) att respondenterna får svara på frågor 
skriftligt och sedan analyseras svaren. Self reporten i den här studien har fokuserats på vilka 
digitala redskap förskolorna har tillgång till och vilka digitala redskap förskollärarna 
använder med barnen. Den fokuseras också på vilka kunskaper och erfarenheter 
förskollärarna har samt vilken fortbildning de erbjuds. Frågorna till self reporten utformades 
utefter syftet och frågeställningarna för att svaren skulle spegla detta. Som Davidsson (2007) 
lyfter fram är det viktigt att tänka på hur frågorna formuleras så att respondenterna ger tydliga 
svar då inga följdfrågor kan ställas med denna metod. Metoden lyfts fram som positiv 
eftersom respondenterna får god tid på sig att reflektera över sina svar och inte kan påverkas 
av oss som gör studien. Self reporten finns att ta del av under bilaga 1. Frågornas utformande 
utgick ifrån Hjalmarsson (2014) som belyser att öppna frågor är positivt för att respondenten 
får reflektera och ges möjlighet att svara med egna ord. Self reporten utformades gemensamt 
av oss och vi ansvarade sedan för att dela ut hälften var. 
 

3.1 Urval 
Urvalsgruppen är pedagoger med förskollärarutbildning som arbetar i förskola och arbetat i 
minst tre år. Att valet riktas mot pedagoger med förskollärarutbildning samt yrkeserfarenhet 
grundas i att de hunnit bilda sig en uppfattning samt fått kunskap inom det område som 
undersöks. Kihlström (2007) beskriver att om respondenten har erfarenhet grundas också 
svaren i en berättelse utifrån det. Vi önskade att så många som det var möjligt i en studie av 
den här storleken skulle kunna delta för att ge sina såväl positiva som negativa erfarenheter 
inom området. Respondenterna är förskollärare i vår närhet vilket Björkdahl Ordell (2007, 
s.86) benämner som ett “bekvämlighetsurval”. Detta urval leder till att förskollärarna har ett 
förtroende för oss vilket också skapar tillförlitliga svar. Urvalet landade i tio förskollärare på 
nio olika förskolor varav tio olika avdelningar i fyra olika kommuner samt både privata och 
kommunala förskolor. Nio av tio förskollärare lämnade in self reporten och dessa beskrivs 
nedan i en tabell, utifrån antal år som yrkesverksamma förskollärare och åldersgrupp på barn 
samt om de har någon annan utbildning utöver förskollärarexamen.   
 
 
Antal år som yrkesverksam     Ålder på barnen                    Annan utbildning än  
förskollärare                                                                              förskollärarexamen 

4 år 2-3 år IT för bättre lärande 

4,5 år 1-2,5 år - 
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5 år 6 år Skolverkets fortbildning - 
Digitalisering i skolan 
PIM 
Processledare inom 
entreprenöriellt lärande 
Natur och teknikdidaktik 

6 år 1-3 år 
 

7,5 poäng om flerspråkighet 
och interkulturalitet 

10 år 3-6 år - 

11 år 1-6 år - 

13 år 1-3 år TAKK (tecken som 
alternativ och 
kompletterande 
kommunikation) och 
lagledarutbildning 

13 år 1-6 år Lagledarutbildning och 
TAKK 

16 år 1-3 år - 

 

4 Genomförande 
Inledningsvis sökte vi efter tidigare forskning inom området digitala redskap i förskolan, 
detta för att skapa en förförståelse och kunskap hos oss. Databaser vi använde oss av var 
Google scholar, Libris, Eric och Primo. Björkdahl Ordell (2007) beskriver detta som positivt 
för att få fram relevanta frågor till studien. Besult togs att använda self report och arbetet 
delades upp så att vi frågade fem förskollärare var. Förskolechefer på respektive förskola 
frågades personligen om samtycke till studien. Därefter tillfrågades även förskollärarna 
personligen om deltagande i vår studie och alla svarade ja till att delta. Self report (bilaga 1) 
utformades och bestod av tio frågor utifrån syfte samt våra frågeställningar. Vi delade ut 
missivbrev (bilaga 2) och samtyckesblankett med information om behandlingen av 
personuppgifter (bilaga 3) där förskollärarna fick godkänna sitt deltagande samt för att ge 
respondenterna möjlighet att även skriftligt få läsa om studien och dess syfte. Vi delade också 
ut vår self report och förskollärarna fick två veckor på sig att svara på frågorna skriftligt. Alla 
förskollärare utom en lämnade in sina svar i tid och därefter sammanställdes resultatet av 
studien.   

4.1 Forskningsetik  
För att styrka forskningsetiken har vi tagit hänsyn till det Vetenskapsrådet (2017) förordar i 
god forskningssed vilket bland annat innebär att forskarna delger de som deltar forskningens 
syfte både muntligt och skriftligt på ett förståeligt språk. Det innebär också att forskningen är 
frivillig och de kan när de vill avbryta sitt deltagande samt att respondenterna är anonyma. 
Allt insamlat material används enbart till föreliggande studie och kommer att raderas när 
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forskningen är slutförd. I denna studie fick förskollärarna först information av oss som gör 
studien personligt därefter skriftligt genom missivbrev (bilaga 2). Studien var frivillig och 
förskollärarna fick godkänna sin medverkan skriftligt genom samtyckesblankett (bilaga 3). 
För att skydda respondenterna som deltar i self reporten är de anonyma. Detta betyder att allt 
insamlat material förvaras så att endast vi som utför studien kan tillgå det och att inga namn 
skrivs i self reporten samt att det insamlade materialet används endast till föreliggande studie. 
Missivbrev och samtyckesblankett med information om behandlingen av personuppgifter 
samt self report lämnas personligen. När förskollärarna var klara med sina svar på self 
reportsen gavs det två möjligheter till att skicka svaren till oss för att förskollärarna ska känna 
sig trygga med att deras svar förblir anonyma: Det ena var med ett frankerat kuvert och det 
andra att lämna i ett fack i personalrummet. Samtyckesblanketten samlades in vid ett tidigare 
tillfälle personligen eftersom förskollärarna här skriver under med sitt namn.  
 

4.2 Reliabilitet och Validitet 
Kihlström (2007, s.164) beskriver att “Reliabiliteten handlar om trovärdighet eller 
tillförlitlighet” . Vidare beskriver Thurén (2007) att tillförlighet betyder att undersökningarna 
är riktigt gjorda. För att skapa tillförlitlighet i studien utfördes studien både kvalitativt och 
kvantitativt. Kvalitativ analys valdes eftersom detta ger ett tillförlitligt resultat till studien och 
frågeställningarna genom att det skapas en förståelse för i vilket syfte förskollärarna använder 
de digitala redskapen tillsammans med barnen samt hur förskollärarna ser på sina 
erfarenheter, utbildning och fortbildning. Delar i studien utfördes också kvantitativt för att 
skapa tillförlitlighet i jämförandet av likheter och skillnader i resurser såsom erfarenheter, 
utbildning, fortbildning och tillgång till digitala redskap. Tillförlitlighet skapas även genom 
att respondenterna själva får skriva sina svar och vi som utför studien kan gå tillbaka till 
dessa under bearbetning av resultatet och säkerställa att resultatet blir rätt utifrån 
förskollärarnas svar. I resultatet används även citat från förskollärarna vilket också stärker 
tillförlitligheten och gör kategorierna tydligare enligt Kihlström (2007). Self reporten har 
besvarats av förskollärare från flera olika förskolor och kommuner för att skapa tillförlitlighet 
och för att se om det skiljer sig mellan olika förskolor. Att rikta urvalet till förskollärare med 
erfarenhet gör också att svaren blir tillförlitliga vilket Kihlström (2007) beskriver.  
 
Thurén (2007, s.26) beskriver att “Validitet innebär att man verkligen har undersökt det man 
ville undersöka och inget annat”. För att studien skulle resultera i giltiga svar utifrån syftet 
lades mycket tid på utformningen av frågorna till self reporten. Metoden self report valdes 
också för att skapa giltighet då forskarna inte kan påverka respondenternas svar genom 
exempelvis följdfrågor samt att respondenten får god tid att reflektera över sina svar vilket 
även Davidsson (2007) belyser.  
 
