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Sammanfattning 

 

Inledning 
Den digitala utvecklingen i det svenska samhället har hastigt gått framåt. Det har medfört att 

digital kunskap hos individen har blivit allt viktigare. Förskollärares attityder gentemot arbetet 

med digitala verktyg i förskolans verksamhet varierar vilket kan få betydelse för barns 

lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018, s.9) innehåller tydliga formuleringar 

angående användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet. 

 

Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka förskollärares attityder kring användningen av 

digitala verktyg i förskolans verksamhet. 

 

Metod 
Genom intervjuer inom en kvalitativ undersökningsform har vi undersökt ett antal 

förskollärares tankar och attityder kring arbetet med digitala verktyg i förskolans verksamhet. 

 

Resultat  
Vår intervjustudie visade förskollärares attityder kring arbetet med digitala verktyg i 

förskolans verksamhet där de ansåg att arbetet med digitala verktyg har betydelse. De menar 

att digitala verktyg är en stor del av barns vardag men uttrycker dock att de behöver mer 

kunskap inom ämnet. De beskriver vikten av sin roll som närvarande kring barn i arbetet med 

digitala verktyg samt att arbetet bör utgå från ett syfte där undervisningen ska präglas av 

läroplanens skrivningar. 
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 1 Inledning

De digitala verktygen förekommer allt mer i vårt samhälle. Dessa verktyg är relativt nya för 

den enskilde individen. Brodin och Lindstrand (2007, ss.55-56) beskriver att det digitala 

samhället har utvecklats med stormsteg vilket har skapat en osäkerhet hos människor. Denna 

osäkerhet skapas på grund av den förändring i samhället som digitaliseringen medför, det vill 

säga att många traditionella metoder ersätts med digitala verktyg. Samtidigt är det oundvikligt 

för människor att vara delaktiga i denna utveckling då den digitala användningen expanderar i 

samhällets olika rum. IKT-införandet har skapat viss skepticism men även tilltro hos 

befolkningen. Olika förutsättningar hos befolkningen beroende på socioekonomiska faktorer 

kan skapa digitala klyftor som medför ojämnhet när det gäller kunskap och tillgänglighet av 

digitala verktyg i samhället. Utbildningsdepartementet (2017, s.3) förklarar utvecklingen av 

digitaliseringen i svenska skolor och förskolor som ett led i att minska de digitala klyftorna 

bland Sveriges befolkning. Regeringskansliet (2017, s.10) understryker regeringens 

digitaliseringsstrategi då regeringen fattat ett beslut om strävan att uppnå målet där ‖Sverige 

ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter‖.  

  

Till följd av ökad digitalisering i samhället har Läroplanen för förskolan anpassats och 

resulterat i den nya Läroplanen för förskolan (Lpfö 18 2018, s.9) där det är tillskrivet och 

förtydligat att förskolan ska arbeta så att barn utvecklar adekvat digital kompetens, genom att 

få möjlighet att arbeta med olika digitala verktyg i förskolans verksamhet. I och med den nya 

läroplanen har kravet på ett digitalt arbetssätt ökat i förskolan och det medför att detta ämne 

blir ett intressant och aktuellt undersökningsområde.  

  

I tidigare forskning visar Konca Ozel och Zelyurts (2016) att förskollärares attityder varierar 

beroende på utbildningsfaktorer. I ett led av varierande attityder beskriver Strandberg (2017, 

s. 41) att förskollärares attityder har en avgörande betydelse för barns lärande i 

undervisningen. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi mött förskollärare som 

uttrycker oro och brist på kunskap inför implementeringen av digitala verktyg i förskolans 

verksamhet. Denna oro har väckt vårt intresse för att undersöka förskollärares attityder 

gentemot användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet då förskollärarens attityd 

har betydelse för barns utveckling och lärande. 
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2 Syfte  

Vårt syfte med denna studie är att undersöka förskollärares attityder kring användningen av 

digitala verktyg i förskolans verksamhet. 

 

2.1 Frågeställningar  

● Hur resonerar ett antal förskollärare kring digitala verktyg i förskolans 

verksamhet? 

 

●    Hur resonerar ett antal förskollärare kring sin roll i att undervisa barn med hjälp 

av digitala verktyg i förskolans verksamhet? 

  

2.2 Begreppsförklaring 

Digitala verktyg/IKT: ett samlingsord för exempelvis dator, Ipad/surfplatta, smartphone, 

programmerbara robotar, m.m. App: Applikation på digitalt verktyg exempelvis spel. 
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3 Bakgrund 

Inledningsvis i detta avsnitt beskrivs IKT:s historia och frammarsch som följs av en 

redogörelse av läroplanen för förskolan. Därefter informeras om tidigare forskning kring 

pedagogers attityder gentemot undervisning med digitala verktyg. Avslutningsvis beskrivs 

teoretisk bakgrund utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

3.1 IKT- historia 

Brodin och Lindstrand (2007, ss.55-56) redogör för hur Sverige under 1900-talet gått från 

industrisamhälle till ett informationssamhälle där den tekniska utvecklingen hastigt gick 

framåt. Informationsteknologin (IT) skapade höga förväntningar bland Sveriges befolkning då 

tekniken troddes underlätta fortbildningen för människor i stort. Teknikens utveckling har 

skapat oro hos människor samtidigt som det varit svårt att undvika delaktighet i och med att 

den digitala utvecklingen blivit mer betydande i samhället. Dunkels (2019, s.284) beskriver 

hur ny teknik historiskt sett mottagits med försiktighet för att därefter accepteras alltmer av 

samhället. Brodin och Lindstrand (2007, ss. 55-56) lyfter fram hur individens 

socioekonomiska förutsättningar har betydelse för individens användning av teknikens 

redskap. Individens intresse och behov samt individens möjlighet att använda dessa redskap 

får betydelse för individens möjlighet att få lärdom i användandet av tekniken. Även Forsling 

(2011, s.78) förklarar hur digitala klyftor skapas beroende på tillgänglighet av digitalitet i 

individens närhet. Dessa klyftor kan bero på kompetensen hos vuxna eller förekomsten av 

förutsättningar i att kunna utveckla digital kunskap. Bruce och Riddersporre (2019, s.44) 

beskriver att dessa klyftor kan bero på olika socioekonomiska faktorer som kan spela roll i 

barns utveckling inom digital kompetens och det medför att förskolan bör arbeta för att 

utjämna digitala klyftor bland barn.   

  

Till följd av informationssamhällets utveckling gjorde svenska skolor under 1990-talet stora 

satsningar i arbetet med IKT då tekniken blev ett viktigt hjälpmedel i skolans arbete. Förutom 

satsningar i skolan utfördes även justeringar i förskolans verksamhet som gjorde det möjligt 

för små barn att komma i kontakt med den nya tekniken (Brodin & Lindstrand 2007, s.56). 

Utbildningsdepartementet (2017, s.3) understryker digitaliseringens utveckling som 

nödvändig för att bevara samhällets demokratiska grund och därav vikten i att alla barn ges 

möjlighet till utveckling i sin digitala kompetens. 

  

Kjällander och Riddersporre (2019, s.12) betonar att digitaliseringen i förskolan är nödvändig 

för att barn ska få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. Barnet behöver den digitala 

kompetensen för att kunna förstå sin samtid samt att kunna vara redo för sin framtid. 

