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Abstract 
 
This study focuses on investigating active educators view concerning the 
topic of technology; mainly the use of digital technology in preschools, as 
well as how pedagogues interpret the pre-school curriculum in relation to 
digital technology. The curriculum is now being revised in 2018, digitalisa-
tion in the subject of technology is being introduced and the goals are clari-
fied. This study is based on five qualitative interviews with active peda-
gogues in pre-school regarding how they view digital technology in relation 
to what is proposed in the revised curriculum. 
The result of the study shows that educators in pre-school activities have dif-
ferent views of what technology is, how digital technology is used and how 
the educators want to use it in the future. Educators are working on introduc-
ing digital technology in a natural way so that the children will have the op-
portunity to become acquainted with digital tools. The study found that edu-
cators think that digital technology is an interesting and enjoyable subject to 
work with that has previously been overlooked. Educators feel that they do 
not have the necessary conditions that are required due to lack of material, ig-
norance, lack of time and colleagues who are opposed to the change.   
	
Keywords:	Competence	development,	digitalisation	in	pre-school,	pedagogues,	
pre-school	curriculum,	technology	in	pre-school.	
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Sammanfattning 
 
Studien är fokuserad på att undersöka vilka uppfattningar verksamma peda-
goger har om ämnet teknik, främst digital teknik i förskolan. Samt hur peda-
gogerna tolkar förskolans läroplan i förhållande till digital teknik. Läroplanen 
revideras nu år 2018, digitaliseringen inom teknikämnet förtydligas och strä-
vansmålen skrivs fram på ett tydligare sätt. Studien baseras på fem kvalitativa 
intervjuer med verksamma pedagoger i förskolan gällande hur de ser på digi-
tal teknik i förhållande till vad som står i förslaget av reviderad läroplan.  
I resultatet av studien visas det att pedagogerna i förskolans verksamhet har 
olika syner av vad teknik är, hur digital teknik används och hur pedagogerna 
vill använd den i framtiden. Pedagogerna arbetar med att få in den digitala 
tekniken på ett naturligt sätt så att barnen ska få möjligheter till att bekanta 
sig med de digitala verktygen.  
I studien framgick det att pedagogerna tycker att digital teknik är ett intres-
sant och roligt ämne att arbeta med, men som tidigare har blivit förbisett. Pe-
dagogerna känner att de inte har de förutsättningar som krävs på grund av 
bristande material, okunskap, tidsbrist och motstridiga kollegor. 
   
 
Nyckelord: Digitalisering i förskolan, förskolans läroplan, kompetensut-
veckling, pedagoger, teknik i förskolan.  
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1 Inledning  

Vårt samhälle är uppbyggt av olika tekniska lösningar som genomsyrar de 
flesta mänskliga verksamheter. Teknisk kompetens blir därför en nödvändig-
het för att vi skall kunna arbeta i vardagen, betala räkningar, inhämta inform-
ation och se på tv. Även barn kommer i tidig ålder i kontakt med tekniken, de 
hanterar verktyg och redskap som surfplattor och telefoner. Många av de var-
dagliga sakerna vi gör kräver tekniskt kunnande. Exempelvis när vi ska skall 
köpa biljett för att åka buss och få den direkt till mobiltelefonen.  
 
Jag anser att det är viktigt att lyfta fram teknikämnet hos barnen i förskolan 
för att de ska kunna utveckla kunskaper de behöver för att ta del av dagens-
samhälle. På sikt, när barnen växer upp är det de som ska driva vårt samhälle 
framåt. Då krävs det att de redan som små har fått en bra kunskapsgrund för 
att kunna bli goda samhällsmedborgare. Eftersom digital teknik har en bety-
dande roll i samhället anser jag att det är av betydelse att undersöka hur äm-
net teknik integreras i förskolan samt få vetskap om hur pedagogerna ser på 
arbetet med digital teknik. Teknik har alltid haft en plats i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) men det var först år 2010 när läroplanen reviderades som 
teknikämnet lyftes fram. Förskolans läroplan har ett flertal gånger revidera-
des inom kunskapsområdet teknik, det har skett både ett förtydligande och 
lagts till strävansmål som främjar barnens utveckling, kreativitet och lärande. 
Målen är formulerade så att barnen på ett lekfullt sätt ska erfara kunskaper 
inom teknikämnet. Barnen ska inspireras utifrån deras egna erfarenheter, in-
tressen och förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2010). I år, 2018 revi-
deras läroplanen på nytt. Förskolans uppdrag och personalens ansvar formul-
eras om och skrivs fram på ett tydligare och mer tolkningsbart sätt. I förslaget 
till läroplanen, 2018 betonas det att tekniken är viktig och formulerar strä-
vansmålen på följande vis: Förskolan ska ge barnen förutsättningar att  

 
• utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen     
• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lä-

rande,   
• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, 

dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med 
hjälp olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. 

 (Skolverket, 2018b, s. 9 - 10) 
 

Jag arbetade under två års tid som vikarie i förskolan, upplevelsen var då att 
flertal pedagogerna inte känner sig bekväma med kunskapsämnet teknik, 
många tycker det är svårt och det handlar bara om att lösa problem. Under 
min utbildning till förskollärare har jag under verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) upplevt att pedagoger och barn mest använder digital teknik med hjälp 
av surfplattan. De fotograferar, söker fakta på internet eller kopplar upp surf-
plattan till projektorn för att titta på film eller för att lyssna på musik. Det 
finns så mycket mer man kan arbeta med inom digital teknik, till exempel 
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QR- koder, programmera robotar med hjälp av appar. Detta har skapat en ny-
fikenhet hos mig att undersöka om pedagogerna upplever obehag och känner 
sig obekväma på området, och i så varför? Förskolans personal har en skyl-
dighet att arbeta efter förskolans läroplan. Därmed finner jag det intressant att 
undersöka pedagogernas syn på sin förmåga. Har pedagogerna den kompe-
tens som krävs för att kunna sträva efter att uppnå de mål som står om digital 
teknik i förskolans läroplan? Samt hur ser de på ämnet teknik och använd-
ningen av digital teknik i förskolan?   
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2 Bakgrund 

2.1 Teknikens historia 
 
Vart börjar historian om människan och tekniken? De äldsta fynden som hit-
tats tillhörde våra förfäder Homo Sapiens, den art av människosläkte vi till-
hör. Ingen vet inte exakt när, hur och varför våra förfäder började använda sig 
av artefakter, redskap och andra hjälpmedel. Kanske bröts det av en gren från 
ett träd för att rota i jorden efter ätbara rötter eller så användes en pinne till att 
slå ner frukter. Tekniken var från början en del av människans utveckling och 
användningen av teknik en del av vad människan blev (Sundin, 2006). 
Teknikens utveckling fortsatte i rasande fart, människan upptäckte att med 
hjälp av olika material, verktyg och maskiner minskades slitaget på kroppen 
och att det underlättade deras vardag (Sundin, 2006). Det är detta som enligt 
Bjurulf (2014) kallas för den mekaniska regeln: det man vinner i kraft förlo-
rar man i väg. Detta exempel kan användas som utgångspunkt för frågor som 
ställs till barnen, för att uppmärksamma konstruktionens funktion. Genom att 
uppmuntra barnen till att undersöka funktionen utvecklar de förmågor som är 
nödvändiga i ett föränderligt samhälle. Barnen får därmed en uppbyggd 
”bank” av tekniska förmågor som hjälper dem att hantera utmaningar de mö-
ter, även en ”bank” med lösningsalternativ för att identifiera, lösa problem 
och behov med hjälp av teknik. Barn lär för att lära! 
 
Dagens digitala teknik har sina rötter i utvecklingen av transistorn och data-
teknik under och efter andra världskriget. Tekniken blev mer intressant tack 
vare introduktionen av digital teknik, så som tv-spel, dator, radion, televis-
ionen och internet. Under de senaste 20 åren har en omfattande omvandling 
av informationsteknik (IT) och användandet ägt rum. IT har spridits radikalt 
och idag är IT en del av vardagslivet. Internet har förändrat användandet av 
datorer och digitalteknik och blivit ett naturligt inslag i vår vardag, det har 
förändrat samhället radikalt (Sundin, 2006). 

2.2 Förskolans styrdokument 
 
Förskolans läroplan är förskolans styrdokument. I denna läroplan står det 
vilka strävansmål som personalen i förskolan ska arbeta efter för att uppnå 

”Förskolan ska vila på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast 
att utbildningen i förskolan syftar till att alla barn ska inhämta och ut-
veckla kunskaper och värden. Den ska främja till att alla barns utveckling 
och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2016, s. 4).  

Edlund (2016) belyser att en läroplan förändras kontinuerligt efter vad som 
sker i samhället och vad aktuell forskning säger. Första läroplanen för försko-
lan kom 1998, reviderades 2010 och 2016. När den reviderades 2010 lades 
det stort fokus på att stärka målen för matematik, språk och kommunikation, 
naturvetenskap och teknik. Revideringen gjordes på grund av Sveriges 
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sjunkande skolresultat i matematik och låga intresse för naturvetenskap och 
teknik. Skolämnen som anses vara viktiga för Sveriges utveckling. Vidare be-
tonar Edlund att efter revideringen har det visat sig att det arbetas mer på ett 
medvetet sätt med matematik, språk, naturvetenskap och teknik men fortfa-
rande på ett ytligt sätt. Pedagogerna tar inspiration från uppgifter de hittar på 
nätet som de sen genomför med barnen. De analyserar eller reflekterar inte 
över vilka frågor uppgifterna väckte hos barnen eller vad barnen skapade för 
kunskap av det de gjorde. Alternativt så förklarar pedagogen uppgiften med 
ren fakta, som barnet kan ta in eller så tar pedagogen tillvara på barnets tan-
kar och idéer, som de sen utforskar tillsammans (Ibid).  

Hallström, Elvstrand & Hellberg (2018) har studerat pedagogers uppfatt-
ningar om teknikundervisningar i förskolan. Författarna anser att läroplanen 
är ett styrdokument som tydligt talar om vad förskolan verksamheten ska er-
bjuda varje barn. Samtidigt som författarna anser att det finns utrymme för 
pedagogerna att göra egna tolkningar av läroplanstexten. Exempelvis så for-
mulerar förskolans läroplan ett strävansmål på följande sätt: förskolan ska 
sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i varda-
gen och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2016. S 10).  

Vidare belyser Hallström m.fl (2018) att det inte finns någon konkret beskriv-
ning av hur pedagogerna ska arbeta med tekniken eller hur undervisningen 
ska genomföras. Även att pedagogerna i förskolan efterfrågar mer kunskap 
om teknik och om vad teknik är och hur det kan omsättas i den pedagogiska 
undervisningen. Pedagogerna vill mer konkret veta hur de kan bryta ner tek-
niken på ett sätt så att barnen förstår och kan skapa ett lärande av undervis-
ningen de ska bedriva. 

2.3  Revidering av förskolans läroplan 
 
Skolverket (2018a) formulerar i sin motivtext till revideringen 2018 att de 
vill uppnå att läroplanens intention blir tydligare och begripligare samt att lä-
roplanen uppdateras och samordnas med skollagen och övriga läroplaner. 
Målen ska vara utvärderingsbara för att öka kvaliteten på undervisningen i 
förskolan och på så sätt uppfylla förskolans mål. Förskolans uppdrag och per-
sonalens ansvar skrivs fram på ett tydligare sätt. Formuleringen ”förskolan 
ska sträva efter att varje barn utvecklar” ändras till ”förskolan ska ge barnen 
förutsättningar att utveckla”.  Ändringen harmoniserar bättre med grundsko-
lans läroplan (Lgr 11), ett förtydligande av att ansvaret för måluppfyllelsen 
ligger på förskolan och inte på barnen. Ändringen bör även underlätta vid ut-
värderingen av förskolans verksamhet. Ett förtydligande gör även av att det 
är förskolläraren som ansvarar för undervisningen, ansvar innebär att under-
visningen bedrivs som en målstyrd process i enlighet med läroplanens intent-
ioner kring utveckling och lärande. Begreppet ”arbetslaget” ändras till ”alla 
som ingår i arbetslaget” och innefattar; förskollärare, barnskötare och övrig 
personal, tillsammans ska de främja barns utveckling och lärande.  
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I läroplanen finns redan sen tidigare en beskrivning hur barnen ska få an-
vända sig av IT. I det kommande förslaget (Skolverket, 2018b) ändras den 
formuleringen till att barn ska ges förutsättningar att utveckla adekvat digital-
kompetens, en lämplig kompetens. Kompetens ses som en process som änd-
ras över tid. Barnen skall också ges möjlighet att utveckla förmåga att an-
vända digital teknik och utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt och kompe-
tens till digital teknik. I förslaget till reviderad läroplan (Skolverket, 2018b) 
betonas det att barn ska ges förutsättningar till att utveckla en förståelse för 
den digitalisering de möter i vardagen, även en tydlig betoning på att tekni-
ken är viktig och målen formuleras efter revideringen: 
  

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bil-
der och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att an-
vända sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa, och förmåga att upptäcka 
och utforska teknik i vardagen. (skolverket, 2018b, s. 8 - 9) 
  
Förskolläraren ska i undervisningen ansvara för att barn får använda digitala 
verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. (Skolverket, 2018b, 
s 9) 

 
       Alla som ingår i arbetslaget ska ”skapa förutsättningar för barnen att ut 
       veckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplev- 
       elser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp olika uttrycksformer, såv- 
       äl med som utan digitala verktyg. (Skolverket, 2018b, 10) 

    
   Förskolechefen ansvarar som pedagogisk ledare och chef för förskollär- 
   are, barnskötare och övrig personal i förskolan, förskolechefen har det 
   övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen 
   i läroplanen och ansvar för att  

 
      en god och tillgänglig lärmiljö utformas, med tillgång till såväl digitala som    
      andra lärverktyg”, och förskolläraren ges förutsättningar att ansvara för under    
      visningen. (Skolverket, 2018b, s. 14) 

2.4 Begreppsförklaringar 
För att göra gör läsningen tydligare följer härnedan en förklaring på begrepp 
som förekommer i denna studie. Med förhoppning att förklaringarna ska 
skapa en ökad förståelse för läsaren. 
 