Nio pedagoger med förskollärarutbildning från fyra olika kommuner har svarat på self 
reporten vilket gör att studien kan ge en ökad inblick i hur kunskap och arbete med digitala 
redskap ser ut. Studien är dock för liten för att kunna visa på att resultatet är övergripande och 
gäller för hela landet.  
  

4.3 Analys/bearbetning 

Bearbetningen och analysen har utförts genom en kvantitativ kartläggning med kvalitativa 
inslag. Kartläggningen började med att self reportens frågor som rörde antal år som 
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yrkesverksamma, ålder på barn i barngruppen samt utbildning/fortbildning utöver 
förskollärarexamen gicks igenom. En tabell gjordes för detta under urval för att skapa en 
tydligare överblick. Self reportsen delades upp mellan oss som gjort studien och 
sammanställdes till vad för likheter och skillnader förskollärarna angett. Detta för att ge en 
övergripande bild över resultatet, vilket Holme och Solvang (1997) se Malmqvist (2007, 
s.124) beskriver som en “helhetsanalys”. En kartläggning gjordes över vilka digitala redskap 
de olika förskolorna har tillgång till samt hur många som har tillgång till det. Detta 
sammanfördes i en tabell (figur 1). Ytterligare en kartläggning utfördes som resulterade i en 
tabell (figur 2), denna visar vilka digitala redskap varje enskild förskola har tillgång till. 
Dessa tabeller utformades för att skapa en tydligare överblick för läsaren av resultatet. 
Därefter togs fråga för fråga och sammanfattades under resultatet utefter vad de olika 
förskollärarna svarade, för att se om det var något övergripande svar som speglade alla samt 
vilka skillnader det fanns i svaren. Detta grundas i det Holme och Solvang (1997) se 
Malmqvist (2007) framhåller att använda sig av centrala teman utifrån återkommande  
uppgifter i studien som sedan delas upp under övergripande begrepp. 

 
Svaren bearbetades under varje fråga genom att sammanfatta och ta ut de viktiga delarna från 
varje förskollärare med fokus på studiens teoretiska utgångspunkt design för lärande. Inom 
design för lärande kopplades resultatet till resursernas påverkan samt hur användandet av 
digitala redskap designas med barnen. Svaren kartlades som Holme och Solvang (2007) se 
Malmqvist (2007) lyfter fram i kategorier för att tydligare få fram vilka likheter och 
skillnader förskollärarna angett utifrån syfte och frågeställningar. Varje kategori fick en 
färgkod för att enklare kunna se vad som handlade om samma sak. Malmqvist (2007 
beskriver detta som positivt för att få en tydlig överblick av vad som hör ihop. Kategorierna 
som plockades ut var tillgång, kunskap, utbildning, användningsområde samt syfte med 
användningen. Kategorierna kopplades samman med design för lärande utifrån de resurser vi 
valt; tillgången till digitala redskap, förskollärarnas erfarenheter, kunskaper och möjlighet till 
fortbildning samt hur förskollärarna designar användningsområdena med digitala redskap för 
barnen. Efter detta formulerades kategorierna om till rubriker utefter hur studiens resultat gav 
svar på syftet och frågeställningarna. Malmqvist (2007) lyfter att ändringen av kategorisering 
är viktigt för att hitta rubriker med koppling till syftet. Kategorierna delades också i flera 
begrepp som sedan ledde till underrubriker.      

 

5 Resultat 
I resultatet kommer vi lyfta fram vad studiens undersökning visat på inom; Skillnader i 
tillgången till digitala redskap och dess användningsområden; Likheter i syftet med 
användningen av digitala redskap samt Förskollärarnas kunskaper, utbildning och 
erfarenheter. 

5.1 Skillnader i tillgången till digitala redskap och dess 
användningsområden 
Resultatet visar att tillgången samt användningsområdena på de undersökta förskollärarnas 
förskolor skilde sig åt. Tillgång till rätt resurser är även något som studiens teoretiska 
utgångspunkt landar i. Selander och Kress (2017) lyfter fram att bra resurser och hur de 
används är en viktig grundsten i hur lärandet designas så att det blir meningsfullt för barnen. 
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De resurser som fokuseras på under detta avsnitt är tillgången till digitala redskap på 
förskolorna och barnens tillgång. Det lyfts även hur förskollärarna designar arbetet med 
digitala redskap genom olika användningsområden. Detta beskrivs nedan kvantitativt utifrån  
följande underrubriker: Skillnader i tillgången mellan förskolorna, Skillnader i 
användningsområden på förskolorna och Skillnader i hur förskollärarna ser på barns tillgång 
till digitala redskap på förskolan.  

5.1.1 Skillnader i tillgången mellan förskolorna  
Alla förskolorna har tillgång till digitala redskap och lärplattan är det redskap som är 
vanligast i verksamheterna (figur 1). Blue-bot/bee-bot, data och projektor ligger ungefär på 
samma plats i undersökningen följt av det digitala ägget. De redskap som endast ett fåtal 
förskolor har tillgång till är fotoram, apple tv samt active boards.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förskollärarna beskriver problematiken med att inte ha tillräcklig tillgång till digitala redskap 
samt att flera barn ofta vill använda redskapen samtidigt. Tillgången begränsar detta och 
förskollärarna får neka barnen på grund av för dålig tillgång. I figur 2 visas hur tillgången 
skiljer sig mellan de olika förskolorna.  
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En förskola har endast tillgång till lärplatta och dator medan en förskola har tillgång till sex 
olika digitala redskap. Flertalet av förskolorna har en tillgång på tre-fyra digitala redskap. Det 
går dock inte utläsa hur många de olika förskolorna har av varje enskilt redskap men att tolka 
utifrån förskollärarnas svar så upplevs tillgången inte tillräcklig på alla förskolor utom två. En 
förskollärare belyser att det är högre faktorer som påverkar och styr vilken tillgång 
förskolorna har till de digitala redskapen. 

 
Det är svårt att jobba med det digitala när ekonomin styr och kommunen inte har råd att 
hänga med på allt nytt som kommer.       

(Förskollärare 8) 
 
Andra problem som också lyfts är förutsättningar såsom fungerande nätverk och att 
redskapen ska ha batteri. Det beskrivs att förskollärarna blir väldigt sårbara i sitt arbete när 
det inte fungerar.   
 

5.1.2 Skillnader i användningsområden på förskolorna 
Lärplattans största funktion för förskollärarna är att de använder sig av den till att göra 
dokumentationer samt till sagor och filmer. Den används också till att lyssna på musik och 
läsa böcker tillsammans med barnen. Ett par förskolor använder sig även av lärplattan för att 
skriva in närvaron på barnen eller scheman samt till att skriva veckobrev till 
vårdnadshavarna. Lärplattan beskrivs av en förskollärare som att den tagit över datorns 
funktion till viss del. Datorn används dock fortfarande till pappersarbete och dokumentationer 
samt till det systematiska kvalitetsarbetet av ett fåtal av förskolorna. Blue-bot/bee-bot 
beskrivs via en förskollärare användas främst till styrda aktiviteter exempelvis genom att 
barnen får dra ett kort och sedan ska programmera så att blue-boten går till det aktuella kortet 
eller via en karta där barnen går till olika föremål/platser. En förskollärare beskriver också att 
barnen får möjlighet att utforska och lära sig den spontant. Fotoramen används för att 
synliggöra vardagen på förskolan samt skapa dialog mellan barn-barn, barn-förälder och 
förälder-pedagog. Digitalt ägg/förstoringsglas används tillsammans med barnen för att zooma 
in olika material och föremål både från naturen och inne i verksamheten. Det används både i 
eget lärande och undervisningssyfte. En förskollärare belyser användandet av digitala ägget 
som positivt för att barnen får möjlighet att själva välja vad de vill utforska.  
 