3.2 Läroplanen för förskolan 

Läroplanen har utvecklats parallellt med samhällets förändringar. Tallberg Broman (2017, ss. 

20, 28, 31, 35) förklarar att förskolan i Sverige benämndes från 1900-talets början som 

barnträdgårdsrörelsen vilken hade som syfte att vårda och fostra barn. Under 1970-talet ökade 

behovet av barnomsorg då det blev vanligare att kvinnor började arbeta utanför hemmet. Från 

1990-talet sammanlänkades förskolans verksamhet med utbildningssystemet. År 1998 fick 

förskolan sin första läroplan. Från 1998 har förskolans läroplan reviderats ett flertal gånger 
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och har senast resulterat i Lpfö 18 (2018) som är ett ledande dokument för förskolans 

verksamhet.  

Läroplanen för förskolan  Lpfö           

  

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att 

ge dem möjligheter att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.  

                                                                                                                      

Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar 

utveckling och lärande  

                                                                                                  

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika 

uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg  

                                                                                                                                                   

(lpfö 18 2018 ss.9,15) 

  

Ovanstående tillägg i förskolans läroplan trädde i kraft den första juli 2019 där det framskrivs 

att förskolan ska använda sig av digitala verktyg i sin verksamhet. Bruce och Riddersporre 

(2019, s.42) understryker att till följd av vårt digitaliserade samhälle krävs det att förskolans 

verksamhet bidrar till att ge barn i förskolan goda förutsättningar till att utveckla sin digitala 

kompetens.  

3.3 Förskollärares roll i ett alltmer digitalt samhälle  

Förskolan är det första steget i utbildningssystemet. Förskolan är grunden i barnets fortsatta 

lärande och har som utgångspunkt att vara en rolig, trygg och lärorik miljö för barnet, betonar 

Persson (2015, s.46). Förskollärarens roll i förskolans verksamhet inbegriper att ha ett 

förhållningssätt som strävar mot att undervisningen i förskolan ska uppfylla läroplanens mål 

och syften, poängterar Sheridan (2015, s. 231). 

  

Förskollärarens roll är viktig i undervisningen och användandet av digitala verktyg i 

förskolans verksamhet, beskriver Kjällander (2019, ss.23-24). Vidare förklarar hon att 

förskolläraren bör ha ett tydligt syfte i användningen av digitala verktyg och kan därmed 

skapa gynnsamma förhållanden för barns lärande. När förskollärare i förskolans verksamhet 

arbetar med digitala verktyg kan förskollärare och barn utforska olika ämnen tillsammans och 

därmed samspela på en likvärdig nivå. Detta samspel är en bra utgångspunkt då förskolläraren 

utifrån barns intresse kan skapa bra möjligheter för barns lärande. Förskollärarens kunskap 

och insats har en avgörande betydelse i undervisningen av digitala verktyg.  

3.4 Tidigare forskning kring pedagogers uppfattning om digitala verktyg i 

verksamheten 

Masoumi (2015) har utfört en forskning i sydöstra Sverige där syftet var att identifiera hur 

IKT används i tre förskoleverksamheter. Metoden forskaren använt sig av var observationer 

samt intervjuer med förskollärare och barn. Resultatet i forskningen visar att pedagoger har 

både positiva och negativa attityder gentemot arbetet med digitala verktyg i sin verksamhet. 

Några pedagoger anser att barns ålder har betydelse då digitala verktyg används i 
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undervisningen. Några pedagoger anser att arbetet med digitala verktyg i undervisningen med 

små barn är olämpligt. I resultatet framgår även att vissa pedagoger anser att digitala verktyg 

är ett komplement i verksamheten. 

 

Ett liknande resultat framkommer i Ihmeideh och Al-Maadadis (2018) forskning där 

pedagogerna anser att undervisningen med digitala verktyg kan ses som ett komplement i 

verksamheten. De anser dock att dessa verktyg inte ska ersätta de traditionella metoderna. 

Denna forskning utfördes i Qatar med syftet att undersöka hur en IKT-utbildning påverkar 

förskollärarnas attityder gentemot användningen i förskolans verksamhet. Metoden de 

använde i sin forskning var intervjuer och observationer av förskollärare. Vidare framgår i 

samma forskning att pedagogernas attityder ändrades från negativ till positiv efter en IKT-

utbildning. Även kvaliteten på undervisningen med hjälp av digitala verktyg förbättrades.  

  

Även Ljung-Djärfs (2008) forskning utförd i Sverige visar ett resultat där pedagogerna 

uttrycker oro för att digitala verktyg ska konkurrera ut de traditionella aktiviteterna som 

exempelvis den fria leken. Syftet med denna forskning var att studera användandet och 

attityderna hos förskollärare kring arbetet med digitala verktyg i deras verksamhet. Metoden 

som användes var observationer av barn samt intervjuer med pedagoger.  Denna studie visar 

också ett resultat där pedagoger anser att undervisningen med digitala verktyg är av betydelse 

samt att undervisning ska utgå ifrån ett syfte. Ett liknande resultat som Ljung-Djärfs (2008) 

visas även i Nikolopoulou och Gialamas (2015) forskning utförd i Grekland där pedagogerna i 

denna undersökning poängterar att användningen av digitala verktyg bör utgå ifrån ett syfte. I 

deras resultat beskrivs även att pedagoger anser att digitala verktyg främjar barns lärande. 

Nikolopoulou och Gialamas (2015) syfte var att undersöka förskollärares inställning för 

digitala verktyg i kombination med barns lek och strävan att integrera digitala verktyg i 

förskolans verksamhet. Metoden som forskarna använde sig av var utskick av frågeformulär 

till olika pedagoger.   

  

En studie som är utförd i Bulgarien, England, Portugal, Spanien och Sverige av Saudé, 

Carioca, Siraj-Blatchford, Sheridan Genov och Nuez (2005) har ett syfte att utläsa 

förskollärares attityder när det gäller både de teoretiska och praktiska behoven inom IKT.  

Utgångspunkten i studien är att erbjuda förskollärare en utbildning inom IKT i olika steg och 

därefter utläsa effekter av utbildningen. Metoden som användes var utskick av frågeformulär 

till olika förskollärare. Resultatet visar att pedagoger var positiva inför arbetet med digitala 

verktyg i förskolans verksamhet efter att de genomgått de olika utbildningsstegen samt att de 

var öppna för vidare kompetensutbildning i ämnet. I Konca Ozel och Zelyurts (2016) 

forskning utförd i centrala Turkiet vilken bestod av utskickade frågeformulär, visar ett 

liknande resultat där förskollärares attityder varierade beroende på förskollärares utbildning. 

Överlag var förskollärare positiva inför användningen av digitala verktyg i sin verksamhet 

och arbetet med barn. Attityderna kunde variera något när det gäller förskollärare som utfört 

en distansutbildning jämfört med förskollärare som utfört en utbildning via en skola. 