I dagens teknikintensiva samhälle beskrivs begreppet teknik enligt svensk 
ordbok (Nationalencyklopedin 2018) som:  
       Sammanfattande benämning på alla människans metoder att tillfreds-  
       ställa sina önskningar genom att använda fysiska föremål.  
Denna beskrivning antyder att ordets betydelse är omfattande och att det är 
svårt att angränsa och beskriva innebörden av teknik på ett entydigt sätt. 
 
Digitalisering: är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omfor-
mas för att kunna bearbetas i dator (Nationalencyklopedin, 2018). 
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Digitalisering i förskolan omfattar användandet av digital teknik i den peda-
gogiska verksamheten på ett sätt som leder till att barn utvecklar en digital 
kompetens. 
 
Digital teknik: definieras enligt nationalencyklopedin (2018) som siffertek-
nik, den grundläggande tekniken bakom datorn, räknedosan, digitaluret med 
flera elektroniska apparater och system. I denna studie kommer det att jäm-
ställas med digitala verktyg. 
 
Digitala verktyg: ett sammanfattat begrepp som berör all sorts teknik som är 
digital. I detta räknas bland annat dator, lär platta och surfplatta en sorts pek-
dator med avancerade funktioner och uppkoppling mot internet via trådlöst 
nätverk eller via mobiltelefonnätet. Surfplattan använda bland annat av sur-
fing på nätet där ifrån kommer namnet ifrån på surfplattan. På en surfplatta 
kan du hantera musik, e-post, spel, filhantering och film. Samt läsning av e-
böcker, spel och tidningar (Nationalencyklopedin, 2018).  
 
App är en förkortning av ordet applikation, ett tillämpningsprogram, ett data-
program som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete (Nationalen-
cyklopedin, 2018). Appar använder man sig av när man jobbar med surfplat-
tan i förskolan. Man använder sig mycket av olika sorters pedagogiska appar 
för barns utveckling och lärande. 
 
IKT och IT: information och kommunikationsteknik, detta begrepp omfattar 
bland annat olika tekniska lösningar som underlättar kommunikation mellan 
människor, såsom Internet och mobiltelefoner (Nationalencyklopedin, 2018).  
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3 Syfte 

Hösten 2018 revideras läroplanen och pedagogerna i förskolan får ett nytt 
styrdokument att arbeta efter som fokuserar på att arbeta med digital teknik.  

Syftet med denna studie är att undersöka vad pedagogernas i förskolan anser 
om teknik, främst digital teknik i förhållande till förslaget på reviderad läro-
plan. 

3.1 Frågeställning 
 
Hur ser pedagogerna på ämnet teknik och digital teknik i förskolans verksam-
het? 
Hur ser pedagogerna på digital teknik i förskolans verksamhet med tanke på 
förslaget till reviderad läroplan 2018? 
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4 Forskning och litteraturgenomgång 

4.1 Teknik i förskolan 
Bjurulf (2014) betonar att förskolans verksamhet bör bidra till att barn får 
möjligheter till att utveckla tekniska kunskaper och förmågor, så att barnen 
kan hantera tekniken i vardagen. Pedagogerna behöver använda tekniska be-
grepp som hjälper barnen att urskilja vad teknik är. Teknik brukar vara för-
knippat med saker som barn uppfattar som roligt till exempel cykla, gunga, 
elektriska och mekaniska leksaker. Pedagogernas uppgift kan vara att upp-
märksamma för barnen att varje artefakt kan finnas i olika varianter, se ut på 
olika sätt och vara konstruerad på olika sätt. Vidare betonar Bjurulf att det är 
viktigt att barn får uppleva att teknik kan fungera som hjälp och stöd i många 
situationer, för att utveckla ett intresse för teknik. Ett exempel på vad teknik 
är att använda sig av en stol som hjälpmedel för att nå upp till en leksak som 
är placerad högt uppe på en hylla.  
 
Hallström, Elvestrand & Hellberg (2018) utförde en fältstudie för att studera 
pedagogernas uppfattningar om och av erfarenheter av teknik i teknikunder-
visningen. Resultatet visar att personalen efterfrågar mer kunskap om teknik 
och om vad teknik är och hur det kan omsättas i praktiken. Hur de kan bryta 
ner tekniken för att kunna förklara den på ett sätt så barnen förstår och skapa 
lärande om. Pedagogerna anser att förskolans miljö behöver utvecklas och 
göras om till en lärandemiljö som stimulerar och väcker nyfikenhet för tekni-
ken i vardagen. Pedagogerna har fått grundläggande kunskaper om ämnet 
teknik men de upplever inte att den är så djup (Ibid). Resultatet visar också 
att många av pedagogerna upplever att allt omkring dem är teknik och att de 
inte vet hur de ska använda sig av den tillsammans med barnen. Pedagogerna 
ser att barnen är nyfikna och intresserade av tekniken och att de redan i tidig 
ålder vill förstå tekniken, att de använder teknik både i den fria leken och i 
pedagogiska aktiviteter. Det är pedagogerna som behöver utmana barnen, ge-
nom att ställa frågor och stimulera barnen till att både veta hur och att veta 
varför när det gäller teknik (Hallström m. fl; 2018). 

4.2 Barn och digitala verktyg 
Bjurulf (2014) belyser att digitala redskap är idag en del av samhället. Det 
krävs då att det finns digitala verktyg på förskolan och pedagoger med tek-
nisk kompetens för att kunna utmana barnens nyfikenhet och stimulera deras 
intressen för de digitala redskapens möjligheter. De flesta barn har minst en 
dator, en surf platta, en digitalkamera, flera mobiltelefoner och andra digitala 
redskap i sitt hem. Digitala verktyg som funnit där sedan deras födsel, barn 
kan ha svårt för att förstå att en del av dessa verktyg inte ens existerade för en 
generation sedan. Många förskolor har olika digitala verktyg så som dator, 
surfplatta, digitala termometrar och så vidare. Tillgängligheten av digitala 
verktyg gör att barnen i förskolan lär sig hantera de olika artefakterna, hur de 
kan användas för att lyssna på musik, titta på kort, söka information, måla, 
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fotografera. Barn är nyfikna och provar gärna att göra olika saker. Barn är 
inte rädda för att göra fel, de gör om och om igen. De gör gärna flera saker 
samtidigt, till exempel så surfar de på plattan samtidigt som de tittat på tv 
(Ibid).  
 
Kjällander (2013) ledde forskningsprojektet under namnet ”Appknapp”. Mö-
tet med surfplattan har på flera områden påverkat förskolans verksamhet. Ett 
sådant område är samarbete och turtagning, surfplattornas utförande underlät-
tar för barns samarbete på ett mycket enklare sätt än datorn. Datorn har en 
massa sladdar kopplat till sig, barnen måste sitta och trängas vid ett bord och 
konflikter uppstå när barnen inte ser vad som sker på skärmen. Plattan kan 
däremot användas när barnen sitter på golvet, barnen kan tillsammans sitta 
runt den och den kan vändas åt olika håll. Det är effektivt för barn som har 
svårt för att sitta still. Det sker ett fint samspel runt plattan, barnen bjuder in 
varandra och turtagning sker spontant. Om barnen till exempel hittar en app 
som innehåller en labyrint där de ska följa en boll genom labyrinten. Det är 
mycket möjligt att pedagogerna letar reda på ett gammalt träspel med samma 
syfte. Barnen kan då använda spelen bredvid varandra och urskilja konstrukt-
ion. 
 

Plattan erbjuder mening och lockar till lek och olika typer av etiska uttryck. Den 
kan också fungera som ett kompletterande verktyg. När barnen gör något spän-
nande kan de tänka: finns det en app för detta? (Jämterud, 2016, s.1) 

4.3 Pedagogers uppfattning om digital teknik 
 
Enligt Bjurulf (2014) hjälper det inte att det finns digitala verktyg i förskolan 
om ingen vet hur och till vad de ska använda dem. Pedagogernas inställning 
avgör till vad och hur de kan användas. Som vägledning för hur de digitala 
verktygen ska användas i förskolan kan de didaktiska frågorna komma till 
hjälp. Vad ska barnen lära sig? Hur kan de lära sig det? Varför ska barnen 
lära sig? Är digitala verktyg passande för denna aktivitet eller ska annat 
material användas? Det är enligt Bjurulf viktigt att diskutera vilket arbetssätt 
pedagogerna ska ha i förskolan så att arbetslaget inte splittras på grund av att 
de tänker och gör på lika sätt. Olika arbetssätt begrundar sig i olika teoretiska 
utgångspunkter och förhållningssätt och vilka metoder man använder i det 
pedagogiska arbetet. I förskolans läroplan finns det tydliga teoretiska per-
spektiv som varje förskola måste fördjupa sig i för att kunna arbeta utifrån lä-
roplanens intensioner. Läroplanen utgår till stora delar från ett sociokulturellt 
perspektiv där man menar att kunskaper och färdigheter byggs upp kulturellt 
i ett samhälle och skapas genom interaktion och samspel med andra männi-
skor. Vi lär av varandra, prövar utifrån varandras erfarenheter och bygger på 
så sätt upp en kunskapsbank som man som enskild individ aldrig kunnat 
skapa. Kommunikation betraktas som centralt, eftersom det är genom kom-
munikation som kunskaper skapas och förmedlas vidare i samhället (Ibid).  
 
Kjällander (2016) betonar att surfplattan är ett användbart digitalt verktyg, 
man kan på ett snabbt och enkelt sätt söka information eller dokumentera det 
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som händer i stunden. Det går snabbt att starta upp plattan med hjälp av några 
fingertryck, tillsammans kan barn och pedagoger söka efter svar på frågor 
barnen har. Frågan är om det missas några reflektioner på grund av allt går så 
snabbt? Bjurulf (2014) belyser att när pedagogerna arbetar med digitala verk-
tyg tillsammans med barnen kan de även få syn på vart i utvecklingsnivå bar-
net är, samtidigt får pedagogen själv lära sig om själva redskapen. Genom att 
använda sig av digitala verktyg i förskolans verksamhet öppnas nya möjlig-
heter för lärandet, man ser lärandet på ett varierat sätt. 
 
Skolinspektionen (2017) har under en granskning och kommit fram till att di-
gital teknik används främst som ett arbetsverktyg i förskolan, det används till 
att söka efter saker som barnen undrar över, till exempel söka efter fakta om 
djur eller som ett verktyg att dokumentera med. Pedagogerna lägger mest vikt 
vid användandet av verktygen, inte själva urskiljandet eller utforskandet av 
hur vardagstekniken fungerar. Granskningen visar att pedagogerna inte tar 
tillvara på planerade eller spontana tillfällen att erbjuda barnen möjlighet att 
utveckla sin förmåga att urskilja enkel teknik i vardagen och utforska hur  
den fungerar (Ibid). Enligt förslaget till revidering av förskolans läroplan ska: 
 

utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digi-
tal kompetens genom att ge dem möjlighet till att utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. (Skolverket, 2018. S. 4) 

 
Bjurulf (2014) belyser att det är viktigt att barnen utvecklar kunskaper inom 
digital teknik för att senare i livet behöver man ha dessa kunskaper i många 
yrken. Digital teknik är en viktig del i samhällets funktioner, många funkt-
ioner som tidigare fanns har idag ersatts med digital teknik. Barn behöver 
idag lära sig att hantera digitala verktyg utifrån en variation för att skapa sig 
den digitala kompetens som är nödvändig för att följa med i dagens samhälle. 