Barnen utforskar det mesta när de använder den själva. 
        (Förskollärare 7) 

 
Projektorn används för att skapa atmosfärer och olika miljöer i förskolan eller för att se på 
dokumentationer. Pedagogerna sköter den men barnen använder den i sin lek till exempel till 
bakgrundsmusik, dansfilmer, läsa böcker, spela spel på storbild, titta på filmklipp eller sagor. 
Projektorn används både för utbildning och underhållning. Activeboards används endast av 
en förskola och Apple tv av två. De använder det för att följa serier och program kopplat till 
temat samt för att se på dokumentationer med barnen. 
 

5.1.3 Skillnader i hur förskollärarna ser på barns tillgång till digitala redskap på 
förskolan 
Hur förskollärarna ser på barns tillgång till de digitala redskapen på förskolan skiljer sig åt 
mellan förskolorna i studien. Vissa förskolor har redskapen tillgängliga i barnens nivå medan 
vissa har så barnen får fråga efter dem. 
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Ipad finns ofta tillgängligt, om den inte är upptagen till annat. 
        (Förskollärare 7) 

 
Tillgången blir begränsad då det ofta bara finns exempelvis en lärplatta per avdelning eller en 
blue-bot per förskola. Vissa förskollärare beskriver att de digitala redskapen endast får 
användas tillsammans med en pedagog medan andra beskriver att barnen får utforska dem 
själva. På några av förskolorna får barnen endast använda de digitala redskapen under 
planerade aktiviteter och pedagogerna styr när de ska tas fram. 
 

De har själva inte fri tillgång till digitala verktyg. De får endast använda det tillsammans med 
mig vid bestämda aktiviteter. 
        (Förskollärare 2) 

 
Barnen tycks ha tillgång till redskapen i förutbestämda aktiviteter där appar ofta styr vad som 
görs. Samtliga förskolor utgår ifrån pedagogiska appar men det finns skillnader mellan 
förskolorna när det handlar om vem som bestämmer vilka appar som laddas ner. På de flesta 
är det pedagogerna själva som bestämmer vilka appar som laddas ner utifrån vad förskolan 
jobbar med för teman eller barnens behov på just den förskolan. 
 

Vi personal bestämmer vilka appar som ska installeras på ipaden, eftersom vi är måna om att 
ipadsen ska användas på ett sätt som utvecklar och undervisar barnen på olika vis samtalar vi 
om hur man på ett bra sätt får in digitalisering i verksamheten vi har idag. 

(Förskollärare 9) 
 

Varje förskola får köpa in presentkort som tas från ens budget på förskolan. Vad jag vet så 
finns det ingen begränsning om vilka appar vi får och inte får finnas. 
        (Förskollärare 5) 
 
Vi har inga specifika, förbestämda appar inlagda. Jag själv bestämmer vilka jag vill ha och 
det varierar beroende på vilka nya som kommer, vilket tema vi jobbar med samt utefter 
barnens behov.        
        (Förskollärare 2) 
 

På tre förskolor visade det sig att det är en IKT-pedagog/IT-pedagog som lägger in apparna 
men att pedagogerna kan önska om det är någon speciell app de vill ha. En förskola hade 
också ett eget “appstore” att tillgå där IT-pedagoger sett över så apparna är anpassade för 
verksamheten. En förskollärare beskriver att de är måna om att inte ha för många appar på 
lärplattan utan fokuserar på tre - fyra stycken medan andra förskollärare har beskrivit ett 30-
tal appar som finns på lärplattan barnen har tillgång till. En förskollärare beskriver också att 
apparna ofta fokuserar på språk eller matematik. De appar som förskollärarna ofta lyfter fram 
är exempelvis polyglutt där barnen kan läsa böcker på olika språk eller QR-reader där barnen 
får läsa av qr-koder som pedagogerna skapat med olika innehåll som exempelvis böcker. 
Apparna är också anpassade efter barnens ålder samt vilket projekt de har på förskolan.      
 

5.2 Likheter i syftet med användningen av digitala redskap 
En tydlig likhet som flera förskollärare lyft är vikten i att pedagogerna är närvarande och kan 
visa på syftet med de digitala redskapen samt att det finns ett fokus på utveckling och 
lärande. Förskollärarna menar att det behöver synas att lärplattan är mer än bara spel och att 
de digitala redskapen är ett bra komplement till allt annat material som finns på förskolan. 
Förskollärarna beskriver dock en oro över användandet av digitala redskap. Pedagogerna är 
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designers för hur användningen utformas så den blir meningsfull och skapar lärande för 
barnen (Selander & Kress 2017). Under detta avsnitt kommer det därför kvalitativt fokuseras 
på i vilket syfte förskollärarna designar användningen av de digitala redskapen så att det 
skapar ett meningsfullt lärande för barnen. Detta är uppdelat under följande underrubriker: 
Som en möjlighet att individanpassa; Som en naturlig del som fångar barnens intresse; För att 
ta del av samhället; Att dokumentera lärande samt Förskollärarnas oro kring risker i 
användandet av digitala redskap.   
 

5.2.1 Som en möjlighet att individanpassa 
De digitala redskapen ses som användbara eftersom det går att individanpassa och följa varje 
barns enskilda lärande och utveckling. Tre av förskollärarna uttrycker att det på lärplattan 
finns flera appar som kan användas till exempelvis med barn med annat modersmål. De 
digitala redskapen ses också som en möjlighet till att låta barn lära på olika sätt för att skapa 
lärande på det vis barnet intresserar sig för.  
 
En förskollärare beskriver att det är positivt i arbetet med specialpedagogik där lärplattan 
enkelt kan användas till ritsamtal. Förskolläraren menar också att apparna kan leda till att 
kunskap kan lekas fram och fånga varje enskilt barn.  
 

Det är också ett väldigt bra verktyg då det kommer till specialpedagogiken, då det går väldigt 
snabbt och smidigt att göra tex ritsamtal, även i appar kan det vara bra då det ibland kan vara 
lite konstlat att göra speciella aktiviteter med barn i behov av särskilt stöd, men i en app är 
det lättare att leka fram kunskapen kring olika områden. 
        (Förskollärare 1) 

 
Lärplattan ses också som en artefakt som kan underlätta för exempelvis läs- och 
skrivinlärning när något barn vill utforska bokstäver och symboler utan att behöva ta hänsyn 
till att finmotoriskt kunna hantera en penna. Förskollärarna lyfter dock en problematik med 
att barnet då kan tappa förmågan att använda penna och papper. 

 
Risken finns också att man ex glömmer bort att skriva med papper och penna eftersom det 
digitala sättet är enklare och ofta upplevs som roligare.   
        (Förskollärare 2) 

 
Två av förskollärarna lyfter arbetet med yngre barn och att de upplever det som svårt att veta 
vilka appar som är meningsfulla och pedagogiska utifrån varje enskilt barn. De upplever det 
som svårt att veta vad yngre barn tar till sig i användandet samt att skapa ett lärande inom 
ämnet. En förskollärare beskriver att arbetet med yngre barn främst får vara en möjlighet för 
att bekanta sig med produkten med hjälp av en pedagog men menar att hen upplever att det 
tar ett par år för barn att förstå på egen hand.  
 

5.2.2 Som en naturlig del som fångar barnens intresse 
De digitala redskapen beskrivs av en förskollärare som att de på något vis är kopplade till 
nästan alla aktiviteter i förskolan och att det är positivt att använda då barnen redan är 
bekanta med många av redskapen. Hen menar att det är en bra metod för att fånga barnens 
intresse då bild och ljud ofta gör det naturligt. Det kan också ge mer inbjudande lärmiljöer 
genom användning av projektorn för att förändra miljön eller som en hjälp vid gymnastik och 
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dans. En förskollärare beskrev det som att de digitala redskapen fångar barnen då de har ett 
stort intresse för dem och att de kan vara ett sätt att utforska världen. 
 

Men framför allt upplever jag att lärandet blir lustfyllt för barnen. Världen blir liksom lite 
större.  
        (Förskollärare 2) 

 
En förskollärare beskriver de digitala redskapen som något som ger barnen gemenskap och 
glädje. Det lyfts fram att de digitala redskapen kan fånga barnen och skapa meningsfullt 
lärande då de har många olika användningsområden. 
 

En stor fördel är att det går göra så mycket olika saker med de verktyg vi har, det är bara 
fantasin som sätter stopp.  
        (Förskollärare 4) 

 
Lärplattan ses också som ett bra hjälpmedel för att enkelt kunna ta tillvara på barnens frågor 
och tillsammans söka fakta.  
 