Förskollärarna hade en positiv inställning och såg fördelar i arbetet med digitala verktyg, de 

ansåg även att tillgängligheten av digitala verktyg för barn har betydelse. Syftet med denna 

undersökning var att undersöka förskollärares attityder i användandet av IKT.     
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3.5 Teoretisk bakgrund - Lärande och kultur 

Vår studie utgår från det sociokulturella perspektivet som ofta förknippas med Vygotskij. 

Studien kommer även att sättas i relation till tolkningar från Säljös syn på lärande i relation 

till samspel. Lärande, kultur och samspel är centrala begrepp i vår undersökning. 

 

Vygotskij (1995, ss.11-12) beskriver människans lärande som hjulspår. Dessa hjulspår 

vidareutvecklas och formas vidare av ny lärdom. Vygotskij menar att människans hjärna är 

formbar där hjärnan utifrån tidigare erfarenheter och kunskap kan lära nytt. Den vuxne kan 

utifrån sina kunskaper och erfarenheter forma barnets lärande.  

 

Hwang och Nilsson (2011, ss.66-67) förklarar utifrån den sociokulturella teorin och beskriver 

att barn får lärdom genom samspel och att barnet präglas av sin kulturella omgivning. 

Strandberg (2017, ss.18-20) understryker i sin tolkning av Vygotskij att ―Människan är kultur, 

kultur är människa‖ och vidare förklaras att kulturen ständigt varierar och omvandlas. Barns 

lärande påverkas alltid av omgivande kultur och kultur som inverkande faktor kan därför 

aldrig tas bort från barnet. Lindqvist (1999, s.72) redogör för den sociokulturella teorin där 

tolkningar av Vygotskij beskriver att barnets kulturella omgivning får betydelse för barnets 

lärande. Genom att läraren förhåller sig till barnets kultur kan läraren skapa goda 

förutsättningar för vidare utveckling för barnet. Säljö (2015, ss.94-95) beskriver med det 

sociokulturella perspektivet som grund hur barn föds in i sin tid där tidens redskap får 

betydelse för barns lärande. Redskapen varierar beroende på barnets tid och rum, vilket 

betyder att barn föds in i sin miljö där olika teknik existerar. Barnet använder sig av de 

redskap som redan finns och gör det till sina med möjligheten att utveckla tekniken vidare. 

 

Den sociokulturella teorin tolkas av Smidt (2010, s.34) då hon beskriver att allt lärande sker 

genom socialt samspel. Mer kunniga individer kan i samspel med andra dela sin kunnighet 

och sina kulturella erfarenheter och därmed skapa lärande. Lindqvist (1999, ss.72-73) tolkar 

utifrån Vygotskij att den sociala miljön är av stor betydelse för barnets lärande. Läraren 

behöver kunskap om barnets sociala miljö och utifrån den skapa goda förutsättningar för 

barns lärande. En bra lärmiljö är där barn har möjlighet att vara initiativrika samt att det finns 

utrymme för samspel. Läraren har en betydande roll då läraren organiserar barns lärmiljöer. 

För lärande behövs aktiva barn och lärare i en aktiv lärmiljö. Strandberg (2017, s. 41) påpekar 

att lärarens kunskaper samt intresse har en avgörande roll i undervisningen för barn då läraren 

ska ha en bredare kunskap för att kunna stötta barnet. När det gäller att stötta barnet i barnets 

lärande beskriver Säljö (2015, ss.100-101) begreppet scaffolding som teori. Vidare beskrivs 

detta begrepp som lärande likt byggstenar där stöttning från läraren ger barnet kunskaper som 

barnet därefter kan bemästra på egen hand. Inledningsvis då barnet inte bemästrar kunskapen 

inom ett bestämt ämne, kan läraren utforma sin undervisning så att den stegvis bygger upp 

kunskap hos barnet. Denna scaffolding (uppbyggnad/stöttning) ger barnet möjlighet att 

utveckla kunskap för att succesivt komma vidare i sitt lärande. 
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4 Metod 

Detta kapitel inleds med beskrivningen av en kvalitativ undersökningsmetod vilken är 

metoden som valts för vår undersökning. Vidare beskrivs intervjumetoden som följs av 

urvalet av respondenter. Därefter redogörs det för vårt genomförande med intervjuer samt 

trovärdighet och tillförlitlighet och därefter beskrivs våra etiska ställningstaganden. 

Avslutningsvis beskrivs bearbetningen av vårt material.  

4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Vi har valt den kvalitativa undersökningsmetoden för att vi vill undersöka förskollärares 

tankar och attityder. Med denna undersökningsmetod kan vi få reda på förskollärares syn på 

användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet utifrån förskollärarens perspektiv. 

Bryman (2018, ss.454-458) beskriver den kvalitativa forskningsmetoden som en 

informationssökning baserad på ord och kroppsspråk där forskaren kan få vetskap om 

forsknings-deltagarnas känslor, egenskaper och egna tolkningar. Trost (2010, s.32) redogör 

för en kvalitativ undersökningsmetod som handlar om att försöka få en förståelse av 

människors olika resonemang och/eller reaktioner. En kvalitativ undersökningsmetod kan 

även användas för att upptäcka och/eller se skillnad på olika mönster i människors handlingar.  

4.1.1 Intervju 

Kvale och Brinkmann (2014, ss.17-19) beskriver hur en forskare med en kvalitativ 

intervjuform kan få en förståelse utifrån en respondents olika perspektiv inom ett utvalt ämne. 

Bryman (2018, ss. 256-257) beskriver hur en undersökning kan utgå från strukturerade 

intervjuer. Denna metod består av intervjufrågor som på förhand är utformade så att 

undersökaren kan få svar på det som undersökaren söker. Oberoende av deltagare ska 

frågorna ställas i samma följd och intervju-förhållandena ska vara desamma. Vi har valt att 

använda oss av en strukturerad intervjuform där våra frågor mestadels är öppna med undantag 

av vissa slutna frågor med utrymme för motivering. Frågorna ställs i samma ordning till alla 

förskollärare utan någon form av följdfråga för att intervju-förhållandena ska vara desamma. 

Frågorna (se bilaga 1) är utformade på förhand utifrån våra frågeställningar. Dalen (2008, 

ss.31-32) påtalar vikten av att bearbeta de frågor som ska användas under intervjun. Det är 

viktigt att intervjufrågorna ställs på ett sätt så att det ger svar på undersökningens syfte. 

Frågorna ska också vara formade på ett sätt som möjliggör att respondenten förklarar sin 

upplevelse med egna ord. 

  

Vi har valt att spela in våra intervjuer för att undvika misstolkningar som kan skapas om vi 

enbart antecknar svaren för hand. Bryman (2018, ss.310-31) påtalar vikten av att säkerställa 

informationen under en intervju. Genom att spela in intervjun med en inspelningsapparat kan 

forskaren i efterhand transkribera sitt material, det vill säga ha möjlighet att skriva ner utsagor 

ordagrant. Med hjälp av det inspelade materialet har forskaren möjlighet att avlyssna intervjun 

upprepade gånger för att säkerställa informationen.  