4.4 Digital teknik som en deltagare i förskolan 
 
Skolinspektionen (2017) har i en granskning om förskolans arbete med natur-
vetenskap och teknik. I granskningen benämns det att teknik används för att 
lösa ett problem eller tillfredsställa ett behov medan naturvetenskapen hand-
lar om att förklara ett fenomen. I förskolans vardag arbetas det ofta integrerat 
mellan dessa områden. Det är av betydelse att pedagogerna är kompetenta 
inom områdena och ställer produktiva frågor som sätter igång barnens tankar 
och nyfikenhet till att observera och utforska olika fenomen. Det är även vik-
tigt att pedagogerna tar tillvara på barnens frågor genom att vägleda barnen 
hur de ska ta reda på svaret till deras fråga. Den digitala tekniken används 
ofta som ett arbetsverktyg för att ta reda på sådant som barnen undra över till 
exempel om djur eller för att dokumentera något de sätt i skogen.  
 
Kjällander (2016) belyser att surfplattan kan användas som ett utforskande 
verktyg. Barn och pedagoger, utforskar konstant nya resurser och kan då an-
vända sig av olika appar. Tillsammans kan de lösa problem som uppstår. 
Plattan används i olika miljöer, både inne på förskolan men också ute på 
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gården, i skogen och på utflykter för att göra det möjligt att utforska tillsam-
mans. Barnen kan ladda ner fågelappar när de är i skogen, så att de kan lyssna 
och jämföra fågelläten och skapa kunskap om olika fåglar. Plattan kan även 
användas till att fotografera med, ta kort på olika djur de finner i skogen. På 
förskolan kan sedan bilderna kopplas upp för att titta och reflektera vad vi 
såg i skogen denna gång. Även kan barnen använda surfplattan som en delta-
gare i leken, till exempel som en kassaapparat när barnen leker affär (Ibid).  
 
Enligt Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) förknippas ofta sko-
lans naturvetenskapliga ämnen med biologi, fysik och kemi. Genom att mäta, 
observera och iaktta skaffar vi oss fakta som är grunden till kunskap. Ju mer 
fakta vi samlar på oss, desto större blir vår kunskap och vi får förklaringar till 
de fenomen som finns omkring oss. Sundqvist (2016) säger att vi upplever 
världen genom våra sinnen: syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Sedan stannar 
vi upp, medvetet eller omedvetet drar vi slutsatser om den. Naturvetenskap 
och handlar om att stanna upp och medvetengöra det som upplevts med sina 
sinnen, därefter kan man ta hjälp av olika sorters tekniska verktyg, till exem-
pel ett digitalt förstoringsglas eller en surfplatta för att få svar på frågorna 
som ställts. Det brukar sägas att naturvetenskapen bygger på empiriska mät-
ningar. Empiriskt innebär att det är grundat på erfarenheter, att skapa ny kun-
skap om världen genom att samla på sig erfarenheter genom praktiska utfö-
randen.  
 
Sundberg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren (2016) belyser i sin litteratur 
om goda lärtillfällen i förskolan. Det handlar om att vara beredd på att stanna 
upp och se vad som sker i vardagen. Författaren tar upp ett exempel, barnen 
hittade en gren med en enda kvist kvar. Barnen associerade grenen med en 
hammare. Barnen prövade och utforskade ”hammaren” genom att slå på olika 
saker de fann i skogen, på marken, på en trädstam och på en rot. De hörde att 
det blev olika ljud. Kommunikationen blir då en viktig del om dessa olika fe-
nomen, fråga barnen om deras tankar och ställa utmanande frågor och be-
nämna relevanta begrepp. Vidare anser författarna att det inte alltid går att ge-
nomföra praktiska undersökningar. Ibland måste man stanna upp och ”fånga 
ögonblicket” genom att vara lyhörd för barns frågor och funderingar och 
samtala om dem. Med hjälp av böcker eller digital teknik kan man tillsam-
mans söka information på nätet, för att få svar på frågorna.    

4.5 Programmering i förskolan 
 
I förslaget till förskolans läroplan kommer uppdraget förtydligas om hur digi-
taliseringen ska stärka barns kompetens (Skolverket, 2018b). Det handlar en-
ligt Sönnerås (2017) om att stärka barns förmåga att förstå och använda digi-
tala verktyg. Programmering handlar om att förklara för en maskin hur den 
ska göra. Vi använder oss av ett programmeringsspråk, språket består av siff-
ror som översätts till koder som datorn kan förstå. Datorn omvandlar i sin tur 
om koden och presenterar den på ett visuellt och/ eller auditivt sätt för använ-
daren. 
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Regnell & Pant (2014) har gjort en undersökning om hur elever i skolan och 
barn i förskolan lär sig programmering. Med applikationen Kojo, skriver ele-
verna kommandon med hjälp av ett tangentbord som enligt författarna är en 
styrka, eftersom barnen får en känsla av hur det är att programmera. Det är 
flexibelt och eleverna kan göra avancerade program. I förskolan finns det en-
klare robotar som Bee-Bot, barnen ger roboten kommandon genom att trycka 
den på ryggen för att den ska utföra en rörelse. Kjällander (2016) ledde ett 
forskningsprojekt, ”Plattan i mattan. Didaktiska design och digitala lärplat-
tor i förskolan”. Pedagogerna arbetar med programmering för att barnen ska 
skapa en förståelse för att det är människorna som programmerar datorernas, 
maskinernas och robotarnas funktioner. Barnen programmerar i olika appar, 
till exempel fix the factory.  På förskolan projekteras surfplattans skärm upp 
på vägen för att flera barn samtidigt ska kunna delta i aktiviteten och inte 
endast det barn som sitter vid surfplattan. I förskolan använder förskollärarna 
sig av robotar som Bee-Bot för att lära barnen programmeringen. Med hjälp 
av pedagoger skapas det fysiska banor, barnen ritar eller laminerar skyltar 
som läggs i en bana inomhus och utomhus. På dessa banor kan robotarna ta 
sig fram på det sätt barnen programmerar den ska gå. Barnen hade ett stort in-
tresse av att komma med olika lösningsförslag på hur roboten skulle ta sig 
fram. Barnen själva provade på att gå och instruera varandra på olika sätt, de 
lekte även vidare olika programmeringslekar och med att bygga robotar i 
olika material, släcka och tända lampor eller dansa robotdans (Kjällander, 
2016).  

4.6 Pedagogers rätt till fortbildning 
 
För att motverka pedagogernas osäkerhet och brist på kunskap av IT genom-
för Skolverket (2013) en enkätundersökning bland annat med pedagoger i 
förskolan. Undersökningen handlade om att mäta vilka förutsättningar barn 
och pedagoger har för IT- användningen samt vilken IT- kompetens som 
finns i verksamheterna. I rapporten framkom det att förskolans pedagoger är i 
behovet av kompetensutveckling av IT av olika slag. Det som behöver ut-
vecklas främst är användningen av IT som digitala verktyg och hjälpmedel i 
den pedagogiska verksamheten. Även behöver pedagogerna grundläggande 
kompetensutveckling i grundläggande datorkunskap vilket innebär kunskaper 
som behövs för att kunna hantera olika program, öppna och spara dokument, 
filhantering. När det gäller datoranvändandet menar författarna att en tredje-
del av barnen självständigt använder dator en gång i veckan. Datorn används 
främst till att titta på bilder/film eller lyssna på musik/sagor samt för att ut-
veckla intresse för matematik, språk och skriftspråk. Mindre vanligt är använ-
dandet av dator/surfplatta till att utveckla intresse för naturvetenskap/teknik 
samt för att rita, måla eller skapa. Att läsa/titta i böcker eller tidningar är de 
som tydligast görs utan att använda dator eller surfplatta.  
 
Vidare belyser författarna att pedagogerna i förskolan har en positiv inställ-
ning till att IT bidrar till barns utveckling och lärande, problemlösningsför-
måga, kommunikation och samarbetsförmåga. Förskolepersonalen anser att 
IT är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg, personalen är mer tveksam till 
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om IT stimulerar och utvecklar barns kommunikations- och samarbetsför-
måga. Resultatet från undersökningen visar att personalen vill använda sig av 
mycket mer dator och surfplatta än de gör idag, likaså gäller barnens använ-
dande. 
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5 Metodologisk ansats och val av metod 

5.1 Urval 
Sökandet efter lämpliga informanter gick till på några olika sätt. Började med 
att söka information om olika förskolor på kommuners hemsidor, för att finna 
information om någon förskola arbetar aktivt med teknikämnet. Där fanns 
även kontaktuppgifter till förskolorna och dess chefer. Tre förskolechefer 
kontaktades via mail där det förklarades i vilket syfte studien (bilaga 1) skulle 
genomföras, även om de kunde ge tips på några förskolor eller någon pas-
sande deltagare till studien. Efter godkännande av chef kontaktades personal 
från två olika förskolor. Förskolorna har fyra respektive tre avdelningar med 
både verksamma förskollärare och barnskötare. En specifik förskollärare till-
frågades med vetskapen om hennes intresse för teknik, de andra valdes 
slumpmässigt ut för att få en variation på utbildningsnivå. Förskolorna kon-
taktades via telefon med förfrågan om de ville delta i studien om digital tek-
nik. Skriftlig information skickades ut till informanterna, där de i lugn och ro 
kunde läsa igenom hur studien skulle gå tillväga (bilaga 2). Därefter bokades 
intervjuer, tid och plats med fem pedagoger från två olika förskolor. Innan in-
tervjuerna började fick pedagogerna läsa igenom och skriva under samtyckes-
brevet (bilaga 3). Alla pedagoger gav samtycke till att bli inspelade och be-
nämns som pedagoger genom hela studien på grund av att informanterna har 
olika utbildningar och arbetar i arbetslag. Förskolorna som deltar i studien 
ligger i en liten stad i Västra Sverige. 

5.2 Datainsamling 
 
I den här studien valdes intervju som metod. Enligt Bryman (2011) är inter-
vjuer är en givande metod när man är intresserad av och vill veta en persons 
uppfattning, förhållningssätt, vad de har för mål och hur de planerar att ge-
nomföra sitt upplägg. Metoden valdes till denna studie för att få en uppfatt-
ning om vad pedagogerna i förskolan anser om teknik, främst den digitala 
teknik i förhållande till vad som står i förskolans läroplan.  

Intervjuerna utgick ifrån kvalitativa intervjuer i form av ostrukturerade inter-
vjuer. Det betyder att intervjuerna ställs med öppna frågor utifrån ett förbe-
stämt frågeområde. I denna studie har pedagoger intervjuas om deras uppfatt-
ning om teknik och framförallt den digitala tekniken i förskolan. Bryman 
(2011) belyser genom att ha större frågeområden istället för detaljerade frå-
gor kan samtalet genomföras på ett naturligare sätt. Låta den intervjuade per-
sonen utforma sina svar på sitt eget sätt och styra i vilken ordning frågorna 
kommer upp. I studien ställdes följdfrågor när svar behövdes utvecklas eller 
beskrivas på ett tydligare sätt. Även när det märktes att informanten inte för-
stod intervjufrågan. Christoffersen & Johannessen (2015) upplyser om bety-
delsen att ställa följdfrågor eller uppföljningsfrågor vilket uppmuntrar perso-
nen till att berätta mera och att utveckla sitt svar. Det betyder att frågor kan 
ställas som inte står med i intervjuguiden men oftast brukar frågorna utgå 
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från ordningen i intervjuguiden (bilaga 3). Varje intervju kan ses som unik 
och baserades på hur och vad som sker under själva intervjun (Ibid).  

Bryman (2011) framhåller att i en kvalitativ forskning vill forskaren under-
söka och få förståelse om bakomliggande mönster i människors sociala värld 
och hos individen som är en del av denna värld. Forskaren är intresserad av 
att skapa förståelse eller hitta mönster. I kvantitativa studier fokuseras det 
mer på hur många eller hur ofta. Fejes & Thornberg, Bryman (2015; 2011) 
betonar vikten av att välja en metod som passar till studiens formulerade 
syfte och frågeställning. Christoffersen Johannessen (2015) förklarar att me-
toder kan ses som verktyg för att samla in datamaterial och menar med det att 
den valda metoden förklarar ”hur forskaren har gjort” för att få svar på sin 
frågeställning. Fejes & Thornberg (2015) betonar att det finns flera olika me-
toder att välja sig av, de vanligaste är intervju, observation, enkät och texta-
nalys. I studien fokuserades på pedagogernas uppfattningar och förhållnings-
sätt till ämnet teknik/ digital teknik. 