5.2.3 För att vara en del av samhället  
Förskollärarna betonar samhällets utveckling och vikten i att följa med i den. De menar att 
barnen behöver introduktion och bli bekanta med de digitala redskapen för att klara sig i 
dagens samhälle. 
 

Samhället utvecklas och vi måste hänga på. I vuxenlivet går det knappast klara sig utan 
digitala verktyg. Därför är det viktigt att barnen introduceras och bli bekanta med det som 
erbjuds. 
        (Förskollärare 4) 
 
Att barnen även får en förståelse för vardagens digitala värld och hur man på ett lätt sätt 
kan utforska den. 
        (Förskollärare 3) 
 
Vardagen blir mer och mer digital och barnen är vana vid att ha det omkring sig. 
        (Förskollärare 7) 

 
Förskollärarna lyfter att vardagen blir mer digital och för barnen är detta något naturligt att ha 
omkring sig därför behöver det vara en naturlig del även i förskolan. Alla nämner att det är 
viktigt att de digitala redskapen blir en naturlig del av barnens vardag men det finns också en 
rädsla för att det blir för mycket och tar över. 
 

Tänker att det är viktigt att ha en rimlig gräns, att vi får in digitalisering på ett naturligt sätt 
steg för steg.  
        (Förskollärare 9) 

 
Samtliga beskriver dock att trots oron så är det nödvändigt att följa med i 
samhällsutvecklingen för barnens skull.  
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5.2.4 Att dokumentera lärande 
En av de främsta fördelarna som beskrivs med de digitala redskapen är att använda dem till 
att dokumentera. Det är ett enkelt sätt för att nå alla barn samt ett bra sätt för att göra barnens 
lärande synligt för pedagogerna. 
 

Genom att ta bilder och filma kan man se barnens lärande tydligare och för oss pedagoger 
kan det användas vid pedagogiska diskussioner. 
        (Förskollärare 6) 
 
De främsta fördelarna att ha digitala verktyg i vår verksamhet tycker jag är att jag snabbt och 
smidigt kan dokumentera på paddan. 
        (Förskollärare 1) 

 
Att använda projektorn kopplad till lärplattan ses som ett bra komplement för att kunna visa 
dokumentationer och projektera upp bilder så att alla barn ser och för att tillsammans kunna 
samtala kring det. Apple tv ses här som ett positivt hjälpmedel för att slippa sladdar samt för 
att barnen då kan vara med och trycka på lärplattan och den inte blir begränsad till projektorn. 
Det är också ett komplement för att förstärka ord där pedagogerna kan visa bild eller film på 
det de vill förmedla. Lärplattan ses också som positiv då den är lätt att ta med sig och går 
snabbt och smidigt att dokumentera med.  
 

5.2.5 Förskollärarnas oro kring risker i användandet av digitala redskap 
Även om mycket av det förskollärarna beskriver är fördelar i arbetet med digitala redskap 
visar det sig också att flertalet upplever en oro kring vilka nackdelar som arbetet med digitala 
redskap medför. En förskollärare frågar sig om det verkligen är förskolans uppdrag och 
beskriver att hen inte ser det som en så angelägen del i läroplanen för förskolan som det nu 
blivit. Förskollärarna lyfter också exempelvis hur centralt det är att göra barnen medvetna om 
att diskutera det som visas på sidor samt i appar och att på så sätt ha ett för åldern relevant 
källkritiskt förhållningssätt. Många beskriver oron över att barnen kan klicka sig vidare i 
vissa appar och hamna på sidor som inte är anpassade för dem.  
 

Svårigheter kan vara att ha koll på vad barnen gör på nätet och vad de halkar in på. Genom 
tillgången till digitala verktyg öppnar vi upp för situationer som annars inte skulle uppstått. 
        (Förskollärare 2)  

 
Det beskrivs också att lärplattan lätt kan bli en “barnvakt” eller ett tidsfördriv när kunskapen 
saknas i hur de används. Det betonas att det är väsentligt att arbetslagen reflekterar och 
samtalar om hur de digitala redskapen ska användas. Detta för att skapa lärande utifrån 
verksamheten och läroplanen som underlättar för barns utveckling och intressen. Det lyfts 
också fram att vårdnadshavare behöver få en inblick i hur redskapen används på förskolan 
och att det finns mål samt syfte med det. En förskollärare upplever att de digitala redskapen 
ifrågasätts mycket mer än andra aktiviteter i förskolan.  
 

Svårigheterna med digitala verktyg enligt mig är att man oftast måste förklara sig så vad man 
gör på dem inför vårdnadshavare. Ingen ifrågasätter om vi läser bok eller ritar teckningar. 
        (Förskollärare 1) 

 
En annan risk som lyfts fram är skärmtiden. En förskollärare beskriver att skärmtiden är en 
nackdel för att hjärnan kan påverkas negativt.  
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Sen är väl skärmtiden en nackdel, att barnen får så mycket skärmtid under dagen. Hjärnan 
påverkas ju väldigt mycket negativt av ljuset från skärmen. 
        (Förskollärare 1) 
 

Även här betonar förskollärarna att det är viktigt för pedagogerna att de ser över hur 
de digitala redskapen och i detta fall med fokus på lärplatta och dator används i 
verksamheten. 
 

5.3 Förskollärarnas kunskaper, utbildning och erfarenheter 
Pedagogernas kunskaper, utbildning och erfarenheter samt vad detta påverkas av kan också 
ses som en resurs för att designa lärande hos barn. Under följande rubriker kommer 
kvantitativt med vissa kvalitativa inslag att redovisas hur förskollärarna ser på utbildning och 
erfarenhet: Personligt intresse avgör användningen av digitala redskap samt Handledning 
saknas. 
 

5.3.1 Personligt intresse avgör användningen av digitala redskap 
Resultatet visar att inga större utbildningar eller fortbildningar erbjuds till förskollärarna dock 
finns det skillnader i om förskollärarna själva valt att söka kunskap inom området. En 
förskollärare har gått en heldagsutbildning för 7 år sedan i hur lärplattan kan användas i 
undervisningen. Mindre fortbildningar inom exempelvis I-movie eller lärplattan har 
förekommit hos några av förskollärarna och även vissa nätverk mellan flera förskolor där 
pedagogerna diskuterat digitalisering tillsammans med en IT-pedagog. En förskollärare har 
på fritiden gått distansutbildning inom digitala verktyg i förskolan där kommunen stått för 
litteraturen. En förskollärare har via skolverket gått utbildning inom PIM samt digitalisering i 
skolan. Endast i en kommun av de vi undersökt har de en övergripande fortbildning inom 
området som heter “IT för bättre lärande”. Här beskriver förskolläraren att de själva väljer 
område att fördjupa sig inom som till exempel QR-koder eller bildstöd.  
 
Alla förskollärarna utom en beskriver att det själva får hitta utbildningar eller fortbildning 
inom området. Kunskapen saknas och det är deras eget intresse som resulterat i vilka 
kunskaper de har. En av förskollärarna belyser det positiva i den variation som erbjuds med 
digitala redskap men att kunskap krävs för att kunna använda dem. 

 
Bra att det finns en variation av verktyg för lärande med det kräver också att vi pedagoger 
kan hantera dem för att använda dem på ett bra sätt.  
        (Förskollärare 7) 
 
Hade önskat att man kunde mer om de digitala verktygen för att verkligen kunna använda 
dem mer i undervisningen. 
        (Förskollärare 5) 

 
Flera av förskollärarna beskriver att även om de skulle vilja lära sig mer så saknar de tid att 
lära sig de digitala redskapen samt till att diskutera och reflektera över hur de ska användas i 
verksamheten. Dock önskar flera att tiden och möjligheten fanns till att skaffa mer kunskap 
inom de digitala redskapen.  
 