4.2 Urval 

Urval av respondenter varierar beroende på forskarens mål med undersökningen. Forskaren 

bedömer hur mycket data som behövs för att ge svar till undersökningen. Deltagare väljs ut 
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utifrån kriterier som forskaren har, samt antal för att säkerställa datamängden för 

undersökningen. Genom att ha ett målstyrt urval kan forskaren välja ut respondenter utifrån 

sitt mål att få svar på sin forskningsfråga (Bryman 2018, ss.496, 507-508). Vi har intervjuat 

sex kvinnliga yrkesverksamma förskollärare från två olika förskolor lokaliserat på en mindre 

ort i Västra Götalandsregionen. Vårt målstyrda val av respondenter resulterade i att vi endast 

intervjuade utbildade förskollärare på grund av att vi ville undersöka förskollärares attityder 

gentemot användningen av digitala verktyg i förskolans verksamhet. I vår studie kommer 

namnen på förskolorna och förskollärarna vara fiktiva och därmed blir deltagarna anonyma. 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Intervjuer 

Vi började med att maila två rektorer på två olika förskolor som vi känner till sedan tidigare. I 

mailet presenterades syftet med studien och en samtyckesblankett bifogades, detta för att 

förskollärarna skulle få information om sitt deltagande samt vilka rättigheter de har. Vi hade 

som önskemål att få intervjua sex utbildade förskollärare sammanlagt. Dessa rektorer valde ut 

tre förskollärare var i deras verksamheter. Rektorernas val medförde att endast kvinnliga 

förskollärare ville delta samt att dessa förskollärarna var okända för oss sedan tidigare i 

arbets-synpunkt däremot var de kända för oss privat. Vi intervjuade tre förskollärare var. Fem 

av våra intervjuer utfördes i ostörda rum för att inte respondenterna skulle störas av 

omgivande ljud. Vår sjätte deltagare hade inte möjlighet att gå ifrån barngruppen och därför 

utfördes intervjun vid sidan av barngruppen. När vi träffade våra deltagande förskollärare 

samlade vi in deras påskrivna samtyckesblanketter. Innan intervjuerna började klargjordes för 

förskollärarna att inga kommentarer kring deras utsagor kommer göras för att därmed i minsta 

möjliga mån påverka svaren. Vi påpekade även att vi efter våra transkriberingar kommer att 

återsända dessa till varje förskollärare för att få deltagarnas godkännande av nedskrivning. 

4.3.2 Validitet och reliabilitet  

Thurén (2019, s.49) definierar en undersöknings giltighet där validitet används som begrepp. 

En hög validitet beskriver en undersökning där utvalda frågor besvarar specifika 

frågeställningar, alltså vad vi mäter. Bryman (2018, ss.72, 209) understryker att i en 

undersökning är det viktigt att ha hög validitet för forskningsfrågorna, det vill säga att 

frågorna ger information om efterfrågat område. Våra intervjufrågor formulerades utifrån vårt 

syfte för att få svar på våra frågeställningar.  

  

Vi intervjuade olika förskollärare på två olika förskolor för att bredda undersökningsområdet. 

Intervjuerna spelades in för att säkerställa registreringen av informationen. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant för att undvika misstolkningar. Vår transkribering skickades till 

deltagarna så att de kunde bekräfta informationens tillförlitlighet. Thurén (2019, s.48) redogör 

för begreppet reliabilitet som mäter en undersöknings tillförlitlighet. Hög reliabilitet 

motsvarar ett resultat som blir detsamma oberoende av upprepning, deltagare eller 

forskningens lokalisering. Hög reliabilitet innebär att undersökningarna är korrekt utförda, 

alltså hur vi mäter. 
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4.3.3 Etik 

Vetenskapsrådet har olika regler som forskare ska förhålla sig till när de gör sin forskning i 

samhället. Uppgiften som vetenskapsrådet har är att ständigt diskutera etiska frågor kring 

olika forskning (God forskningssed 2017, s.2). Björkdahl Ordell (2007, ss. 26-27) redogör för 

olika forskningsetiska principer. Forskaren har fyra huvudkrav att förhålla sig till för att 

deltagaren som ingår i forskningen ska skyddas. Dessa huvudkrav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det första är 

informationskravet som innebär att forskaren ska redogöra för sitt syfte med undersökningen. 

Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att deltagarna har rätt att bestämma om de 

vill medverka i undersökningen samt att de alltid har möjlighet att avsluta sin medverkan och 

därmed får allt sitt material raderat. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär 

att alla medverkande i undersökningen är anonyma och att inga obehöriga har möjlighet att ta 

del av personuppgifter eller liknande. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet som 

kräver att all insamlad data endast får används till det ändamål som undersökaren utgivit från 

början. 

 

Dessa huvudkrav skickade vi med i vår samtyckesblankett både till rektorerna och 

förskollärarna via mail. I samtyckesblanketten (se bilaga 2) beskrev vi vårt syfte med vår 

undersökning. Vidare förklarade vi att alla deltagare medverkar av fri vilja och kan när som 

helst avsluta sin medverkan samt att deltagarna och undersökningsområdet kommer att vara 

anonyma i vår undersökning. Vi förklarade även att allt material kommer att användas endast 

i utsagt ändamål samt att materialet kommer att raderas efter avslutad kurs. Slutligen 

klargjordes att inspelning av utsagor kommer att ske och att godkännande ska undertecknas i 

samtyckesblanketterna av de medverkande (studenter och deltagare). 

4.4 Bearbetning av material 

Dahlgren och Johansson (2015, ss.167-170) beskriver att undersökaren inledningsvis kan 

bekanta sig med det transkriberade materialet. Därefter startar analysen och sorteringen av 

materialet genom att söka likheter och skillnader. Vidare är det möjligt att gruppera 

materialet. Denna process genomförs lättast genom att använda sig av text utskrivet i 

pappersform, då det är lättare att få en överblick på detta vis. Dahlgren och Johansson (2015, 

ss.169-170) förklarar vidare hur undersökaren kan gruppera och kategorisera sitt material med 

hjälp av undersökarens upptäckta likheter och skillnader. Vi började med att skriva ut våra 

transkriberade texter i pappersform. Därefter läste vi igenom varandras transkriberade texter. 

Vidare användes överstrykningspennor för att markera mönsterbildande utsagor såsom olika 

teman. Därefter kunde vi sortera vårt material och sammankoppla likheter och skillnader och 

därmed formulera underrubriker i resultatredovisningen. 
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5 Resultat 

Detta avsnitt inleds med förskollärares syn på digitala verktyg. Fortsättningsvis beskrivs 

förskollärares tankesätt kring arbetet med digitala verktyg samt de för- och nackdelar de 

uppfattar med detta arbetssätt. Slutligen redovisas förskollärarens roll kring undervisningen av 

digitala verktyg i förskolans verksamhet. 

Förskollärarna presenteras i detta avsnitt med fiktiva namn: Smilla, har varit verksam 

förskollärare i förskolans verksamhet i fem år. Nina, har arbetat inom förskolans verksamhet 

sammanlagt i 30 år men varit utbildad förskollärare i tio år. Linda, besitter 16 års erfarenhet 

som förskollärare. Klara, har arbetat som förskollärare i åtta år. Ronja, har 26 års erfarenhet 

som verksam förskollärare och Maryam, arbetade i förskolans verksamhet i sex år som 

outbildad men har arbetat som utbildad förskollärare sedan två år tillbaka. 