Kvalitativa intervjuer kan ses som en dialog mellan informanten och respon-
denten, för att samtalet ska flyta på så bra som möjligt kan det vara en bra ide 
att spela in intervjun. Intervjun i denna studie spelades in i en ljudfil med 
hjälp av en diktafon. Bryman (2011) tar upp att det är användbart att spela in 
intervjuerna för att sedan kunna transkribera och skriva ut dem. Genom att 
spela in intervjuerna underlättar det när analysen ska göras, det går lyssna om 
och höra ordagrant vad som sagts under intervjun. Vidare säger författaren att 
om det endast förs anteckningar under intervjun, är det stor risk att något  
nödvändigt missas. Under intervjuerna fördes inga anteckningar för att helt 
fokusera och vara lyhörd på vad pedagogerna berättade och hade för uppfatt-
ningar. Bryman (2011) betonar att det är viktigt att respondenten lyssnar på 
vad informanten för att förstå vad hon säger och för att i sin tur kunna ställa 
bra följdfrågor.  

5.3 Procedur  
 
Inför intervjuerna skickades det ut ett informationsbrev (bilaga 4), informat-
ion om läroplanens revideringsförslag och kort om vilka slags frågor som 
kommer upp under intervjun. Även att intervjun kommer att spelas in med 
hjälp av en diktafon. Detta gjordes för att informanterna skulle kunna sätta 
sig in i den nya läroplanens formulering och mål och för att de skulle känna 
sig bekväma inför intervjun (Löfgren, 2014).  

Valet av plats kan vara av stor betydelse i hur intervjun kommer att fortlöpa. 
På ena förskolan valdes platsen för intervjuerna av en av pedagogerna, hon 
hade förberett på en av förskolans avdelningar. Denna dag var det inga barn 
på denna avdelning på grund av att det var en klämdag. På den andra försko-
lan satt vi i pedagogens arbetsrum, vilket var henns val. Avsatt tid för varje 
intervju var 30- 45 min för att inte behöva stressa igenom intervjuerna. Innan 
intervjuerna startade fick pedagogerna frågan om det var något de undrade in-
nan själva intervjun startar, även om de läst igenom informationsbreven de 
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fått. Om det var okej att samtalet spelades in och att de undertecknade sam-
tyckeskravet (bilaga 2). Samtliga pedagoger svarade att de hade läst igenom 
dokumentet och tyckte det var bra att jag skickat ut det inför intervjun, de 
hade blivit mer insatta i vad läroplanens förslag innebar.  När pedagogerna 
var redo för intervjun sattes bandaren igång, intervjun börjades med några 
bakgrundsfrågor vilket gjorde att pedagogerna slappnade av. Löfgren (2014) 
framhåller det som viktigt att man etablerar en god kontakt innan och under 
intervjun, därför ställdes till en början frågor som låg nära tillhands och som 
var lätta att svara på. Löfgren (2014) belyser att de flesta människor inte är 
vana att få frågor ställda till sig och som sen tar sig tid att lyssna på deras 
svar, om forskaren är genuint intresserad och lyssnar på informanten så kom-
mer de berätta mycket utförliga berättelser. För att inte informanten inte 
skulle känna sig stressade, tog jag medvetet en paus innan ny fråga ställdes. 
Alla informanter gav till en början korta svar vilket krävde följdfrågor. Under 
intervjuns gång slappnade pedagogerna av desto mer och utvecklade sina 
svar mer vilket gjorde av följdfrågorna minskade. Intervjuerna följde inter-
vjuschemat (bilaga 3) det som skiljde var vilka följdfrågor som behövde stäl-
las. När jag som intervjuare märkte att pedagogen inte förstod frågan eller 
blev lite obekväm ställdes en följdfråga eller gav en förklaring till frågan. 
Löfdahl (2014) upplyser om hur en undersökning ska genomföras, en under-
sökning får inte genomföras på ett sätt som påverkar deltagaren. När inter-
vjun var klar fanns det tid kvar, jag frågade hur de upplevde intervjun, om det 
kändes bra eller om det var något mer de ville bli informerade om. Samtliga 
berättade att de till en början varit lite nervösa men att det släppt mer och mer 
under intervjun.  

5.4 Databearbetning 
 
Efter att intervjuerna var genomförda, lyssnades det inspelade materialet ge-
nom flera gånger med noggrannhet. Materialet transkriberades i ett text-do-
kument för att det insamlade data blev mer synlig och lättillgänglig. När in-
tervjuerna hade transkriberats klart påbörjades analysen av den insamlade da-
tan. Varje intervjufråga (bilaga 3) analyserades för att se om det fanns några 
likheter eller olikheter i pedagogernas svar. Därefter sammanställdes det om 
svaren skilde sig beroende av hur pedagogerna uppfattar teknik, framförallt 
den digitala tekniken i relation till läroplansförslaget. Syftet var att se om re-
sultatet svarade på frågeställningen.  

Utifrån syftet med undersökningen så har materialet bearbetats och analyse-
rats. En tabell med bakgrundsfakta sammanställdes där pedagogernas ålder, 
år inom yrket, utbildning, om det gått några fortbildningskurser inom teknik/ 
digital teknik samt ålder på barngruppen redovisas. Pedagoger och förskolor 
har kodats och anonymiserats. Pedagogernas svar organiserades genom att 
skriva ner svaren under respektive fråga. Intervjufrågorna delades sedan in i 
olika kategorier och sammanställdes utifrån det som var intressant och rele-
vant för undersökningen. Kategorierna upptäcks genom att lägga märke till 
vad informanten återkommer till i sina berättelser eller vad som poängteras 
under intervjuerna.  
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5.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra forskningsetiska principer som forskare 
måste förhålla sig till när de forskar. Informationskravet: innebär att forska-
ren informerar deltagarna om vilket syfte det finns för att undersökningen ska 
göras, även hur undersökningen kommer gå till. I informationsbrevet ska det 
stå att deltagande är frivilligt och att man när som helst kan välja att avbryta 
sin medverkan. Även ska det stå hur studien ska genomföras och hur forska-
ren kommer behandla data som inkommer under intervjuerna samt att data ef-
ter studiens godkännande kommer att förstöras (Vetenskapsrådet, 2002, 
2011). All denna information fanns med i informationsbrevet (Bilaga 1) som 
pedagogerna fick innan de valde att medverka i studien.  

Samtyckeskravet: innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att medverka i 
studien (Vetenskapsrådet, 2001, 2011). I denna studie läste informanterna, in-
för intervjuerna igenom samtyckesbrevet (Bilaga 2) och gav därefter sitt sam-
tycke i form av underskrift att de ville medverka i studien. Det står att det är 
frivilligt att medverka i studien och att man när som helst kan avbryta sin 
medverkan utan att förklara varför. Även att intervjuerna kommer att spelas 
in med hjälp av diktafon. Denna information stod med i samtyckesbrevet (Bi-
laga 2). 

Konfidentialitetskravet: innebär att deltagarna och dess uppgifter i undersök-
ningen behandlas med sekretess. Informationen som framkommer skall an-
tecknas på ett sätt så ingen utomstående kan identifiera personen och att in-
formationen förvaras på ett ställe så ingen obehörig kommer åt den (Veten-
skapsrådet, 2002, 2011). Denna information stod med i informationsbrevet 
(Bilaga 1) och det belystes även i samtyckesbrevet (Bilaga 2) innan infor-
manten skrev under.   

Nyttjandekravet: innebär att den information som samlats in endast får an-
vändas i den studie den är tänkt till och att resultatet inte får användas till 
andra studier (Vetenskapsrådet, 2002, 2011). Det informerades informanterna 
om i samtyckesbrevet (Bilaga 2) den information som inkommer under denna 
studie kommer endast att nyttjas till detta ändamål.   

5.6 Reliabilitet och validitet 
 
Grundläggande i all forskning är hur tillförlitlig datan är, på forskningsspråk 
kallas det reliabilitet. Reliabilitet syftar på mätnoggrannheten hos den metod 
som valts. Hur noggranna och exakta undersökningens data är, på vilket sätt 
det har samlats in och hur det har bearbetats (Christoffersen & Johannesen, 
2015). Intervju med ostrukturerade frågor är den metod använts i denna stu-
die. Intervjuerna har utgått från samma intervjufrågor (bilaga 3) vilket kan 
stärka reliabiliteten, det enda som skiljde intervjuerna åt var vilka följdfrågor 
som ställdes. Följdfrågorna ställdes med syftet att pedagogerna skulle vidare-
utveckla sitt svar, vilket kan ha en påverkan på undersökningens reliabilitet. 
Om svaret var tydligt från början ställdes det ingen följdfråga. I analysen av 
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vald metod konstaterades det att vissa intervjufrågor var snarlika varandra 
och hade kunnat formulerats om på ett medvetet sätt för att bli ännu tydligare.  
 
Löfgren (2014) betonar att val av plats, tid och tidsbrist är faktorer som kan 
ha en påverkan på det som sägs under intervjun. När dessa intervjuer skedde 
gjordes det på en av förskolans avdelningar. Det var bara informanten och re-
spondenten som närvarade. Intervjun gick ut på att ställa öppna frågor, syftet 
med det var att pedagogerna kunde ge tydliga och utvecklande svar. Vidare 
betonar författaren att tidsbristen kan vara avgörande för studien, om pedago-
gerna känner sig stressade finns det en risk att svaren inte blir lika bra. Det 
fanns gott om tid till intervjuerna, det var klämdag och många barn var lediga 
från förskolan. Pedagogerna upplevdes vara avslappade och fick chansen att 
utvidga sina svar. 
 
Validitet innebär enligt Christoffersen & Johannesen (2015) att kontrollera 
trovärdigheten hos sin data, när data är insamlad och analyserad ska man se 
över om dessa ställningstaganden är trovärdiga. Det innebär att se över hur 
saklig metoden är i förhållande till ämnet och syftet i undersökningen. Är 
metoden inte relevant för undersökningen kan forskaren inte förvänta sig att 
de svar som framkommit är trovärdiga utifrån de frågor som ställts. Bryman 
(2011) anser att validiteten även kan syfta på om studien undersöker det den 
har syfte att undersöka. I undersökningen kom det fram till liknande resultat, 
vad tidigare studier och vetenskap har kommit fram till. Validiteten i denna 
studie stärks eftersom resultatet av studien besvarar frågeställningen. 

5.7 Generaliseringsbarhet 
 
Generaliseringsbarhet syftar på om det resultat som framkommit under stu-
dien även kan säga något om de personer som inte medverkat (Bryman, 
2011). I denna studie kan det bli svårt att dra generella slutsatser på grund av 
få respondenter, men ändå intressant att reflektera över om det går att dra 
slutsatser. Går det utifrån framkommande resultat dra några generella slutsat-
ser över alla förskolor eller om det gäller de pedagoger som deltagit i studien. 
Resultatet bygger på det urval som gjorts, i denna studie var det fem pedago-
ger som deltog, fyra förskollärare och en barnskötare. Eftersom det var så få 
deltagare i studien går det inte säga om resultatet stämmer för alla pedagoger 
på alla förskolor. Pedagogerna som deltagit i studien anser att det är av bety-
delse att man redan i förskolan arbetar med digital teknik, det är så samhället 
mer och mer fungerar. Det står i förskolans läroplan att det ska arbetas med 
digital teknik men det är pedagogernas inställning som avgör hur arbetet ser 
ut. Resultaten stämmer överens med vad tidigare litteratur och forskning vil-
ket stärker det som framkommit i denna studie.  
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6 Resultat och analys 

I denna studie var syftet att undersöka vad pedagogerna i förskolan anser om 
teknik, främst digitala teknik i förhållande till förslaget på reviderad läroplan. 

Fem verksamma pedagoger från två olika förskolor har i denna studie inter-
vjuats, vars svar ligger till grund för resultatet. Resultatet redovisar pedago-
gers uppfattning utifrån två frågeställningar: hur ser pedagogerna på ämnet 
teknik och digital teknik i förskolans verksamhet? Och hur ser pedagogerna 
på digital teknik i förskolans verksamhet med tanke på förslaget till reviderad 
läroplan 2018? Nedan följer en kort presentation om varje pedagog: 
 
 
Tabell 1 redovisar antal informanter i studien samt deras titel, ålder, eventu-
ell fortbildning och vilken åldersgrupp de arbetar med. 

 
 

6.1 Teknik i förskolan 
 
Samtliga pedagoger uttrycker att tekniken är ett roligt ämne men att de upple-
ver och uttrycker det som svårt. De känner sig osäkra på ämnena teknik, fysik 
och kemi. Några pedagoger berättade att teknik är något vi har runt omkring 
oss, vi har teknik överallt i vardagen. Att det finns teknik i allt vi gör, vi be-
höver använda oss av olika slags verktyg för att hantera vår vardag. Till ex-
empel benämner pedagog 1 att det finns en teknik bakom många vardagssitu-
ationer. En teknik som vi inte tänker på, den är så självklar för oss.  
 

Namn, ålder Yrkesbetecking/ 
examinerades 
år? 

Fortbildning i 
teknik/ digital 
teknik? 

Ålder på barn-
grupp 

Pedagog 1, 46 år Förskollärare/ 
1997 

Gått en kurs i 
teknik, Karlstads 
universitet, 2013 

3 - 5 år 

Pedagog 2, 40 år Barnskötare/ 
1997 

Nej, men en in-
spirationskurs, 
2017. 