Vi har fått testa olika digitala verktyg och appar men har inte riktigt haft tiden att göra det på 
förskolan eller tillsammans med barnen. Man känner att man gärna kan tekniken innan man 
använder den tillsammans med barnen.    (Förskollärare 7) 
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Vi har tyvärr inte den tiden till att sätta oss in i det som vi önskar, ett mål vore att vi 
tillsammans läser om digitalisering i förskolan diskutera och reflektera över hur vi vill 
använda det.         
        (Förskollärare 9) 
 

Förskollärarna har till viss del olika syn på arbetet med de digitala redskapen. Någon menar 
att det används i allt medan en annan anser att det inte borde ta så mycket plats i förskolan 
som det gör. 
 

Digitala verktyg är ett måste för mig. Jag använder det hela tiden och i princip alla aktiviteter 
vi har är kopplade till det på något sätt. 
        (Förskollärare 9) 
 
Dock känner jag personligen inget måste i att det måste starta just på förskolan, det kunde 
räckt med först i F-klass. Det hade inte behövt vara en så viktig del i förskolans läroplan som 
det blivit. 
        (Förskollärare 4) 
 

En förskollärare beskriver också att det är svårt med motivationen hos vissa kollegor och att 
de inte vill lära sig. Förskolläraren lyfter att inom förskolan behöver pedagogerna ha 
kunskaper inom alla områden dock behöver inte alla kunna lika mycket. Hen menar att detta 
leder till att endast en person ansvarar för det digitala och om personen inte är på plats så 
brister det i verksamheten.  
 

5.3.2 Handledning saknas  
Av de nio förskollärarna i studien har endast tre tillgång till handledning och hjälp inom 
området. De har IT-pedagoger eller IKT-pedagoger att ta hjälp av. En av de tre förskollärare 
som har handledning beskriver att de även har en IT-support att vända sig till. De har också 
en IKT-grupp med en pedagog från varje förskola för att utbyta ideer, ge tips och ta hjälp av 
varandra. En annan av de tre förskollärare som får handledning beskriver att varje förskola 
har en IT-pedagog och att det även finns andra IT-pedagoger som har ett större övergripande 
ansvar i kommunen. En av de sex förskollärarna som inte har handledning svarade att de inte 
har någon att kontakta vad hen vet. En annan förskollärare utan handledning svarade att de 
kan få support gällande teknisk utrustningen av det företag de köpt det av men de har ingen  
IT-pedagog att tillgå. 
 

5.4 Sammanfattning resultat 
Syftet med studien är att skapa kunskap om digitalisering i förskolan. Detta har i studien 
gjorts genom att kvantitativt jämföra vilka digitala redskap förskollärarna beskriver att de har 
tillgång till. En likhet mellan de olika förskolorna i studien är att alla har tillgång till 
lärplattor. Användningsområdet är främst till dokumentation samt lyssna på eller göra sagor 
och filmer. Redskapen används också till att lyssna på musik och läsa böcker. Resurserna i 
vilka digitala redskap som finns tillgång till skiljer sig till viss del mellan de olika 
förskolorna. En förskola har tillgång till sex digitala redskap och en annan två. De flesta 
förskolor beskriver att de har tillgång till andra redskap än lärplattan såsom blue-bot, digitalt 
ägg, projektor, fotoram, data, active board eller apple tv men att det inte finns tillräckligt 
många för att alla barn ska få möjlighet att utforska dem.  
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Studiens frågeställningar fokuserar även på att kvalitativt undersöka i vilket syfte 
förskollärarna använder digitala redskap med barnen på sin förskoleavdelning. Flera av 
förskollärarna anser att digitalisering är betydande för barns lärande. De beskriver att det är 
ett bra hjälpmedel för att individanpassa utifrån varje enskilt barns lärande och utveckling. De 
menar att det är ett bra hjälpmedel eftersom de har tillgång till flera olika appar på lärplattan 
som hjälper barn att utforska efter varje barns intresse och behov samt för att skapa 
meningsfullhet som leder till att de utvecklas och lär sig nya saker. Det som också lyfts fram 
var att samhället utvecklas och vi måste följa med i den utvecklingen där digitalisering verkar 
vara nödvändigt och oundvikligt. Förskollärarna beskriver att det är bra att det finns en 
variation av redskap för lärande men det kräver också att pedagogerna i förskolan kan hantera 
dem för att använda dem på ett bra sätt. De digitala redskapen ses som ett bra komplement för 
barn med annat modersmål.  
 
Resultatet visar en skillnad i synen på de digitala redskapen. En förskollärare upplever att 
digitalisering inte borde vara ett måste i förskolan utan räcker att använda i förskoleklass 
medan andra förskollärarna svarat att de ser de digitala redskapen som positiva och kan 
använda dem i alla olika delar i verksamheten. En övergripande likhet däremot är att 
förskollärarna är enade om att pedagogerna har en viktig roll i hur användandet designas med 
barnen. De beskriver att pedagogerna ska vara närvarande och stötta så de digitala redskapen 
inte blir ett tidsfördriv. Det ska även finnas ett syfte och möjlighet till utveckling och lärande 
i användandet. En förskollärare beskriver fördelar med att använda lärplattan i 
undervisningen eftersom många barn är bekanta med redskapet. Hen belyser också att det är 
ett redskap som ger barnen möjlighet att utveckla skriv- och läsförmågan utan att behöva 
kämpa med penngrepp. 
 
Fokus i studiens frågeställningar var också att kvantitativt med vissa kvalitativa inslag ta reda 
på vilka erfarenheter samt utbildning förskollärarna har och vilken fortbildning de erbjuds 
inom området digitala redskap. Det finns skillnader i vad för kompetensutveckling inom 
området digitalisering som erbjuds. Förskollärarnas intresse påverkar om de utbildar sig inom 
området eller inte eftersom det är de själva som får söka efter utbildningar och att det inte 
erbjuds det inom ämnet. Endast en av de fyra undersökta kommunerna erbjöd fortbildning 
inom digitala redskap till sina anställda. Flera av förskollärarna har liknande uppfattning om 
vad det gäller kunskapen inom området. De upplever att det finns för dåliga resurser för att 
skapa kunskap och tid att lära nytt samt att de får för lite kompetensutveckling. De belyser 
också att kunskapen behövs för att förskolan ska följa med i samhällets utveckling och därför 
behövs de digitala redskapen introduceras för barnen.  
 

6 Diskussion 

Nedan diskuteras studien utifrån följande underrubriker: Resultatdiskussion, metoddiskussion 
och didaktiska konsekvenser.  

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussion diskuteras förskollärarnas svar kopplat till tidigare forskning samt 
teoretisk förankring. Det är sammanfattat under följande underrubriker: Förskollärarnas 
kunskaper och intresse avgör användningen av digitala redskap; Stora skillnader i tillgång 



 

 20 

och fortbildningsmöjligheter samt Förutsättningarnas påverkan på barns möjliga lärande om 
digitala redskap.  

 

6.1.1 Förskollärarnas kunskaper och intresse avgör användningen av digitala 
redskap  

Möjligheter till kompetensutveckling är en viktig del som både tidigare forskning och 
förskollärarna i denna studie lyfter som en avgörande resurs för att veta hur samt till vad de 
digitala redskapen används (Forsling 2011; Hernwall 2016; Petersen 2015). Utifrån ett 
designteoretiskt perspektiv ses också pedagogernas kunskaper och tid till att skapa sig 
kunskaper som en resurs för hur pedagogerna sedan har möjlighet att designa lärtillfällen hos 
barn. Det vår studie visade en likhet med från tidigare forskning var att förskollärarna känner 
en osäkerhet i hur de använder de digitala redskapen och att det saknas tid för att skapa denna 
kunskap. Även flertalet forskare menar på att pedagogerna känner en osäkerhet i hur de ska 
använda dem och hur närvarande de behöver vara när barnen använder exempelvis lärplattan 
(Lafton 2012; Mangen & Hoel 2017; Marklund & Dunkels 2016). 

  
Marklund och Dunkels (2016) beskriver två grupper av pedagoger i förskolan: en grupp som 
är övertygade om möjligheterna med lärplattor i förskolan och en grupp som är mer 
reserverade för att införa dem. Detta visar även vårt resultat, nämligen att det fanns de 
förskollärare som lyfter de digitala redskapen i alla olika delar i förskolan och är tillåtande i 
barns användande. Det fanns också de förskollärare som gjorde det med motstånd då de 
ansåg att det egentligen inte behövs i förskolan utan först kunde starta i förskoleklass. En 
förskollärare menade att barngruppen är det viktigaste och att de digitala redskapen får tas in 
i verksamheten steg för steg. 