5.1 Förskollärares syn på digitala verktyg 

Samtliga förskollärare uttrycker att de är intresserade av digitala verktyg. Maryam beskriver 

att hon tror att de flesta barn har någon form av digitalt verktyg hemma. Klara säger att hon 

―är intresserad av att det är något som är i barns vardag‖, och hon förklarar vidare att barn 

behöver kunna förhålla sig till det digitala samhället på ―rätt sätt‖.  Även Nina uttrycker att 

det är viktigt att barnen lär sig att använda digitala verktyg för att det har betydelse i barns 

framtid. Maryam förklarar att förskolläraren har ett stort ansvar när det gäller barns utveckling 

i digitalisering då den digitala utvecklingen går snabbt framåt, hon betonar att ―vi måste vara 

med där, vi kan inte låtsas som att det inte finns‖. Smilla uttrycker liksom Maryam att 

digitaliseringen är ett faktum och viktigt för barn när de kommer upp i skolåldern och vidare 

då de kommer in i arbetslivet. Klara anser att digitala verktyg ska vara en naturlig del i 

förskolan som allt annat. Hon menar att digitala verktyg inte ska vara främmande utan att det 

ska vara bekant för barnen i vardagen. 

 

Linda, Nina och Smilla uttrycker osäkerhet kring användningen av digitala verktyg men är 

positiva inför att utöka sina kunskaper. Linda uttrycker en form av osäkerhet kring digitala 

verktyg och säger  ―Jag är nyfiken, men behöver tips på hur jag kan använda mig av det‖. 

Även Nina uttrycker liknande att arbetssättet med digitala verktyg kan vara skrämmande 

speciellt då hon anser att hennes kunskaper är undermåliga och hon poängterar att hon 

behöver vidareutbildning inom ämnet: 

 

Vi behöver mer kunskap av det så vi känner oss trygga med det, men att vi får lära oss mer 

och gå lite kurser. Jag vill ju verkligen lära mig att göra, learning by doing, jag måste göra 

det själv. 

 

Nina tillägger dock att förskollärare överlag inte ska vara rädda för att använda sig av digitala 

verktyg för att det är ett redskap som alla andra. Smilla uttrycker liknande Nina en osäkerhet, 

men samtidigt en lust att lära då hon säger att hon är född i en tid där digitala verktyg inte var 

lika framträdande inom förskolans värld, därav hennes känsla av okunskap inom ämnet. Hon 

berättar vidare att hon tycker digitala verktyg är något roligt och hon skulle vilja lära sig mer 

genom att gå extra kurser för att få tips och idéer. 
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Vidare förklarar förskollärarna sin syn på digitala verktyg i relation till barn. Förskollärarna 

nämner olika digitala verktyg. Smilla, Maryam, Ronja och Klara benämner Ipad som ett 

digitalt verktyg. Smilla och Ronja nämner även datorn. Utöver datorn nämner även Smilla och 

Maryam att smartphone är ett digitalt verktyg. Nina och Ronja talar om programmerbara 

robotar som ytterligare ett digitalt redskap. Samtliga förskollärare uttrycker att de har idéer 

kring arbetssättet med digitala verktyg, men belyser även bristen på fortbildning inom ämnet. 

Nina och Ronja förklarar att de fått någon form av vidareutbildning inom IKT medan 

Maryam, Klara, Linda och Smilla inte har fått någon som helst fortbildning i ämnet digitala 

verktyg av sin arbetsgivare.  

5.2 Förskollärares tankesätt i arbetet med digitala verktyg i förskolans 

verksamhet 

Samtliga förskollärare anser att arbetet med digitala verktyg passar för barn i alla åldrar i 

förskolans verksamhet. De uttrycker dock att undervisningen måste anpassas efter barnets 

förutsättningar. Linda uttrycker att digitala verktyg bör användas på ―rätt sätt‖, hon förklarar 

vidare att barn inte ska sitta med appar som inte är lärorika. Klara uttalar sig likt Linda, att 

hon kan tycka användandet av digitala verktyg kan passa för alla delar i förskolans 

verksamhet men att arbetssättet måste anpassas. Även Smilla förklarar att förskollärare kan 

använda digitala verktyg på olika sätt i verksamheten. Hon förklarar vidare att beroende på 

barnets ålder kan digitala verktyg användas på olika sätt, det vill säga anpassning av 

svårighetsgrad. Ronja beskriver hur digitala verktyg kan användas för barn i alla åldrar, hon 

påtalar dock att, ―det går ju att göra mer med de lite äldre jämfört med de yngre barnen, men 

absolut att de yngsta kan‖. Maryam och Nina förklarar likt Ronja att det underlättar om barnet 

är lite äldre. Nina förklarar att ju äldre barnen blir, desto mer kan de använda sig av digitala 

verktyg. 

Vidare är förskollärarna eniga om att digitala verktyg är ett komplement i undervisningen i 

förskolans verksamhet. Samtliga förskollärare påtalar vikten av att digitala verktyg ska 

användas av barn i ett pedagogiskt syfte och att barnen inte ska sitta ensamma med 

exempelvis en Ipad för att uppehållas. Nina uttrycker att, ―det ska inte vara en barnvakt‖. 

Linda påpekar att det måste finnas en tanke bakom varje app som laddas ner så att det gynnar 

verksamheten, hon påtalar vikten av att barn inte enbart ska sitta med digitalt verktyg som inte 

är meningsfullt. Ronja säger:  

Hela tiden ha läroplanen i bakhuvudet, att det är lärande jag håller på med och inte bara 

hamna i ett lekande med till exempel Ipad, utan att det är ett lärande vi håller på med. 

Smilla förklarar att digitala verktyg kan användas som ett komplement i redan existerande 

undervisning, som att söka vidare för att få information. Maryam förklarar att de har god nytta 

av digitala verktyg under sina tematiska arbeten då det kan förstärka fakta med exempelvis 

filmer: 

När vi pratade om reflexer, så tittade vi på filmer hur väl man syns i mörker med och utan 

reflex. Så absolut att det kan vara ett komplement. 
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Linda har liknande utsagor: 

Nu när vi har luciaövning så kan man titta på någon film om lucia, hur det ser ut, lyssna på 

sånger och spela musik. Så att man använder det för att förstärka tänker jag. Inte sitta och 

bara titta på någonting som inte har någon mening. 

Klara, Linda, Smilla, Ronja och Maryam förklarar att det är viktigt att göra barn medvetna om 

källkritik inom IKT. Ronja förtydligar detta med att förklara att hon tillsammans med barnen 

kan undersöka om informationen stämmer genom att söka på fler än en sida. Linda och Smilla 

uttrycker likt Ronja angående informationssökning på internet, att vara kritisk till information 

som existerar på internet, att det inte alltid behöver vara sann information. Smilla förklarar att 

vara källkritisk kring det man ser, ‖att man inte reagerar med arga gubbar direkt‖.  

Nina nämner inget om att vara källkritisk, däremot är hon ensam bland intervjuade 

förskollärare om att uttrycka oro för barns användning av digitala verktyg utifrån olika 

perspektiv. Hon förklarar: 

Jag vill inte att det ska ta över, att det bara ska vara det vi håller på med. För jag tror att det 

kan vara en fara med att vi håller på med det för mycket, rent fysiskt, inte bra för barnens 

ögon... Man måste verkligen hitta en balans i användningen av digitala verktyg i vardagen.   