3 - 5 år 

Pedagog 3, 40 år Förskollärare/ 
2016 

Nej, men kvälls-
kurser i form av 
föreläsningar. 

3 - 5 år 

Pedagog 4, 64 år Förskollä-
rare/1977 + för-
skole lyftet, 15 
HP 

Nej 3 - 5 år 

Pedagog 5, 49 år Förskollärare/ 
2010  

Nej 5 åringar 
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Man stöter på teknik hela tiden, tex vatten finns i kranen, att det kommer rent 
vatten i kranen, det finns en teknik bakom det och det är ju mycket sånt man mö-
ter.                                                                                                     (Pedagog 1) 

 
Pedagog 2 benämner att vi behöver en penna för att kunna skriva och bestick 
för att kunna äta. Vidare säger Pedagog 2 att teknik är att bygga och konstru-
era, det beror på hur du bygger, vilket material du använder och hur du gör 
för att det ska hålla ihop och sammankopplar teknik med naturkunskap. 
 

Allt som man kan använda… öh, öh…. Bestick, saxen, rita till att konstruera och 
bygga…… och även att använda den digitala tekniken.                   (Pedagog 2) 

 
Pedagog 1 är förskollärarutbildad och har gått en kurs i teknik, hon har lika 
mycket kunskap som en pedagog 2 med barnskötarutbildning (se tabell 1).  
 
Pedagogerna i studien har olika uppfattningar om vad teknik är, de nämner 
att de är osäkra på tekniken och glider gärna in på den digitala teknikens om-
råde. De pratar och ger flera exempel på hur barn hanterar olika material med 
olika tekniker. Pedagog 3 förknippar teknik med att klippa med sax, pärla 
halsband medan andra pedagoger menar att teknik handlar om att skapa för-
ståelse för görandet när de cyklar.  
 

Allt bygger på teknik, när du ritar behöver du en penna…..rit och skriv teknik. 
När de äter har de en teknik…. eh..när du lyfter.                            (Pedagog 3) 

 
Pedagog 4 pratar om att olika artefakter har olika tyngder vilket påverkar 
hanteringen av hur de olika föremålen kan lyftas. Hur hon ska lära barn att 
skapa förståelse varför det är olika beroende på hur tungt någonting är. Peda-
gogerna pratar om olika tekniker men kommer utan sin vetskap om att hon 
pratar om ämnet fysik.  
 

Hälla mjölk i ett glas…. eh.. lätt förpackning – tung förpackning tar överhanden, 
varför gör den det?                                                                           (Pedagog 4) 

6.2 Digital teknik i förskolan 
 
Samtliga pedagoger svarade direkt med stor säkerhet att digital teknik är surf-
plattor, dator och kamera. Pedagogerna 2 och 4 betonar att de har för lite di-
gitala verktyg på deras förskola, i förhållande till det utbud som finns av digi-
tal teknik. De berättar att de idag endast har en surfplatta på 22 barn och 
tycker att det är väldigt lite och gör att det är svårt att arbeta med surfplattan. 
Vidare påpekar de att de inte använder sig av all den digitala tekniken de har 
på grund av att de olika verktygen har samma typer av funktioner. Det går ta 
kort med surfplattan vilket gör att kameran inte längre används. 
 

Ipad, kamera, mobiltelefon, det är också kamera. Upplever att vi har dålig teknik 
här på förskolan i förhållande till vad som finns, vi ligger efter. Sen har vi pro-
jektor… eh för att projektera och titta på bilder och filmer med….. men främst 
ipad, dator och projektorerna.                                                            (Pedagog 1) 
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Flera av pedagogerna belyser att de inte har tillräckligt många digitala verk-
tyg och att de saknar kunskaper och förutsättningar som krävs för att kunna 
hantera den digitala tekniken. De skulle vilja få tid till att fördjupa sig i hur 
de ska använda och hantera verktygen, även hur de kan använda den digitala 
teknik de har på förskolan. Under intervjuns gång kommer flera av pedago-
gerna fram till fler digitala verktyg som de använder sig av på förskolan, de 
har projektorer, digitala luppar, overhead och ladybug (en dokumentkamera 
som kan kopplas ihop med projektor via datorn för att visa ett objekt eller 
bild på projektorduken).  
 

Surfplatta, men sen kommer det mycket roliga redskap nu, som jag inte har så 
mycket kunskaper om. Såna här möss…..som man kan programmera, nyfiken 
men har inga erfarenheter av dem digitala luppar man kan förstora med, för-
stora för att se på skärm med, böcker. Använder det ibland.         (Pedagog 3) 

 
Pedagog 3 berättar också utförligt hur hon och kollegorna skapar och använ-
der sig av QR- koder. Barnen har fått skriva bokstäverna de har i sitt namn, 
tillverkat en QR- kod och när koden scannas kommer bokstäverna fram. Ko-
derna har även kompletterats med röstinspelning av bokstäverna. Pedagog 3 
har även bekantat sig med green screen men anser sig inte ha tillräckliga kun-
skaper för att hantera det på ett kompetent sätt. Pedagog 5 berättar också att 
hon har testat att arbeta med green screen. Det är roligt att arbeta med och 
inte så krångligt som det många tror. Hon berättar att det behövs endast en 
app, en surfplatta och ett grönt skynke för att bygga upp en helt ny lekvärld 
för barnen. Pedagog 5 upplever att det går göra mycket med den digitala tek-
nik de har, såsom surfplatta och kamera. Det gäller att använda sig av sin fan-
tasi och vara kreativ. Hon betonar att det handlar om att komma på hur de 
kan använda sig av den digitala tekniken. Någonstans måste de börja och att 
kunskaperna måste få växa fram, det gör kunskaperna om intresset finns be-
tonar pedagog 5. Vidare betonar pedagogen att hon upplever att vissa kolle-
gor har ett motstånd till att använda digital teknik på ett mer djupare sätt. De 
anser att de räcker med att ta bilder, söka fakta och spela spel på. 
 
Samtliga pedagoger berättar att de vill använda digital teknik mer och på ett 
annat sätt än de gör idag. De vill kunna använda sig mer av surfplattan i kun-
skapsberikande syften, till exempel att barnen själva kan dokumentera sitt 
egna lärande när de läser och räknar. Flera pedagoger berättade att de var in-
tresserade av att arbeta med programmering och skapa filmer. De vill även 
kunna använda sig av surfplattan i utomhusmiljön men det kan de inte på 
grund av brist på nätverk. 
 

Utifrån teknik kan man få med siffror, bokstäver, matematik, naturvetenskap…. 
Eh genom att använda sig av den digitala tekniken.                         (Pedagog 2)      

  
Pedagog 4 berättar att det är lätt att arbeta och få in digital teknik i andra äm-
nen. Barnen tycker att roligt att använda digitala verktyg, de är även lätta att 
hantera. Vilket gör att de kan nyttjas på ett lärofyllt sätt. De är lätta att ta med 
sig, digital teknik har inte längre en massa sladdar kopplade till sig, vilket gör 
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att man lätt kan ta dem med ut. Samtliga pedagoger vill kunna använda sig av 
digital teknik i den yttre miljön, de vill dokumentera saker de ser, de vill 
kunna ta reda på fakta om saker. Medans de är ute och inte när de kommer in 
och barnen har tappat intresset. 
                                                                                                           

Barnen får önska musik, dansa eller se på film, söka info men då blir det mer 
som ett undervisningsverktyg. Till exempel fjärilar, hur gör fjärilar när de vak-
nar? Jag vill kunna använda den ute i naturen men det kan vi inte…”suck” …för 
den vill bara bo här. Vi har inget nätverk utomhus.                              

                                                                                                        (Pedagog 4) 
 

Kunna arbeta med den på direkten… på ett naturligt sätt. Kunna arbeta med den 
direkt, för barnen är det viktigt att se det ur deras perspektiv på direkten. Till ex-
empel om myror i myrstacken, när det kryllar och när det inte kryllar för att jäm-
föra. Istället för att göra det på förskolan efter lunch ….. kan man göra det på di-
rekten i skogen kanske det blir mer på ett naturligt sätt.                   
                                                                                                   (Pedagog 3) 

6.3 Syftet med digitaliseringen 
 
I intervjuerna ställdes frågorna om vad pedagogerna har för uppfattning om 
teknikens värde i samhället, om det är viktigt att arbeta med digital teknik i 
förskolan och hur de ser på läroplansmålen kring den digitala tekniken i för-
skolan? 
 
Samtliga pedagoger vet varför de ska arbeta med digital teknik i förskolan. 
Det är så vårt samhälle är uppbyggt och att vi måste följa med i utvecklingen. 
Det ligger i deras uppdrag att förbereda barnen inför framtiden, det är så bar-
nens värld ser ut nu eller kommer att se ut. De är uppväxta med den digitala 
tekniken och tekniken är redan en del av barnens värld. Pedagogerna ansåg 
att hela samhället håller på att bli digitalt och deras uppdrag är att förbereda 
barnen att bygga upp en teknisk grund. 
 

Vi måste förbereda och ge barnen en grund…. Inte den skräck jag upplevt. Nej, 
nej, nej krascha inte. De känslor tror jag inte barnen kommer uppleva som går i 
förskolan idag. De är uppfödda med digital teknik på ett helt annat sätt. Vi måste 
ge dem möjligheten så att de inte hamnar där. 

                 (Pedagog 3)  
 

Detta är redan en del av deras värld, vi kan inte koppla ifrån dom från världen 
utan för förskolan. där finns den ju överallt och om förskolan ska vara en del av 
samhället så ……… digital teknik.                                                   (Pedagog 5) 

 
 
Några pedagoger berättar att de upplever att förskolan ligger efter skolan när 
det gäller användandet av digitala verktyg. I skolan har varje elev en dator, de 
får lära sig mer om hur de kan använda digital teknik utifrån olika program.  
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Pedagog 1 betonade vikten av att det i förskolan finns tillgång till digitala 
verktyg för barnen. Det är inte säkert att alla barn har tillgång till en surfplatta 
eller andra verktyg hemma. Då är det viktigt att den tillgången finns här på 
förskolan. Flera pedagoger påpekade under intervjuerna att det är brist på de 
digitala verktygen på deras förskola, och att de inte har rätt förutsättning för 
att kunna arbeta med den digitala tekniken på det sätt som står i förskolans lä-
roplan. Pedagog 2 visar med kroppsspråket under intervjun att hen inte vet 
vad det stod om teknikmålen i förskolans läroplan. 
 

Eh, ja eh, ja ”ler” jag är inte så insatt i läroplanen. 
                                                                                                         (Pedagog 2) 
 
Vidare hoppas fyra av pedagogerna att det blir en förändring med detta när 
läroplanen revideras, de uttrycker att det måste ske en förändring och att det 
ligger på förskolechefen att förändringen sker. Medan en pedagog inte tror att 
det kommer bli någon förändring när nya läroplanen kommer. 
 

Det sätts en större press på den som sitter över oss, om det blir en ändring i lpfö 
så måste de ge oss bättre förutsättningar.                                       (Pedagog 3) 

 
Pedagog 5 berättar att hon upplever att chefen vill att de arbetar med digital 
teknik och att det ligger på dem själva att visa att de behöver fler verktyg för 
att kunna arbeta mer med det. Hon tror att om de önskar att få mer material så 
ordnar chefen det. Medan de andra fyra pedagogerna utrycker brist av 
material som ett stort problem.  
 

Viljan finns ju där att vi ska jobba med det. Om vi kommer igång så tror 
jag vi blir stöttade i det. Det står ju med i läroplanen så vi ska ju jobba 
med det.                                                                                       (Pedagog 5) 

 
Vidare säger pedagog 5 att hon tror att det blir en förändring när läroplanen 
revideras, då den formuleras om och skrivs fram på ett tydligare sätt. Vilket 
betyder att vi i förskolan har ett strävansmål att uppfylla. För att kunna göra 
det behöver vi pedagoger rätt förutsättningar till att göra det vilket innebär att 
vi behöver har tillgång till rätt material. 
 

6.4 Genomförandet av arbete 
 
Vilka förutsättningar och möjligheter upplever pedagogerna att de har i sitt 
nuvarande arbete, har de det som krävs eller vill de arbeta på något an-
norlunda sätt. Det kommer att presenteras i följande understycken. 

6.4.1 Förutsättningar  
 
De flesta pedagogerna uttryckte att de inte känner att de hanterar den digitala 
tekniken på det sätt som de önskar. En del av pedagogerna upplever ibland att 
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barnen nästan kan mer än dem själva, vilket de tycker känns konstigt för det 
är ju de som ska lära barnen. De känner att de skulle behöva få tid för att lära 
sig hantera de olika verktygen eller att de skulle få hjälpa av IT- pedagoger 
som kan visa hur de ska göra. Pedagog 1 betonar att hon säkert går en krång-
ligare väg än som behövs när gäller hanteringen av digital teknik.  
 