 
Som belysts i resultatet är det förskollärarnas intresse som ofta avgör om någon 
vidareutbildning sker inom digitala redskap. Forskare menar att utbildning för hur de digitala 
redskapen används är viktig för att skapa lärande för barnen. De lyfter också att om 
pedagogerna inte ser möjligheter till lärande samt om en osäkerhet finns kan det leda till att 
användandet av digitala redskapen inte resulterar i ett lärande och utforskande eller att 
användandet av redskapen bortses helt (Forsling 2011; Hernwall 2016; Petersen 2015). Även 
förskollärarna i denna studie upplever en rädsla för att lärplattan blir en “barnvakt” om inte 
rätt kunskap finns för att skapa lärande. Utifrån denna studies teoretiska utgångspunkt så 
saknas alltså resurserna för att ge pedagogerna tid till att skapa sig kunskaper samt till 
kompetensutveckling. Detta kan i sin tur leda till en osäkerhet som också gör att pedagogerna 
inte vet hur de ska designa användandet av digitala redskap så att det skapar meningsfullt 
lärande för barnen. 

  
Vår studie visade på att förskollärarna betonar sin egen roll i hur arbetet designas med 
digitala redskap. De beskriver dock att kunskap behövs för att skapa ett meningsfullt lärande 
och för att kunna visa på i vilket syfte de används, som att lärplattan exempelvis är mer än 
bara spel. Detta lyfter även tidigare forskning fram är av stor vikt. Pedagogerna behöver ha 
en medvetenhet i sitt arbete så att de används på lämpligt sätt och med rätt avsikt för att skapa 
lärande samt genom att föra diskussioner med barnen för att göra det meningsskapande 
(Hernwall 2016; Jung & Conderman 2015; Marklund & Dunkels 2016). Förskollärarna lyfter 
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också fram vikten av att föra diskussioner vid användandet både i samarbetet barn-barn men 
också mellan pedagog-barn. Resultatet visar att förskollärarna upplever att deras roll som 
medforskare och deltagare är av stor betydelse i arbetet med digitala redskap, vilket även 
studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i. Selander och Kress (2017) beskriver att 
läraren är designern för hur undervisningen för barnen ska bli meningsfull och leda till 
lärande. Även Lafton (2012) belyser att pedagogerna ska agera som medforskare tillsammans 
med barnen i arbetet med digitala redskap. Förskollärarna vill använda de digitala redskapen 
som en naturlig del i förskolan eftersom de ser ett intresse hos barnen. Om de använder de 
digitala redskapen som en naturlig del i förskolan kommer detta också upplevas som det från 
barnens sida. 
 
En av de negativa aspekter som förskollärarna nämner är risken i att barnen hamnar på sidor 
som ej är anpassade för dem. Detta kräver en kunskap hos pedagogerna i hur redskapen 
används på ett källkritiskt sätt. Forsling (2011) visar också på att pedagogens roll här är viktig 
för att användandet istället ska leda till informationssökning som utvecklar kunskap. Även 
den reviderade Läroplanen för förskolan som börjar gälla i juli 2019 lyfter arbetet med detta i 
förskolan. 

 
Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens 
genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i 
vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera information.      
        (Lpfö 18, s.9) 
     

För att kunna ge barn sådana förutsättningar som nämns ovan i läroplanen, krävs dock egen 
utbildning. Det som kan bli problematiskt är om vidareutbildning inom IKT ska hänga på om 
pedagogen själv är intresserad eller ens har tid att leta efter kurser. Som visas i nästa avsnitt 
är tillgången till erbjuden fortbildning slående liten. 
 

6.1.2 Stora skillnader i tillgång och fortbildningsmöjligheter 
Förskollärarna upplever att de inte har en tillräcklig tillgång till de digitala redskapen och de 
menar att det finns för få samt att de inte räcker till alla barn. En förskollärare lyfte att hen 
upplevde det som synd att kommunen inte hänger med utvecklingen och har råd att köpa in 
allt nytt som kommer. Även Selander och Kress (2017) lyfter i studiens teoretiska 
utgångspunkt problematiken med att resurser saknas på grund av ekonomiska faktorer. Det 
fanns stora skillnader mellan hur förskollärarna i vår studie erbjöds fortbildning. I en 
kommun av fyra undersökta hade de fortbildning inom området till sina anställda medan de 
andra fick söka utbildningar och mer kunskap själva. Även tidigare forskning visar på att 
beslut behövs tas på högre nivå för att ge rätt resurser till kunskaper och förutsättningar för 
arbetet med digitala redskap. Forskningen lyfter också fram dålig tillgång och tidsbrist som 
en problematik (Hernwall 2016; Lafton 2012; Mangen & Hoel 2017). Studien utgår också 
ifrån design för lärande som ses som en metod för hur lärande utformas beroende på material 
och resurser i en viss miljö (Selander 2008). Resultatet visar att tillgången till digitala redskap 
mellan förskolorna skiljer sig åt och att förskollärarna upplever de dåliga tillgångarna som ett 
problem då inte alla barn får chansen att utforska och lära via dem när de vill. Resurserna har 
inom design för lärande en viktig del då detta påverkar hur barnens lärande utformas 
beroende på tillgång och hjälpmedel (Selander & Kress 2017). Förskollärarna lyfter att beslut 
måste tas på högre nivå för att ge rätt resurser i arbetet med digitala redskap. Möjligheter 
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måste ges till att köpa in hjälpmedel såsom de digitala redskapen samt erbjuda tid för att 
skaffa kunskap så att arbetet med barnen kan designas för att skapa meningsfullt lärande.      
 

6.1.3 Förutsättningarnas påverkan på barns möjliga lärande om digitala 
redskap 
Under följande avsnitt lyfts hur olika förutsättningar kan påverka barns möjliga lärande om 
digitala redskap. Dessa förutsättningar är: Förskollärarnas förutsättningar för kunskap, 
tillgången till de digitala redskapen på förskolan och förskollärarnas tillåtande i barnens 
tillgång till redskapen. I vilket syfte och hur användningsområdena designas av förskollärarna 
för att skapa lärande är också förutsättningar som lyfts. 
 
Förskollärarna är överens om att vuxenlivet kräver digital kompetens och att detta är en viktig 
utgångspunkt i syftet med att använda digitala redskap tillsammans med barnen i förskolan. 
Lafton (2012) menar att samhällets digitala påverkan gör det tvunget att överväga hur 
utformandet av digitala redskap i förskolan ska vara. Även denna studie visar på att flera av 
förskollärarna menar att förskolan måste följa med i samhällets utveckling och använda de 
digitala redskapen. För att det ska bli ett meningsfullt för barnen är det ändå förskollärarnas 
förutsättningar för kunskap och tillgång till digitala redskap samt tiden som är avgörande för 
hur det ska bli för barnens möjliga lärande inom digitala redskap.  
 
Förskollärarna har olika syn på barns tillgång till de digitala redskapen. En förskollärare 
beskrev det som att det endast är tillsammans med vuxen de får använda de digitala 
redskapen och en annan beskrev det som att barnen har fri tillgång och får använda dem även 
själva. Petersen (2015) betonar vikten i att pedagogerna ger barnen tillgång till de digitala 
redskapen och låter dem delta aktivt och ha inflytande över dem. 
 