Nina menar att det måste finnas tidsbegränsningar i användandet av digitala verktyg i 

förskolans verksamhet. 

5.3 Förskollärarens roll i undervisningen av digitala verktyg 

Maryam, Linda och Smilla poängterar vikten av att vara närvarande som förskollärare vid 

sidan av arbetet med digitala verktyg. Smilla uttrycker att det är ―otroligt viktigt att vara 

närvarande‖ som förskollärare ‖för att det ska bli ett lärande‖. Linda uttrycker likt föregående 

att det ska vara förskolläraren som erbjuder och ‖styr upp‖ användandet av digitala verktygen, 

hon uttrycker vidare att barn i åldrarna ett till tre inte bör ha fri tillgång till digitala verktyg, 

utan det ska ske under kontrollerade former med en närvarande förskollärare. Maryam betonar 

liknande Linda, men nämner inte specifikt barnets ålder: 

 

Vi kan inte lämna barnen själva med en dator eller Ipad, då kan det hända vad som helst. 

De kan komma in på saker som de kanske inte förstår och som de blir rädda för. 

  

Klara nämner inget om förskollärarens närvaro, att den har betydelse men hon nämner att ―det 

är vi som ska bestämma ramarna‖, att den vuxne ska bestämma innehållet och inte bara låta 

barnen agera viljestyrt med de digitala verktygen. Maryam förklarar att det är upp till 

förskolläraren att avgöra vad barn behöver i sin digitala kunskap, hon understryker vikten av 

att ge barn lärdom så att de kan utnyttja digitala verktyg som ett hjälpmedel. Linda uttrycker 

så som Maryam att förskolläraren ska använda digitala verktyg på ett sätt som gynnar barnen. 

Klara och Ronja nämner sin roll som en positiv vägledare där Klara uttrycker ―introducera på 

ett sätt som är roligt‖ medan Ronja menar att hon ska vara en positiv förebild för barnen. Hon 

ser det som sin uppgift att vara uppdaterad kring ämnet digitala verktyg för att i nästa tur 
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kunna förmedla det till barnen. Nina uttrycker liknande idéer som Ronja då hon ser sin roll 

som nyfiken och kunskapssökande som hon sedan kan vidarebefordra till barnen.  

  

Utifrån uppläst citat i Lpfö 18 utrycker intervjuade förskollärare olika tankar kring tillagd 

skrivning angående digitalisering. Linda beskriver att förskollärare behöver uppfylla 

läroplanens mål och därmed arbeta med digitala verktyg i förskolans verksamhet. Smilla 

förklarar mer detaljerat att digitala verktyg kan användas inom olika undervisningsområden så 

som exempelvis natur och teknik. Klara betonar vikten av att förhålla sig till förskolans 

läroplan. Läroplanens skrivningar kan vara komplicerad menar Smilla medan Maryam säger 

att förskollärare kan tolka läroplanens skrivning olika. Ronja förklarar: 

  

De har ju valt att skriva så luddigt för att inte fastna i något som är nu eftersom det händer 

så mycket hela tiden med det här digitala. En bra skrivning och som sagt, hur det ska 

realiseras beror ju på oss och hur vi hänger med i utvecklingen också.                 

 

Ronja menar att det finns utrymme för tolkningar i den nya skrivningen och att det är 

förskollärarens uppgift att undervisa samt uppdatera sin undervisning.  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt presenteras diskussioner kring resultatet i förhållande till innehållet i bakgrund, 

teoretisk utgångspunkt samt tidigare forskning. De första två underrubrikerna innefattar 

resonemang kring våra frågeställningar. Vidare i detta avsnitt förs en metoddiskussion som 

avslutas med didaktiska konsekvenser samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Resonemang kring digitala verktyg i förskolans verksamhet 

Användningen av digitala verktyg är ett faktum för förskolans verksamhet, beskriver samtliga 

intervjuade förskollärare. De beskriver teknikens snabba utveckling samt att förskolan inte 

kan undvika delaktighet. Dessa utsagor stöds av Brodin och Lindstrands (2007, ss.55-56) samt 

Dunkels (2019, s.284) beskrivningar om hur teknikens hastiga utveckling fick konsekvenser 

för det svenska samhället. Författarna beskriver vidare att befolkningen inte kunde undvika 

delaktighet i denna utveckling på grund av att samhällets olika funktioner allt mer baserades 

på   och krävde kunskap av ny teknik. Denna utveckling har historiskt sett skapat oro bland 

befolkningen. I vårt resultat framgår det att förskollärarna uttrycker en oro men förklarar 

samtidigt att de inte kan låtsas som att den digitala utvecklingen inte finns. Några av våra 

intervjuade förskollärare förklarar att de behöver mer kunskap inom digitala verktyg. Det 

framgår även att förskollärarna endast uttrycker ett fåtal digitala verktyg och det kan vara en 

konsekvens av den faktorn att dessa förskollärare inte har haft tillräckligt med utbildning 

inom ämnet. En annan aspekt som uttrycks av en förskollärare i vårt resultat är en oro för att 

de digitala verktygen ska konkurrera ut de traditionella aktiviteterna i förskolans verksamhet. 

Denna utsaga överenskommer med Ljung-Djärfs (2008) och Ihmeideh & Al-Maadadis (2018) 

forskning där pedagoger uttrycker oro för att arbetet med digitala verktyg ska konkurrera ut 

traditionella undervisningsformer. 

 

Undervisningen med hjälp av digitala verktyg som redskap i förskolans verksamhet kan 

möjligtvis kännas nytt hos många förskollärare då många av våra intervjuade förskollärare 

uttrycker en osäkerhet kring användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet. 

Samtidigt är förskollärarna intresserade av vidare utveckling inom ämnet. Konca Ozel och 

Zelyurts (2016) forskning har ett resultat som visar att förskollärares utbildning har betydelse 

för förskollärares attityder kring digitala verktyg. Även Saudé et al. (2005) samt Ihmeideh och 

Al-Maadadis (2018) har forskning där resultatet visade att pedagoger blev mer positiva efter 

att de genomgått en utbildning inom IKT. Pedagogerna i Saudé et al. (2005) forskning var 

även öppna för mer vidareutbildning inom ämnet. Ihmeideh och Al-Maadadis (2018) resultat 

visar att kvaliteten på undervisningen inom digitala verktyg förbättrades efter att pedagoger 

fått utbildning inom ämnet. I vårt resultat framkommer att majoriteten av våra intervjuade 

förskollärare uttrycker att de är öppna för vidare utbildning inom ämnet digitala verktyg. En 

av förskollärarna poängterar ―learning by doing‖, det vill säga hennes önskan att lära sig 

tekniken för att kunna vidarebefordra denna kunskap till barnen i förskolan. Forsling (2011, 

s.78) beskriver att kunskapen hos pedagogen får betydelse för barns möjlighet att utveckla sin 

digitala kompetens. Hon förklarar vidare att då barn inte får möjlighet att utveckla sin digitala 

kompetens uppstår klyftor i samhället. Dessa klyftor menar Forsling (2011, s.78) är beroende 

på att vissa barn har dåliga förutsättningar då det inte har möjlighet att få lärdom från en mer 

kunnig i sin närhet, och därmed halkar efter jämförelse med barn som har förutsättningar för 
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att utveckla sin digitala kompetens. Vårt resultat visar att några av våra intervjuade 

förskollärare inte har tillräckligt med kunskap inom digital teknik vilket kan vara en tänkbar 

förklaring till eventuell bristfällig undervisning inom ämnet. 