Många gånger vet jag lika lite som barnen, eller att dom vet mer. Fröken tryck 
på den knappen.                                                                                (Pedagog 1) 

 
Tre av pedagogerna tycker att de ha för få surfplattor för att låta barnen an-
vända dem självständigt och ser det som ett problem när de ska lära barnen 
hur de ska använda och hantera det digitala verktyget. 
 

Vi har för få Ipads, de har fel fodral… å .. går de sönder har vi inga alls. 
                                                                                                        (Pedagog 2)  
 
Nästan alla pedagoger upplever att de skulle vilja att det skulle vara lättare 
för dem att kunna använda sig av appar. Som det är nu måste de ge sig iväg 
till pressbyrån för att köpa appar, pedagog 3 tror att de kan beställa appar via 
IT- avdelningen men hon är inte säker. De förstår inte att det ska behöva vara 
så krångligt att få tag i några appar. Det blir att de istället laddar hem gratis 
appar som det är en massa reklam i. Pedagog 1 tycker det hade varit smidi-
gare om de kunnat lämna in surfplattorna med jämna mellanrum till IT- av-
delningen och att de rensar ur dem och installerar nya appar.  
 

6.4.2 Möjligheter 
På frågan om de anser sig vara tekniska och hur viljan är till arbeta med digi-
tal teknik, framkom följande svar. En pedagog berättar att hon har gått olika 
inspirationskurser som har inspirerat och givit många idéer. För att själv 
kunna arbeta vidare med de nyfunna idéerna, krävs det att cheferna skjuter till 
pengar till det material som behövs. Viljan finns hos cheferna att vi pedago-
ger ska arbeta med digital teknik och när läroplanen revideras så blir det ett 
större krav på att materialen finns på förskolan. 
 
Flera pedagoger belyser att de skulle vilja arbeta med programmering med 
hjälp av appar eller robotar. Göra saker som de tror att barnen tycker är roligt. 
En pedagog berättade att två kollegor hade gått en utbildning i programme-
ring, de skulle sen förmedla kunskapen vidare till oss andra men tyvärr blev 
det inte så på grund av brist av tid och pengar.  
 

Alla kan ju inte få material samtidigt, det blir för dyrt, vi har en stram budget.                                                                                                
                                                                                                          (Pedagog 4) 

 
Ingen av pedagogerna svarar ja på frågan om de anser sig själv som tekniska, 
men de ser sig inte vara otekniska heller. De anser att de är någonstans mitt i 
mellan, att de är delvis tekniska. Samtliga säger att de inte är rädda för att 
testa sig fram när det gäller användandet av den digitala tekniken. Fyra 
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pedagoger betonar att de finner intresse av att lära sig mer och att de även gör 
det allt eftersom. Den femte pedagogen berättar att hon inte är intresserad av 
den digitala tekniken men att hon måste lära sig att hantera tekniken för att i 
sin tur lära barnen hur de ska tänka och göra med tekniken.  
 

Inom den digitala tekniken kommer det nya saker hela tiden, då gäller det att 
hänga med även om jag inte är speciellt intresserad.                                                                                 
                                                                                                    (Pedagog 5)                                                                                              
                                                                                                   

6.4.3 Nuvarande arbete 
Pedagogerna fick frågan om hur de arbetar i dag med digital teknik i relation 
till läroplanen och om de skulle vilja arbeta på något annat sätt? 
 
En pedagog berättar att hon använder sig mest av kameran som ett digitalt 
verktyg. Hon fotograferar olika fenomen barnen vill, samt att barnen fotogra-
ferar själva när de finner något intressant. Det kan till exempel vara något 
som upptäcks i utomhusmiljön, fenomenet tas med till förskolan för att ut-
forska det vidare. För att alla barn ska se bilden lika bra så projekterar de upp 
bilden på väggen med hjälp av projektorn.  
 

Ett barn frågade under en promenad om det finns hajar på västkusten, då hade 
det varit jätteeffektivt att med hjälp av plattan söka efter information eller visa 
bilder å så…… men sen har vi ju inte internet i dem när vi lämnar förskolan, det 
är ibland synd.                                                                                     (Pedagog 3) 

 
Pedagog 2 berättar att de använder sig av surfplattan i samlingen, kopplar 
ihop den med projektorn för att se på ur.se. De tittar på sånt som barnen ställt 
frågor om eller om det är något de vill att barnen ska få kunskaper om. En 
gång frågade ett barn hur de blev till, då kunde de koppla upp och titta på hur 
en människa blir till.  
 
Samtliga pedagoger belyser att de ofta använder sig av digital teknik för att 
dokumentera olika händelser eller andra saker de vill ska finnas på bild. Med 
hjälp av bilden kan barnen återberätta vad de gjorde när bilden togs eller så 
kan pedagogerna lägga ut bilder på unikum. Unikum är en informationssida, 
där kan föräldrar kan ta emot information eller se vad deras barn har gjort un-
der dagen. Vidare berättar pedagog 1 om att hon arbetar med att man ska re-
flektera, fråga och samtala om trovärdigheten i källor. Till exempel att man 
måste be om lov för att ta eller publicera en bild på nätet. Pedagog 1 berät-
tade att hon arbetade med att barnen ska be personen de ska fotografera om 
lov, detsamma gäller när vuxna ska ta en bild av barnet. Detta handlar enligt 
mig att behandla varandra med respekt och att det är viktigt att barnen vet att 
de kan säga nej till att bli fotograferade. Denna viktiga del var det endast pe-
dagog 1 som tog upp under intervjuerna. 
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Vi jobbar utifrån läroplanen, med de förutsättningar vi har. Att barnen ska 
komma i kontakt med bilder, media och sånt.                                     (Pedagog 1) 

6.5 Resultatsammanfattning 
 
De slutsatser som går att dra utifrån ovanstående resultat är att pedagogerna 
har olika uppfattningar om vad begreppet teknik innebär. Några pedagoger 
benämner att teknik är användandet av saker och de andra pedagogerna pratar 
mer om hanteringen av sakerna. Med vilka tekniker hanterar man olika red-
skap och material. Samtliga pedagoger har en tydlig bild av vad digital teknik 
är, att det rör sig om digitala verktyg som vi använder oss av för att kunna 
hantera vår vardag på ett bra sätt. En pedagog berättar att de skapar QR- ko-
der som de med hjälp av surfplattan scannar koden. Under koden kan olika 
bokstäver, uppdrag eller en saga gömma sig. Det kändes tydligt att pedago-
gerna kände sig mer trygga i att svara på den digitala tekniken än om tekni-
ken. Det visar att de har en större uppfattning om vad digital teknik är än vad 
teknik är. 
 
Pedagogerna nämner ingen koppling mellan teknik som ämne i förskolan och 
användandet av digitala verktyg. De ser inte att det finns en koppling mellan 
dessa begrepp. Fast de tar upp QR- koder, programmering och att göra film. 
För att hantera dessa olika koder, problemlösningar och filmskapande behö-
ver man använda sig av digital teknik. 
 
Pedagogerna uttrycker tydligt att de har brist på kunskaper när det gäller an-
vändandet av digitala verktyg. De får heller inte tid till att fördjupa sig i, hur 
de ska hantera verktygen innan de ska använde dom tillsammans med barnen. 
De upplever även att vissa kollegor i arbetslaget inte vill arbeta med digital 
teknik lika mycket vilket blir ett problem. Pedagogerna har ett styrdokument 
som de ska arbeta efter, de upplever att de inte har de rätta förutsättningarna 
för att kunna fullfölja sitt uppdrag fullt ut. De har inte det material som krävs 
för detta arbete och att det begränsar deras förutsättningar att vidareutveckla 
kunskaper både hos dem själva men också hos barnen. En annan bidragande 
faktor till bristande tillgång av digitalt material är att förskolan inte har de 
pengar som krävs. När den reviderade läroplanen börjar gälla hoppas och tror 
pedagogerna att det kommer bli en förändring på detta. I och med att läropla-
nen formuleras om och skrivs fram på ett tydligare sätt samt att det trycks 
mer på digitalisering i förskolan så tror de flesta av pedagogerna att det kom-
mer att ske en förbättring av tillgången av digitalt materialet. Slutligen upple-
ver pedagogerna att de behöver få mer kunskaper i användandet av den digi-
tala tekniken i form av fortbildning för att kunna hantera digital teknik på ett 
sätt som gör att de kan fullfölja sitt uppdrag enligt läroplanen. Intervjuerna 
visade att pedagogerna försöker arbeta med att få in den digitala tekniken i 
verksamheten men att de känner att det kan vara svårt på grund av bristande 
material, okunskap, tidsbrist, motstridiga kollegor.  
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7 Diskussion 

7.1 Resultat diskussion 
 
Nedan analyseras de två frågeställningar som studien utgår ifrån. Frågeställ-
ningarna kommer analyseras utifrån studiens resultat, forskning och tidigare 
litteratur. 

7.1.1 Pedagogernas syn på teknik, främst digital teknik? 
Studiens ena frågeställning var följande: 
Hur ser pedagogerna på ämnet teknik och digital teknik i förskolans verksam-
het? 
Det framgår tydligt i intervjuerna att samtliga pedagoger tycker att det är vik-
tigt att man arbetar med teknik, främst den digitala tekniken redan i försko-
lan. Pedagogerna har lite olika uppfattningar på vad teknik är, en del av peda-
gogerna har den uppfattning som Sundin (2006) har, att teknik är redskap och 
verktyg som ständigt kommer in och underlättar vår vardag. Tekniken har 
blivit en naturlig del av vår vardag och har förändrat vårt samhälle. De övriga 
pedagogerna har den uppfattning som Hallström, Elvestrand & Hellberg 
(2018) betonar att många pedagoger upplever att teknik finns runt omkring 
oss hela tiden, men att de behöver ha hjälp med att förklara det för barnen. 
Pedagogerna behöver ställa frågor till barnen som utmanar barnen till att ut-
skilja vad teknik är och hur det kommer sig att det är teknik. Bjurulf (2014) 
skriver att det är viktigt att pedagogerna i förskolan benämner olika begrepp 
för barnen så att de kan få hjälp med att utskilja vad teknik är. Att teknik är 
saker som vi använder oss av och att de kan vara konstruerade på olika sätt 
för att uppfylla sitt syfte. Några av pedagogerna uppfattade även att teknik är 
användningen av olika saker, de pratade om vilka tekniker barnen använder 
sig av, till exempel hur barnet trär en pärla på tråd eller hur de håller i saxen 
när de klipper. Hallström, Elvestrand & Hellberg (2018) betonar att pedago-
gerna i förskolan efterfrågar vad teknik är. Hur de kan använda det teknikäm-
net i förskolan på ett sätt som gör att barnen förstår och skapar lärande om 
vad som innefattar teknik. För att pedagogerna i förskolan ska kunna arbeta 
med teknik i förskolan anser jag att det är viktigt att de vet vad teknik är för 
att sen kunna befästa ett lärande hos barnen. Flera pedagoger uttryckte under 
intervjun att de tyckte att ämnet teknik var svårt och att de har för lite kun-
skaper om ämnet.  
 
Intervjuerna visade att samtliga pedagoger har en klarare uppfattning om vad 
digital teknik är, än vad teknik är och varför de ska arbeta med digitala verk-
tyg i förskolan. Även varför det är viktigt att det finns ett utbud av digitala 
verktyg på förskolan. Alla barn kanske inte har verktygen hemma och då är 
det viktigt att de kommer i kontakt med dem på förskolan. Trots att alla peda-
goger uttryckte vikten av att barnen ska komma i kontakt med digital teknik. 
Var det endast en pedagog som reflekterade över att barnen kanske inte har 
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exempelvis en surfplatta hemma, de andra fyra pedagogerna tog nog förgivet 
att alla barn har den tillgången i sina hem. 
Intervjuerna visade såsom Bjurulf (2014) betonar att digitala verktyg idag är 
en del av samhället och just därför är det viktigt att verktygen finns på för-
skolan, även att det finns pedagoger med teknisk kompetens. Pedagogerna 
ansåg sig inte ha den kunskap som kvävs när det gäller hantering av verkty-
gen, inte heller tid till att fördjupa sig i hur man kan använda olika digitala 
verktyg på ett pedagogiskt sätt. Ett sätt att skaffa sig kunskap kan vara att pe-
dagog och barn tillsammans utforskar hur de ska hantera och använda sig av 
verktygen. Genom att ställa öppna frågor kan det väcka barns intresse och 
nyfikenhet för att barnen ska se vilka möjligheter verktygen kan ge dem. 
Bjurulf skriver att de digitala verktygen har gett barnen möjligheter till att 
lära sig hur de ska hantera verktygen för att söka efter information, lyssna på 
musik och fotografera. Pedagogerna i denna studie betonade att surfplattan är 
enkel att använda och ta med sig när de ska gå ut, digitala teknik har idag bli-
vit sladdlös vilket underlättar användandet i olika miljöer. Det betonar även 
Kjällander (2013) att surfplattan har underlättat arbetet i förskolan, på grund 
av att den inte har några sladdar kopplade till sig kan den användas som ett 
arbetsverktyg. Surfplattan kan användas i olika miljöer både i den inre men 
också i den yttre miljön. Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström (2010) be-
tonar att naturvetenskap bygger på bland annat biologi, det barn utforskar och 
upplever i naturen ger dem kunskaper genom att de fått erfara det fenomen 
här och nu. Det framkom även ur intervjuerna att det barnen blivit nyfikna på 
i naturen arbetades det sen vidare med på förskolan. 
 