Användningsområdena och syftet med digitala redskap är många men likheten mellan 
förskollärarna i studien är att de vanligen fokuserar på språk eller matematik. Förskollärarna 
är noga med att välja ut meningsfulla appar på lärplattan som är utvecklade och anpassade 
efter förskolans verksamhet så att det skapar lärande. Förskollärarna lyfter också det positiva 
med att kunna individanpassa lärplattan efter varje barn och exempelvis arbeta med barn med 
särskilda behov eller annat modersmål. Även tidigare forskning visar på detta då de lyfter 
fram användandet för barn med annat modersmål eller barn med särskilda behov. 
Forskningen beskriver också de positiva med att använda sig av funktionella appar vilket är 
stödjande för barnens självständiga agerande samt aktiva deltagande (Marklund & Dunkels 
2016; Petersen 2015). Utifrån design för lärande kan lärplattan här ses som ett hjälpmedel för 
att underlätta inlärningen. Förskollärarna i studien lyfter också att de digitala redskapen ses 
som positiva eftersom de kan följa barnens intresse och de tillsammans med barnen kan 
utforska deras frågor och funderingar. Det som dock styr är pedagogernas förutsättningar att 
rätt resurser finns att tillgå, såsom kunskap hos pedagogerna och tid till fortbildning samt 
tillgång till digitala redskap. Saknas dessa resurser kan det leda till det förskollärarna beskrev 
om en oro kring att de blir barnpassning och att tiden saknas till att finnas där och vägleda 
barnen så att det blir ett meningsfullt lärande. Pervolaraki et al. (2016) lyfter också att 
närvarande pedagoger är en förutsättning för att skapa lärande och undvika att barnen hamnar 
på sidor som ej är anpassade för dem.  
 
Förskollärarna upplever det som betydelsefullt att följa barnens intresse och att de digitala 
redskapen blir en naturlig del i förskolan. Även forskningen lyfter att både läsinlärning samt 
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matematik kan upplevas som mer intressant om barnen får göra det via lärplattan (Jung & 
Conderman 2015; Pervolaraki et al. 2016). Detta kan även kopplas till den designteoretiska 
utgångspunkten att för att barnet ska lära sig krävs det att det är meningsfullt för barnet vilket 
det troligtvis blir om det följer barnets intresse (Selander & Kress 2017).  

6.2 Metoddiskussion 
Studien gjordes genom self report och denna metod var ett bra val eftersom respondenterna 
fick god tid på sig att reflektera över sina svar och inte kunde påverkas av oss som utför 
studien. Mycket tid spenderades på att koppla syfte och frågeställningar till self-reporten då 
ingen tidigare erfarenhet av denna metod fanns hos oss. Att utgå från en self report 
underlättade även då vi inte behövde finnas på plats i samma utsträckning som vid en intervju 
eftersom avståndet mellan oss som gjort studien är långt och tidsramen var begränsad. Att 
dela ut self reports i olika kommuner gav ett bredare och mer tillförlitligt resultat om hur det 
ser ut på olika förskolor. Self reportsen lämnades till tio olika förskollärare och nio av dem 
svarade vilket var ett bra resultat.  
 
Resultatet skiljer sig i hur mycket förskollärarna har svarat på varje fråga. En fundering som 
väckts är om skillnaden hade varit lika stor om intervjuer hade utförts istället. Att vara 
noggrann vid formuleringen av frågor är något som Davidsson (2007) lyfter fram eftersom 
det inte ges möjlighet till följdfrågor med denna metod. Vi hade önskat att alla förskollärarna 
svarat mer utförligt och på djupet, vilket endast ett fåtal gjort. Svaren kunde blivit djupare om 
frågornas utformning istället inneburit mer reflektion eller om intervju utförts istället, då 
möjlighet finns att ställa följdfrågor. Hade mer tid funnits kunde en pilotstudie utförts för att 
på så vis se hur frågorna fungerade innan den riktiga studien utfördes. Lantz (2013) belyser 
det positiva i att göra detta för att få användbar information på hur frågor och upplägg är 
utformat. Hjalmarsson (2014) beskriver det positiva i öppna frågor eftersom respondenten får 
reflektera över svaren och beskriva med egna ord. Även om vi fick svar på vårt syfte så 
upplever vi dock att frågorna kunde varit mer specifika för att få tydligare och mer 
beskrivande svar.  
 
Hade mer tid funnits kunde studien utvecklats genom att också intervjua förskollärarna, om 
tidsramen varit längre hade det varit spännande att forska mer om detta och då även 
undersöka hur det ser ut i fler kommuner. Den valda metoden har gett svar på syftet och 
frågeställningarna utifrån studiens teoretiska utgångspunkt design för lärande. Svaren 
speglade flera olika sidor och tankar kring ämnet. Respondenterna gavs information om 
studien via missivbrev vilket upplevdes som positivt. Vi upplever att kombinationen med 
tidigare forskning och studien vi gjort gett oss en bra inblick och utökad kunskap i arbetet 
med digitalisering i förskolan.  
 

6.3 Didaktiska konsekvenser 

Den reviderade läroplanen för förskolan som börjar gälla i juli 2019 skriver att förskolläraren 
har ansvar för att “varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar 
utveckling och lärande” (Lpfö 18, s.15). Studien visar att det inte finns tillräckliga resurser i 
tillgång till digitala redskap på alla förskolor och att lärplattan är vanligast att alla har tillgång 
till. En problematik är att tillgången är för liten till digitala redskapen, vilket också kan 
hämma arbetet med dem i förskolan. Detta ligger dock som belysts tidigare på högre nivå än 
vad pedagogerna kan påverka och är en ekonomisk fråga men i och med den nya läroplanen 
för förskolan förtydligas dock ansvaret för även den digitala miljön. 
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Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 
ansvar för att en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala som andra 
lärverktyg.        

(Lpfö 18, s.19-20) 
  

Studien visar på att lärplattan främst används till att dokumentera och se på film. Frågor som 
väcks är om möjligheten till mer fortbildning skulle leda till att pedagogerna skulle använda 
sig mer av lärplattan med barnen för att kunna ge barnen förutsättningar till att utveckla sina 
kunskaper inom digitalisering. Vi ser att det kan bli konsekvenser i det praktiska arbetet på 
förskolorna då pedagogerna inte får den kompetensutveckling som krävs för att ge barnen rätt 
förutsättningar för ett bra lärande. Resultatet visar att det skapar en osäkerhet hos 
förskollärarna som leder till att de tar avstånd från de digitala redskapen eller låter dem bli en 
“barnvakt”. Vi rekommenderar att när den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18) 
börjar gälla i juli 2019 med utökade mål inom digitalisering ska det vara ett krav att alla 
pedagoger inom förskolan får utbildning inom detta område. Det blir också väsentligt att lyfta 
att alla i ett arbetslag är delaktiga och har en vilja att lära och tänka nytt samt att använda sig 
av kollegialt lärande och ta del av varandras kunskaper inom arbetslaget. Finns det pedagoger 
som av olika anledningar inte vill detta är det positivt att den reviderade läroplanen för 
förskolan förtydligar vems ansvaret är för att ge förskolorna rätt förutsättningar i arbetet med 
digitalisering.  

 
Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar 
för att förskollärare, barnskötare och övrig personal får den kompetensutveckling som krävs för 
att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och kontinuerligt ges möjligheter att dela 
med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla utbildningen.           

(Lpfö 18, s.19-20) 
 
Vid undersökning i området digitala redskap har vi sett att både tidigare forskning samt 
förskollärarnas svar lyfter fram arbetet med lärplattan. Vi drar därför slutsatsen att detta är det 
vanligaste redskapet på förskolorna, vilket även resultatet visade på. Vi upplever att de andra 
redskapen är så pass nya att de inte fått ta en så stor plats i verksamheterna som lärplattan 
gjort. Vi ser också i resultatet att användningsområdena är stora med lärplattan vilket vi tror 
är en bidragande orsak till att den blivit så populär att använda. Vi förväntade oss inte att 
resultatet skulle visa på att det skiljer så mycket mellan kommunerna som det faktiskt gjorde. 
Detta gav oss som utfört studien en större bild av hur det ser ut i samhället. Vi kan se att det 
saknas kompetensutveckling inom området överlag i kommunerna och detta har väckt tankar 
hos oss nu när det blir utvecklade mål om digitalisering i den nya läroplanen. Hur ska 
pedagogerna gå tillväga om rektorn inte ger den utbildning som krävs för att kunna ge barnen 
rätt förutsättningar inom digitalisering?  
 