 

Utifrån tolkningar av den sociokulturella teorin förklarar Säljö (2015, ss.94-95) hur barn föds 

in i sin tid där redskap redan existerar. En av förskollärarna vi intervjuade poängterade att 

digitala verktygen är barns vardag. En annan förskollärare som intervjuades anser att det är 

mycket troligt att de flesta barn har ett digitalt verktyg hemma. Våra tankar kretsar kring att 

dagens kulturella redskap är de digitala verktygen och därför får arbetet med digitala verktyg 

betydelse i förskolans verksamhet. Genom arbete med digitala verktyg i förskolan får barnen 

en lärdom som går i samklang med barnens tid och kultur. Säljö (2015, ss.94-95) beskriver 

utifrån uppfattningar av den sociokulturella teorin att barn föds in i sin tid där redskap redan 

finns. Dessa redskap får betydelse för vad barn lär sig och beroende på tid och rum varierar 

dessa redskap. Såväl Strandberg (2017, ss.18-20) som Lindqvist (1999, s.72) beskriver 

kulturens betydelse utifrån samma teori där de beskriver att kulturen ständigt förändras samt 

att lärarens förhållningssätt gentemot barnets kultur är av stor vikt för barns lärande.  

 

En förskollärare som intervjuades förklarade att de digitala verktygen inte ska vara 

främmande, utan det ska vara något som är bekant och ingår i vardagen. Det framgår även i 

vårt resultat att majoriteten av förskollärarna vi intervjuade poängterar vikten av att arbeta 

utifrån förskolans läroplan medan en av våra förskollärare inte nämnde läroplanens vikt 

specifikt. Utbildningsdepartementet (2017, s.3) förklarar den digitala utvecklingen som 

betydelsefull för att behålla samhällets demokratiska grund där det framkommer att det är 

viktigt att ge alla barn möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Förskolans läroplan är 

utvecklad av utbildningsdepartementet och vilar på demokratisk grund. Kjällander och 

Riddersporre (2019, s.12) understryker att förskolan har en viktig roll i barns möjlighet att 

utveckla digital kompetens samt att barnet är i behov av den digitala kompetensen för att ha 

en förståelse för sin samtid och vara beredd på sin framtid. Vårt resultat visar på att samtliga 

förskollärare belyser vikten av att arbeta med digitala verktyg med barn för att förbereda dem 

för skola och arbetslivet och framtiden.  

6.2 Resonemang kring förskollärares roll i undervisningen med hjälp av digitala 

verktyg i förskolans verksamhet 

Enligt vårt resultat betraktar hälften av förskollärarna sin roll som en positiv förebild, som 

söker kunskap och kan introducera digitala verktyg för barnen på ett roligt sätt. Liknande 

dessa utsagor beskriver Persson (2015, s.46) att utgångspunkten i förskolans lärande ska vara 

glädjefylld, trygg och lärorik. Strandberg (2017, s.41) samt Lindqvist (1999, ss.72-73) 

beskriver snarlikt att lärarens kunskap, roll och intresse har betydelse för barns lärande, detta 

genom att läraren anordnar lärmiljöer som ger möjlighet för initiativtagande. I resultatet 

framgår även att hälften av förskollärare betonar vikten av att vara närvarande kring barn då 

de använder digitala verktyg. De uttalar att förskolläraren måste närvara för att säkerställa 

lärande hos barnet. En intervjuad förskollärare nämner specifikt att förskolläraren bestämmer 

ramarna i undervisningen med digitala verktyg och därmed styr lärandet. Dessa utsagor är 

liknande tolkningar från Vygotskij (1995, ss.11-12) där det beskrivs om lärande som hjulspår. 
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Detta lärande är enligt uppfattningar från Vygotskij (1995, ss.11-12) en utveckling som leder 

till ny kunskap där den vuxne genom tidigare erfarenheter och kunskap kan vägleda barnet 

fram till lärdom. Även Kjällander (2019, ss.23-24) påpekar att samspelet mellan förskollärare 

och barn där vuxen och barn är på en likvärdig nivå är en bra utgångspunkt för att skapa 

möjlighet för lärande. Vårt resultat visar att majoriteten av förskollärarna beskriver samspelet 

genom utsagor att förskollärare tillsammans med barn kan undersöka olika information med 

ett digitalt verktyg.  

 

Det framkommer även i vår intervjustudie att två av förskollärarna uttrycker vikten av 

förskollärarens roll som vägledande i barns lärande att kunna behärska de digitala verktygen 

som hjälpmedel. När det gäller förskollärares roll som vägledare förklarar samtliga av våra 

intervjuade förskollärare att digitala verktyg kan användas i alla åldrar men de tillägger dock 

att undervisningen måste anpassas. Tidigare forskning som Masoumi (2015) gjort visar att 

pedagoger menar på att åldern har betydelse för arbetet med digitala verktyg. Några 

pedagoger i Masoumis (2015) forskningsresultat anser att arbetet med digitala verktyg 

tillsammans med små barn är olämpligt, vilket strider mot våra intervjuades utsagor. Däremot 

tillägger en av våra intervjuade förskollärare att digitala verktyg inte bör ligga framme inom 

räckhåll för barn i åldrarna ett till tre då risken är stor att lärande uteblir. En annan intervjuad 

förskollärare nämner att hon som förskollärare inte kan lämna barnen ensam med en Ipad då 

det är lätt att komma in på ämnen som är opassande för barn. För att minska risken för 

uteblivet lärande betonar Säljö (2015, s.101) att den vuxne har som uppgift att verka som stöd 

genom en scaffolding som metod där undervisningen ses som en succesiv uppbyggnad.  

 

Det framgår i vårt resultat att samtliga förskollärare ser sin uppgift att arbeta så att förskolans 

verksamhet strävar åt att uppfylla läroplanens föreskrifter. Detta beskrivs även i Sheridans 

(2015, s.231) förklaring, då hon tyder på att förskollärarens roll i förskolan ska vara att sträva 

efter att uppfylla läroplanens mål och syften. Vissa av förskollärarna uttryckte specifikt att de 

digitala verktygen inte ska finnas där för att uppehålla barnen likt en barnvakt. Våra 

förskollärares utsagor kan kopplas samman till tidigare forskningar utförda av Ljung-Djärf 

(2008) samt Nikolopoulou och Gialama (2015) där deras resultat visar på att användningen av 

digitala verktyg i undervisningen är gynnsamt men att det bör utgå från ett förutbestämt syfte. 

Kjällander (2019, ss.23-24) beskriver att förskolläraren har en viktig roll i undervisningen då 

förskolläraren med hjälp av digitala verktyg och utifrån ett tydligt syfte kan skapa gynnsamma 

förhållanden för barns lärande. Förskollärarna i vår undersökning är eniga om att digitala 

verktyg är ett komplement i förskolans verksamhet och att de i sin roll som förskollärare har 

som uppgift att se till att användandet av digitala verktyg ska ske utifrån ett pedagogiskt syfte.  

6.3 Metoddiskussion 

Den kvalitativa undersökningsmetoden bidrog till att informationen som insamlades kunde 

besvara frågorna i vår undersökning då förskollärarna med ord och kroppsspråk uttryckte 

olika tankar och känslor som därefter kunde jämföras för att urskilja likheter och skillnader.  

 

Inledningsvis diskuterades olika intervjuformer, där frågan angående vilken information som 

krävdes för att besvara våra undersökningsfrågor ställdes. En strukturerad intervjuform valdes 
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där frågorna var förbestämda vilket gjorde att vi lättare kunde jämföra svaren och därmed 

finna mönster samt likheter och skillnader av förskollärarnas utsagor. Denna intervjuform 

valdes på grund av att vi kände oro för att vi förskollärarna skulle komma in på sidospår som 

inte gav svar på våra frågeställningar. Innan vi påbörjade våra intervjuer diskuterades 

sannolikhet för påverkan av utsagor. Vi ville minska risken för att förskollärarna skulle 

anpassa sina utsagor på ett sätt som de trodde skulle tillfredsställa oss som intervjuare. Under 

intervjuns gång gav förskollärarna intryck av att vara intresserade och energiska kring våra 

frågor samt att frågorna besvarades på ett genuint sätt. Utsagornas mängd varierade mellan 

förskollärarnas svar vilket ibland ledde till att svårigheter med att jämföra likheter och 

skillnader. Möjligtvis kunde detta förhindra ifall att möjlighet för följdfrågor fanns då vårt val 

av att utesluta följdfrågor troligen resulterade i kortare utsagor från vissa förskollärare.   

 

På förhand beslutades att genomföra intervjuer i enskilda rum för att minska risk för påverkan 

av ljud. En av förskollärarna hade inte möjlighet att avvika från barngruppen vilket 

resulterade i att intervjun utfördes i barngrupp. Denna miljö kan möjligtvis ha påverkat 

förskollärarens förmåga att besvara frågorna som ställdes. 

6.3.1 Urval 

Val av förskollärare gjordes av två utvalda rektorer från olika förskolor i samma kommun. 

Dessa två rektorer fick i uppgift att utse sammanlagt sex frivilliga förskollärare till att delta i 

vår undersökning. Den enda önskan i val av respondenter var att de var utbildade förskollärare 

vilket vi meddelade rektorerna. En aspekt som vi inte hade tänkt på var att risk fanns att 

rektorerna skulle ge frågan till engagerade digitaliseringsintresserade förskollärare. Möjligen 

har rektorerna omedvetet riktat frågan till en speciell kategori av förskollärare. 

 

Eftersom förskolorna var kända för oss sedan tidigare är det möjligt att respondenterna har 

påverkats av tidigare samtal angående detta ämne. Om vi hade fått utföra intervjuerna ännu en 

gång hade vi troligtvis valt en för oss okänd plats.  

6.4 Didaktiska konsekvenser 

Förskollärare i vår undersökning har olika attityder när det gäller arbetet med digitala verktyg 

i förskolans verksamhet. Samtliga förskollärare i vårt resultat uttrycker osäkerhet inför 

arbetssättet med digitala verktyg i förskolans verksamhet vilket möjligtvis kan bero på 

bristande fortbildning på arbetsplatserna. Denna osäkerhet kan påverka förskollärares attityder 

och därmed ha en påverkan på undervisningen av digitala verktyg. I och med nya skrivningar 

i Lpfö 18 där digitala verktyg blivit mer relevant som verktyg i förskolans undervisning. Det 

är därför viktigt att förskollärare är goda företrädare i arbetet med digitala verktyg. På detta 

vis kan förskollärare ge barn gynnsamma förutsättningar att utveckla digital kompetens och 

därmed rusta dem för sin samtid och framtid. Fortsättningsvis tänker vi att förskollärares 

fortbildning kring digitala verktyg ständigt behöver uppdateras då den digitala frammarschen 

ständigt pågår. 
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6.5 Vidare forskning 

Digitala verktyg är något som fortsättningsvis kommer att vara en stor del av samhällets 

utveckling. Om möjligheten fanns för ytterligare tid för undersökning av förskollärares 

attityder kring arbetet med digitala verktyg hade det varit intressant att göra en mer 

omfattande undersökning, med fler respondenter från fler samt från olika orter för att därmed 

få ett bredare upptagningsområde. Vidare hade det varit intressant att undersöka om 

förskollärares attityder hade ändrades efter en vidareutbildning inom ämnet. 
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8 Bilaga 1 

8.1 Intervjufrågor  

Allmän information 

1.       Vilken pedagogisk utbildning har du? 

2.       Examensår? 

3.       Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

Digitala verktyg  

4.       Vad tänker du på när du hör orden ‖digitala verktyg‖? 

 

5.     På vilket sätt är du intresserad av ämnet digitala verktyg?  

 

6.       Har du fått någon fortbildning inom arbetssättet och ämnet digitala verktyg? 

Om ja, Vilken? 

7.       Vilka tankar har du kring olika arbetssätt med digitala verktyg i förskolans verksamhet?  

  

8.     Anser du att arbetet med digitala verktyg passar för alla åldrar i förskolan? Motivera! 

  

9.   Anser du att digitala verktyg är ett komplement i undervisningen i er verksamhet? Motivera! 

 

10.   Hur ser du på din roll som förskollärare i arbetet med digitala verktyg?  

11a.  Vad anser du om läroplanens skrivning och förskollärares ansvar att använda sig av digitala 

verktyg i förskolans verksamhet? 

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem 

möjligheter att utveckla en förståelse för digitalisering de möter i vardagen 

 

b, Hur kan detta realiseras i förskolans verksamhet? 
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9 Bilaga 2 

9.1 Samtyckesblankett   

11FK75 ht19 

HÖGSKOLAN I BORÅS    

Akademi/enhet: Förskollärarutbildningen, 2019-11-13  

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig som en del av kursen ‖Att 

utforska pedagogiskt arbete   FK75‖ vid Högskolan i Borås utför vi en studie med syftet att 

undersöka hur förskollärare resonerar kring användningen av digitala verktyg i förskolans 

verksamhet.  

Vi som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare bestämt 

utbildning och svar på intervjufrågor. Vi kommer att spela in intervjuerna för att säkerställa 

informationen. Uppgifterna kommer att användas för att få information angående syftet ovan 

och därmed få en bild av förskollärares resonemang kring användningen av digitala verktyg i 

förskolans verksamhet.  

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/inspelningarna 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.  

 

 

Kontaktuppgifter 

Anna.xxxx@gmail.com 

Estherxxxx@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Anna.xxxx@gmail.com
mailto:Estherxxxx@gmail.com
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Forts, bilaga 2 

 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

Underskrift 

 _____________________________  

Namnförtydligande 

 _____________________________  

Ort och datum  

_____________________________  

 

 

Fylls i av ansvarig lärare eller handledare  

Studenternas namn:  

 

Kurs och kurstillfälle:  

 

Kursansvarig (namn, avdelning): 
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