Avslutningsvis vill vi lyfta att det som var slående var att nästintill alla förskollärare i vår 
studie anser att  förskolan ska följa med i samhällets utveckling och introducera digitala 
redskap för barnen i förskolan.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Self report 
Self report om digitalisering i förskolans verksamhet 
Hej! 
Vi är intresserade av digitalisering i förskolan och närmare bestämt om vilka olika digitala 
redskap som används i verksamheten och om pedagogers kompetens inom ämnet. Vi vore 
tacksamma om du ville beskriva detta genom att på ett så noggrant sätt du kan besvara några 
frågor nedan. Du kan skriva dina svar på ett löst blad och skicka in det med det 
oidentifierbara svarskuvertet/ lämna svaren i det bifogade kuvertet som du lägger i vårt fack i 
personalrummet senast den 20/2-19. Observera att du INTE ska skriva något namn på din 
self report eftersom ditt deltagande är helt anonymt. 
          

1.  Vilka digitala verktyg har ni tillgång till på er förskola? Hur skulle du beskriva ert 
arbete med dessa (exempelvis: vad används de till, i vilka sammanhang, av vem)? 

  
2.  Vilka appar har ni på era lärplattor? Vem bestämmer vilka appar som ska finnas? 

  
3.  Kan du beskriva hur du ser på digitala verktyg och dess möjligheter att stötta 

barns lärande? 
          

4.  Vilka är, enligt dig, de främsta fördelarna i arbetet med digitala verktyg i er 
verksamhet? 

  
5.  Finns det, enligt dig, några särskilda svårigheter i arbetet med digitala verktyg i er 

verksamhet? 
  

6.  Vilken tillgång har barnen till de digitala verktygen? Är det fritt eller vid vissa 
aktiviteter? 

  
7.     Har du någon fortbildning inom det som rör digitala redskap? Erbjuds ni 

fortbildning av din nuvarande arbetsgivare? 
  

8.  Har ni någon handledning (tex support, IT-pedagoger) att tillgå inom detta 
område? 

  
För att ytterligare hjälpa oss att bearbeta vårt material vill vi gärna att ni även besvarar dessa 
frågor: 

9. Vilken ålder har barnen på din avdelning? 
 

10. Hur länge har du arbetat som förskollärare? Har du någon annan 
utbildning/fortbildning än förskollärarexamen? 

  
11. Övriga kommentarer eller tankar (valfritt). 

 
Tack för din medverkan! Dina svar är av stort värde för oss! 

 /Amanda Carlsson & Johanna Källberg 



 

 

8.2 Bilaga 2: Missivbrev 

Hej 
Vi är två studenter som läser till förskollärare på Högskolan i Borås. Vi är på våran sista 
termin och skriver nu vårt examensarbete, vilket innebär att genomföra en undersökning och 
skriva en uppsats. Vi har valt att rikta in oss på ämnet digitalisering i förskolan. Syftet med 
denna studie är att jämföra skillnader och likheter mellan olika förskolor inom området 
digitala redskap. Detta är viktigt att undersöka för att digitala verktyg blir allt vanligare i vårt 
samhälle, det ställs i många lägen krav på att kunskapen finns att använda dem och även 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev.2016) beskriver att vi ska arbeta med detta.  
Vi har fördjupat oss inom vårt valda ämne genom aktuell forskning och litteratur, men har 
också för avsikt att ta hjälp av er verksamma pedagoger genom self report. Vi vill därmed 
ställa frågor till er som har tankar och erfarenheter som ni vill dela med er av. Detta är 
värdefullt för oss och vårt examensarbete.  
Self reporten kommer att bestå av ca. 10 frågor och vår förhoppning är att de ska ge en 
givande reflektion för dig som deltagare. En self report kan beskrivas som en skriftlig 
intervju. För er som deltar i vår studie innebär det att ni skriftligen och helt anonymt får 
besvara några stycken frågor om arbetet med digitala redskap i er verksamhet. Ni kommer att 
få 1 vecka på er att besvara frågorna och ni bestämmer själva när under denna tid ni har tid 
och vill göra er self report. När ni är klara skickar ni in er self report med det bifogade 
svarskuvertet eller lämnar det i vårt fack i personalrummet på er förskola. Detta avslutar ert 
deltagande. 
Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att 
deltagandet är frivilligt och ni som deltagare kan när som helst avbryta ert deltagande om ni 
så skulle vilja. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart 
användas i forskningsändamål. Vi bifogar samtyckeskravet där det står mer information om 
dina rättigheter kring medverkan i vår studie samt ett informationsblad om behandlingen av 
personuppgifter enligt GDPR. 
Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för 
mer information.  
 
Hoppas vi ses! 
Med vänliga hälsningar 
Johanna Källberg   xxxxxx  
Amanda Carlsson   xxxxxx 
 
Handledare: Anneli Bergnell kan nås på mail: xxxxxx 
 
 
 
 



 

 

8.3 Bilaga 3: Samtyckesblankett 
11FB75 vt19                                      Samtyckesblankett 

 
HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT                    2019-01-25 
Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning 
   
Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig. 
Som en del av kursen Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för 

förskollärare vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att jämföra skillnader och 
likheter mellan olika förskolor inom området digitala redskap. De likheter och skillnader vi är 
intresserade av rör vilka redskap pedagogerna beskriver att de har tillgång till samt använder 
tillsammans med barnen på sin förskoleavdelning, vilka kunskaper pedagogerna har och 
eventuell fortbildning de erbjuds inom området digitala redskap. 
 
Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 
hur länge du arbetat och svar på våra frågor bland annat gällande din utbildning och 
yrkeserfarenhet. Uppgifterna kommer att användas för att ge ett så säkert resultat som möjligt 
på vår undersökning. 
 
Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 
6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). 
 
Uppgifterna kommer att användas av oss samt vara tillgängliga för lärarna på den aktuella 
kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara att betrakta 
som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon begär det i enlighet 
med offentlighetsprincipen. 
 
Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 
beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 
 
Resultatet av studien kommer att sammanställas i avidentifierad form och presenteras så att 
inga uppgifter kan spåras till dig. 
 
Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och 
du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då inte att 
användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att omedelbart ta 
bort uppgifterna. 
 
Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan. 
 
Underskrift 
 
_____________________________ 
Namnförtydligande 
 
_____________________________ 



 

 

8.3.1 Information om behandlingen av personuppgifter 
Din personliga integritet är viktig för oss på Högskolan i Borås. Därför är vi angelägna om att 
all behandling av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt i överensstämmelse med 
gällande lagar och förordningar. Högskolan följer bland annat dataskyddsförordningen, mer 
känd som GDPR. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom 
högskolans verksamhet. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas 
kan du läsa mer om hur högskolan behandlar personuppgifter på vår webbplats, 
http://www.hb.se/dataskydd. Du är också välkommen att kontakta ansvarig för den aktuella 
kursen med frågor. 

Dina rättigheter 

·       Högskolan är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill veta vilka 
personuppgifter som vi behandlar om dig kan du kostnadsfritt en gång per år begära ett 
utdrag med information om detta (ett så kallat registerutdrag). För att beställa ett 
registerutdrag kan du använda blanketten för begäran om registerutdrag på högskolans 
webbplats, http://www.hb.se/dataskydd. 

6.              I vissa fall kan vi komma att be om samtycke (godkännande) till att 
behandla dina personuppgifter. Om du lämnar sådant samtycke kan du 
när som helst ta tillbaka detta. Vi kommer då inte att fortsätta behandla 
dina personuppgifter. På grund av lagkrav kan vi dock vara förhindrade 
att omedelbart radera uppgifterna. 

7.              Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive 
profilering, dvs. beslut som fattas på teknisk väg utan mänsklig 
inblandning. Högskolan fattar inte några sådana beslut. 

8.              Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter i ett allmänt använt 
format för att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. 

9.              Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade eller kompletterade om de 
skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. 

10.           Du har rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter 
begränsad eller avslutad. 

11.           Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. 

12.           Du har rätt att klaga på högskolans behandling av dina personuppgifter 
till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Kontakta oss 
Personuppgiftsansvarig 
Högskolan i Borås 
501 90 BORÅS 
Tel. 033-435 40 00 
E-post: registrator@hb.se Org.nr: 202100-3138 
Dataskyddsombud Åsa Dryselius 
E-post: dataskydd@hb.se 
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