Det syntes tydligt i resultatet är att pedagogerna använder digitala verktyg så 
som surfplattan mycket sammankopplat med naturvetenskapen. Skolinspekt-
ionen (2017) anser att teknik och naturvetenskap är två ämnen som ofta sam-
mankopplas, till exempel när pedagogerna och barnen gick till skogen bru-
kade de tillsammans utforska olika djur eller andra fenomen de träffade på. 
Pedagogerna anser att de inte har rätt förutsättningar för att kunna använda 
sig av surfplattan i den yttre miljön, på grund av brist av internetuppkoppling. 
De ville kunna använda sig av surfplattan för att utforska barnens frågor i det 
ögonblick som frågan ställdes. När de kommer tillbaka till förskolan så kan 
det hända att barnet inte längre är intresserad av att ta reda på svaret till frå-
gan barnet hade när de var i skogen. Pedagogerna anser att barnet har gått 
miste på ett lärande. Sundqvist (2016) säger att naturvetenskapen handlar om 
att skapa kunskaper genom erfarenheter som utförs praktiskt. Även Sund-
berg, Areljung, Due, Ottander & Tellgren, (2016) anser även hon att det är 
viktigt att stanna upp och ta tillvara på barnens upplevelser, som pedagog 
stanna upp och ”fångar ögonblicket” genom att vara lyhörd och ta tillvara på 
barns frågor och funderingar. Kommunikationen blir en viktig del i samman-
hanget och med hjälp av digital teknik kan man söka på nätet efter svaren på 
det barnens frågor. Alternativt nämner Sundberg m. fl. även att böcker kan 
vara ett verktyg som är bra att använda sig av. Pedagogerna uttryckte att de 
saknade internetuppkoppling för att söka reda på barns frågor. Jag anser om 
man saknar att kunna använda sig av ett verktyg, kan man inte då använda sig 
av ett annat verktyg. Som om ett barn till exempel undrar hur många ben en 
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myra har, kan man ju likaväl använda sig av ett förstoringsglas eller en bok 
för att utforska fenomenet. Vilket gör att barnets fråga inte går till spillo.  
 
Det viktigt att inte bara se den digitala utvecklingen som en positiv utveckl-
ing utan att se vilka negativa effekter det drar med sig. Det digitala samhälle 
som byggts upp är viktigt att följa med i men det är lika viktigt att vi använ-
der oss av de icke digitala verktygen, till exempel att sitta ner tillsammans 
och läsa en bok eller spela ett spel. I dessa sammanhang kommunicerar och 
samspelar vuxna och barn tillsammans på ett annat sätt gentemot emot det 
samspel som sker kring exempelvis surfplattan. Det samspel, närhet och dia-
log som sker under en bokläsning kan inte jämföras med det som sker när 
man ser på film.  

7.1.2 Hur ser pedagogerna på arbetet med digital teknik i 
förskolan före och efter revidering? 

Den andra frågeställning i studien formulerade följande: 
Hur ser pedagogerna på digital teknik i förskolans verksamhet med tanke på 
förslaget till reviderad läroplan 2018? 
 
Resultatet av intervjuerna visar att pedagogerna i förskolan arbetar efter deras 
styrdokument läroplanen. Under intervjuerna betonar flera pedagoger att de 
har deras uppdrag är att arbeta mot strävansmålsmålen. Det är de som ska 
stötta barnen att lägga grunden i det livslånga lärandet. I förskolans läroplan 
står det:  
 

Förskolan ska vila på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att ut-
bildningen i förskolan syftar till att alla barn ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Den ska främja till att alla barns utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära. (Skolverket, 2016, s. 4) 

 
Vidare belyser pedagogerna att det är ett viktigt uppdrag de har och att sam-
hället ständigt förändras och just inom den digitala tekniken sker en ständig 
utveckling. Det kommer nya digitala verktyg hela tiden och då gäller det för 
pedagogerna att hänga med. Edlund (2016) betonar att förskolans verksamhet 
ska ha ett innehåll baserat på vad som står i förskolans läroplan. Läroplanen 
har reviderats ett flertal gånger för att förtydliga och stärka vissa mål, bland 
annat tekniken. Hallström, Elvstrand & Hellberg (2018) har följt upp pedago-
gers uppfattningar om teknikundervisningen i förskolan. Författarna anser att 
läroplanen tydligt talar om vad pedagogerna ska erbjuda varje barn men sam-
tidigt anser de att den är väldigt tolkningsbar. I läroplanen står det vad peda-
gogerna i förskolan ska göra men inget om hur. Detta var något som kom 
fram under intervjuerna med pedagogerna, att det är viktigt att de arbetar med 
digital teknik i förskolan men de känner att de inte har de förutsättningar som 
krävs för att kunna fullfölja sitt arbete enligt med vad som står i läroplanen. 
En pedagog berättade under intervjun att hen inte var så insatt i vad som står 
om digital teknik i läroplanen. Hur går det ihop med vad som står i läropla-
nen och vad ställs det för krav på personalen som arbetar i verksamheten? 
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Förskolechefen har ett ansvar att se till att verksamheten bedrivs och inriktas 
emot de nationella målen (Skolverket, 2018b). En annan pedagog pekade un-
der intervjun på läroplanen, betonade att det står här i hur de ska arbeta. Det 
man kan se utifrån resultatet är att pedagogerna arbetar tillsammans med bar-
nen för att de ska skapa kunskaper och lärande av användandet och hantering 
av digitala verktyg. Bjurulf (2014) betonar att det är viktigt att pedagogerna 
tillsammans bestämmer inom det arbetslag de arbetar i, hur de ska arbeta för 
att de inte ska arbeta på olika sätt. I förskolans läroplan finns det teoretiska 
perspektiv beskrivna och det är viktigt att pedagogerna i förskolan bekantar 
sig med dessa. Läroplanen utgår till stor del av det sociokulturella perspekti-
vet, det går ut på att kunskaper erövras genom interaktion och samspel med 
andra människor genom kulturella sammanhang i samhället. Genom våra 
egna och av andras erfarenheter lär vi oss av varandra, vi prövar och utifrån 
det bygger vi kunskaper. Kunskaper är något vi inte kan skaffa oss på egen 
hand utan det gör vi med varandra. 

Skolverket (2018b) har givit ut ett förslag på en reviderad läroplan som ska 
börja gälla i år, 2018. I förslaget har det gjorts vissa ändringar och läroplanen 
skrivs fram och formuleras på ett tydligare sätt. Pedagogerna uttryckte i inter-
vjuerna att de tror att det kommer bli en förändring av tillgången av digitala 
verktyg efter läroplanen revideras. De ansåg att om det sker en revidering så 
måste de få andra förutsättningar till att kunna arbete enligt vad som står i 
planen. Strävansmålen i teknikämnet betonas enligt skolverket som att barnen 
ska få förutsättningar till att skapa en förståelse för digitaliseringen de möter i 
sin vardag. Även att hanteringen av digitala verktyg är viktig för att barnen 
ska kunna utveckla en kompetens till att hantera verktygen på ett ansvarsfullt 
sätt. Vilket pedagogerna i studien tolkar som att det måste till mer material i 
förskolan så att de kan lära barnen att hantera verktygen på ett sätt som 
skapar kunskaper. För att kunna gör detta på ett bra sätt ansåg pedagogerna 
att de måste få den kompetens de behöver för att genomföra sitt uppdrag fullt 
ut. Pedagogerna behöver själva bli tryggare i att hantera den digitala tekni-
ken, som det är idag så känner de att de inte har de kunskaper som krävs.  

År 2013 gjorde skolverket (2013) en undersökning med förskolans pedago-
ger, angående pedagogernas IT- kompetens. Undersökningen visade att peda-
gogerna i verksamheterna var i behov av olika sorters kompetensutveckling 
inom IT. Det har gått fem år sedan ovanstående studien gjordes och man kan 
se at det inte har skett några större förändringar. Det man kan se är att peda-
gogernas inställning till hur kommunikation och samarbete har förändrats. 
Pedagogerna i denna studie ser att barn kommunicerar och samarbetar bra 
med hjälp av digital teknik och att den används för att dokumentera fenomen 
i naturen. I båda studierna framkommer det att pedagogerna vill använda sig 
mer av digital teknik än de gör. Bjurulf (2014) belyser att det är viktigt att 
barn skapar kunskaper inom digitala teknik för att de med stor sannolikhet 
kommer behöva dessa kunskaper senare i livet, i kommande yrken. I läropla-
nen står det:  

Förskolan ska ge barnen förutsättningar att få använda digitala verktyg på ett 
sätt som stimulerar utveckling och lärande. (Skolverket, 2018, s. 9) 
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Pedagogerna vill arbeta med digital teknik på annat sätt än de gör idag. Flera 
av pedagogerna ville arbeta med programmering men att de inte hade rätt 
material till att göra det. De behöver appar och robotar för att kunna arbeta 
med programmering. Regnell & Pant (2014) förklarar hur pedagoger kan 
stötta barn i att lära sig programmering med hjälp av robotar, bee-bots. Ge-
nom att trycka på knappar på robotens rygg, ger man den enkla kommandon 
om vilka rörelser den ska utföra. Pedagogerna berättade också att de vill ar-
beta med saker barn tycker är roligt. Kjällander (2016) belyser att barn har ett 
stort intresse angående programmering och att de gärna kommer med förslag 
på hur robotar skulle röra sig. Det är något pedagogerna kan göra om de har 
brist på material. Genom att kombinera programmering och lek kan barnen 
med hjälp av sina kroppar programmera varandra hur de ska röra sig. På ett 
lekfullt sätt skapar barnen ett lärande om programmering men även en förstå-
else för att det är människor som ger robotarna kommandon om hur de ska 
röra sig. Regnell & Pant anser att det ger barnen en styrka, barnen får känna 
på hur det känns att ge kommandon i form av programmering. Sönnås (2017) 
betonar att det är viktigt att pedagogen förstärker förståelsen hos barnet, att 
programmering handlar om att förklara för en maskin vilka rörelser den ska 
utföra. Det är vi människor som programmerar roboten i form av knapptryck-
ningar eller med siffror koder.   

7.2 Metoddiskussion 
 
Tanken med undersökningen var att intervjua pedagoger från flera olika för-
skolor, helst från olika kommuner. På grund av tidsbrist fick jag ändra den 
tanken och valde istället att intervjua pedagoger från samma kommun. Detta 
kan ha påverkat resultatet, olika kommuner har olika budgetar, inställningar 
och tillgång till fortbildningar det kan påverkat resultatet av att se hur stor 
tillgång de olika kommunerna har av digitalt material. 
 
I urvalet av pedagoger var kriterierna att de skulle vara verksamma i försko-
lans verksamhet, oberoende av vilket utbildning de har. För att få ett mer ho-
mogent resultat hade man kunnat medvetet valt att deltagarna hade samma 
typ av utbildning. Att intervjua fler pedagoger hade säkert gett en klarare bild 
av det som var syftet med studien. Det är det som Bryman (2011) beskriver 
som mättnad. Mättnad innebär att forskaren inte upplever att intervjuerna inte 
kommer med någon ny information utan att samma svarsmönster återkommer 
i större delen av intervjun. Christoffersson & Johannesen (2015) rekommen-
derar att man bör intervjua mellan 5- 15 personer för att gruppen ska vara re-
presentativ för studien, detta innebär att ovanstående antal är ett riktmärke för 
att uppnå mättnad i det man undersöker. Intervjuerna i denna studie gav till 
stor del en mättnad men det var några avvikande svar som gav enskilda kate-
gorier. Trots detta anses pedagogernas svar vara representativa för studien, de 
uppfyllde studiens syfte och gav svar på frågeställningarna.  
 
Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer, därav är resultatet samman-
satt utifrån en intervjuguide och eventuella följdfrågor är ställda till pedago-
gerna på olika sätt beroende på deras svar. Trots detta har bearbetning av 
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resultaten kunnat urskilja olika kategorier från pedagogernas svar. Det känns 
som intervju var en bra metod att använda sig av i denna studie, pedagogerna 
kunde fritt berätta om sina egna uppfattningar och ge sitt perspektiv på hur de 
ser på teknik och digital teknik. Bryman (2011) beskriver att om undersök-
ningen hade genomförts med kvantitativa intervjuer så hade man inte kommit 
fram till samma resultat eftersom den genomförs oftast med slutna frågor och 
du ska få fram siffror eller tal och inte vad en person har för beteende eller 
tolkningar av ett visst fenomen (Bryman, 2011). I förväg fick pedagogerna 
information (Bilaga 4) om förslaget till läroplanens revidering samt en kort 
beskrivning av vad intervjun skulle handla. Tanken med detta var att pedago-
gerna skulle bekanta sig med vad läroplansförslaget innebär, inför revide-
ringen i år, 2018. Det var ingen pedagog som var speciellt insatta i vad försla-
get innebar, så det var av betydelse att dokumentet skickades ut inför inter-
vjuerna. Vilket gjorde att de hade läst på vad förslaget innebar.  
 
Begreppet generaliseringsbarhet används i forskningssammanhang och inne-
bär att man genom sin forskning kan säga vad en större population säger än 
de individer forskningen gjorts på (Bryman, 2011). Studien grundar sig på 
fem intervjuer vilket tyder på att studien inte är representativ för vad en större 
grupp. Det var inte en tanke att generalisera resultatet till en större population 
vilket gör att studien har låg generaliseringsbarhet. Det har däremot förekom-
mit vissa återkommande mönster i empirin och likheter vad tidigare forsk-
ning har presenterat, vilket tyder på att resultatet kan ha ett visst igenkän-
nande i en liknande miljö och kontext. Undersökningens reliabilitet kan ha 
påverkats då de hänvisade till hur de arbetar i arbetslaget. Frågorna var dock 
ställda som ”tror du” och ”anser du” för att tydliggöra att frågan var ute efter 
att få deras egna uppfattning av teknik, främst digital teknik i relation till lä-
roplansförslaget. Däremot kan reliabiliteten stärkas på grund av att pedago-
gerna redan har erfarenheten av att arbeta efter läroplanen och dess strävans-
mål. Vilket gör att de kan ha en uppfattning om revideringen kan komma på-
verka arbetet med digital teknik. Något som stärker undersökningens validitet 
är att studien fått fram det resultat som var i åtanke att undersöka utifrån 
syfte. Det vill säga vad pedagogerna anser om teknik, främst digital teknik i 
förhållande till vad som står i förslaget till reviderad läroplan. 
 
Intervjuguiden upplevdes vara tydligt formulerad, intervjupersonerna förstod 
frågorna som ställdes, dock lades det till några följdfrågor för att få ett mer 
utförligare svar. Däremot kan bristande erfarenhet av att intervjua har lett till 
att ledande frågor ställdes utifrån vad intervjupersonens svar eller att nick-
ningar bekräftades med huvudet. Vilket Christoffersen & Johannesen (2015) 
betonas ska undvikas för att det kan signalera som en enig med det informan-
ten säger och om inte nickningar förekommer kan det signaleras som motsat-
sen.  
 
I studien var samtliga pedagoger av kvinnligt kön. Det var ingen tanke 
bakom det när informanterna valdes ut, i efterhand har reflektioner angående 
detta över detta uppkommit och en undran om resultatet hade blivit an-
norlunda om pedagogerna hade varit av manligt kön. Dock finns det inte så 
många manliga verksamma pedagoger som arbetar i förskolans verksamhet. 
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Medverkan i studien utifrån de etiska aspekterna som vetenskapsrådet (2011) 
informerar om. Under intervjutillfällena uppkom det inget som kunde tolkas 
som att pedagogerna upplevde obehag. Kan dock inte veta om eventuella re-
flektioner som uppkommit efter att intervjun slutförts.  
 

7.3 Framtida forskning 
 
Denna studie bygger på vad pedagogens i förskolan anser om teknik, främst 
digital teknik i förhållande till vad som står i förslaget på reviderad läroplan. 
Vilket gör att studien utgår från ett vuxenperspektiv. Det hade varit intressant 
att undersöka samma typ av studie ur ett barnperspektiv. Hur uppfattar bar-
nen begreppet teknik? Vad anser barn att digital teknik är? 
Hur skapar barn i förskolan kunskaper med hjälp av digitala verktyg? 
 
Denna studie har genomförts med metoden intervju. Den vidare forskningen, 
att se utifrån ett barnperspektiv skulle vara intressant att genomföra med me-
toden observation i kombination med barnintervju. Genom observation skulle 
man kunna se hur pedagogerna arbetar för att barnen ska skapa förståelse vad 
begreppet teknik är och hur de kan skapa kunskaper med hjälp av digitala 
verktyg. Genom intervjuerna skulle man kunna skapa sig en uppfattning om 
vad barnen relaterar till teknik och till digital teknik samt hur de erövrar kun-
skaper med hjälp av digitala verktyg.  

7.4 Slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att undersöka vad pedagogerna i förskolan anser 
om teknik, främst digital teknik i relation till förskolans läroplan. Denna stu-
die visar att det är viktigt att pedagogerna har kompetens inom teknikämnet 
när de arbetar i förskolan. Tidigare forskning och litteratur visar att det är 
viktigt att det arbetas med ämnet teknik i förskolan, så att barnen ska komma 
kontakt med ämnet redan när de går i förskolan. Under litteraturgenom-
gången sökte jag efter litteratur eller tidigare forskning som skulle visa mot-
svarande svar mot vad denna studie kommit fram till. Trots mycket sökande 
fann jag ingen undersökning som visade att teknik inte är ett viktigt ämne i 
förskolan.  
Undersökningen visar att pedagogerna arbetar väldigt lite med teknik i för-
skolan. De är osäkra på vad teknik är, de sammankopplar teknik med digital 
teknik vilket de hade en större uppfattning om. Pedagogerna i denna studie 
arbetade för att få in den digitala tekniken i barnens vardag, de ansåg att bar-
nen måste ha med sig kunskaperna skolgång. Pedagogerna har en läroplan 
med strävansmål, där det står hur de ska arbeta med digital teknik. Pedago-
gerna anser att de arbetar efter läroplanen med de förutsättningar de har.  
 
Surfplattan är det digitala verktyg som har störst plats i förskolan, det visade 
även tidigare forskningar och litteratur. Med surfplattan kan man göra 
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mycket, söka information, ta kort, hantera appar, kopplas ihop med andra di-
gitala verktyg.  
 
Resultatet visar att pedagogerna inte har tillräckliga kunskaper för att an-
vända och hantera digitala verktyg med säkerhet. De kunskaper de hade om 
digital teknik hade de lärt sig själva eller fått av kollegor. Viljan finns hos pe-
dagogerna att arbeta med digital teknik så jag anser om pedagogerna får kom-
petensutbildning inom området så skulle de enklare kunna arbeta med digital 
teknik. Jag tror även att det skull höja intresset av digital teknik om de fick 
mer kunskaper om hur de kan använda sig av digitala verktyg i den pedago-
giska undervisningen i förskolan.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 – informationsbrev 
Informationsbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Nina Andersson och jag läser till förskollärare på Karlstads 
Universitet. Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om pedagogernas 
uppfattning om den digitala tekniken som innehåll i förskolans verksamhet. 
Läroplanen revideras nu år 2018, förskolans uppdrag och personalens ansvar 
skrivs fram på ett tydligare sätt. Syftet med min studie är att synliggöra peda-
gogernas syn på digitaliseringen inom teknik och hur barnen i förskolan kom-
mer i kontakt med tekniken i vardagen.   
I min datainsamling kommer jag använda mig av är enskilda intervjuer, inter-
vjuerna beräknas ta ca 30- 45 minuter och kommer att genomföras v. 18- 19. 
Om jag får ditt godkännande kommer intervjun att spelas in.  
Ditt svar kommer behandlas helt konfidentiellt. När resultatet redovisas kom-
mer det göras på ett sätt så att ingen individ kommer att kunna identifieras. 
informationen jag samlar in kommer bevaras på ett säkert ställe så ingen obe-
hörig kan komma åt den. Inspelningarna och de utskrivna texterna kommer 
att förstöras efter att mitt examensarbete är godkänt. 
Ditt deltagande är helt frivilligt vilket betyder att du när som helst välja att 
avbryta ditt deltagande, utan att förklara varför. 
 
Om du har några frågor får du gärna höra av dig till mig. 
Nina Andersson 
Telefon: 0703077462 
Mail: nina@bygghus.nu 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett  
Samtyckesbrev 
 
Syftet med denna studie förklaras i informationsbrevet. 
Respondentens medverkan i denna studie är konfidentiell. Svaren som samlas 
in kommer endast att användas i detta examensarbete och kommer att förstö-
ras när examensarbetet är godkänt. I examensarbetet kommer det inte nämnas 
namn på respondenten eller namnet på förskolan. Om respondenten godkän-
ner så kommer intervjua att spelas in. 
Respondentens medverkan är helt frivillig vilket innebär att den när som helst 
utan anledning avbryta sitt deltagande.  
 
Datum 
 
 
 
Härmed intygar respondenten att villkoren ovan godkänns 
 
 
 
Namnförtydligande 
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Bilaga 3 – intervjufrågor 
Intervjuguide 
 
Intervjufrågorna ska vara ställda på ett sätt så jag kan få svar på min fråge-
ställning. 
 
Bakgrundsfrågor 
Vad heter du och hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
Vilka utbildningar har du? (Barnskötare, förskollärare, specialpedagog…) 
Har du gått några fortbildningskurser av eget intresse? 
I vilken ålderskategori är barnen du arbetar du med?  
 
Startfrågor 
Vad är teknik för dig? 
Vad är digital teknik för dig? 
Anser du att du är teknisk? Varför/ varför inte? 
Vad har du för uppfattning om teknikens värde i samhället? (formulera om) 
 
Läroplanen och teknik 
Hur tolkar ni läroplanens strävansmål i kunskapsämnet teknik? digitali-
seringen? 
Vad har ni för uppfattning om läroplanen efter revideringen? Har den blivit 
skrivits fram tydligare? Vad krävs av er pedagoger, för att uppfylla målen 
inom teknikämnet? 
Upplever du att ni uppfyller ni teknik målen?  
 
Verksamhet och teknik 
Tycker ni att det är viktigt att arbeta med teknik/ digitalisering i förskolan? 
Varför?  
Hur använder/ arbetar ni teknik/ digitalisering på er förskola? Berätta hur? 
Skulle du vilja använda dig av tekniken i förskolan på ett annat sätt? Hur? 
Vilken digital teknik använder ni i verksamheten? Lärplattan, appar, kame-
ran, datorn, termometer, projektor? 
Upplever du att ni har tillräckligt med kunskaper inom den digitala tekniken 
eller skulle ni behöva mer kunskaper för att kunna använda er av tekniken 
som ett pedagogiskt verktyg i förskolan? 
 
Barn och teknik 
Hur använder barnen digital teknik på er avdelning? 
Hur skulle du vilja att den användes? Och till vad? 
Hur/ vad ser du att barnen skapar kunskaper om i den digitala tekniken? 
Vad anser ni att ni skulle behöva för att kunna öka barnens kunskaper om den 
digitala tekniken i förskolan? 
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Pedagog och teknik 
Anser ni att ni har tillräckliga kunskaper om teknik? har ni nån utbildning i 
teknik? vilken sorts utbildning och när gjordes denna? 
Hur använder du digital teknik i förskolan? Unikum, mail, felanmälningar…. 
Använder du dig av digital teknik på fritiden? 
Ser du tekniken som en artefakt/ ett verktyg? Hur? 
Får ni någon fortbildning inom tekniken? Digitaliseringen? 
Hur är kollegornas inställning till tekniken? 
Vilka förutsättningar anser du att det behövs för att kunna arbeta med digital 
teknik på ett bra sätt i förskola? 

Pedagog och barn 
Hur ser du på samspelet och lärandet? Att man lär sig av varandra genom att 
samspela? (Vygotskijs teori) 
Vilka mål i läroplanen berör ni när ni arbetar med digital teknik i förskolan? 
Når ni det strävansmålet? 

Pedagog, föräldrar, förskolechef 
Vilka hinder ser ni med att arbeta med den digitala tekniken i förskolan? 
 
Läroplansmål kring digital teknik 
Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla: 
 

• intresse för berättelser, bilder texter i olika medier, såväl digitala som 
andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och sam-
tala om dessa. Sid 8 

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen sid 9 
• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och 

lärande sid 9 
• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommu-

nicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och 
tankar med hjälp olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala 
verktyg sid 10 

 
 
Förskolechefen ansvarar  
”Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig 
personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att 
verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess 
helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, 
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att  

• en god och tillgänglig lärmiljö utformas, med tillgång till såväl digi-
tala som andra lärverktyg  

• förskolläraren ges förutsättningar att ansvara för undervisningen 
(Skolverket, 2017. S. 14) 
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Bilaga 4 - Läroplan för förskolan, lpfö 98, 2018. 
Läroplan för förskolan, förslag på revidering. 
 
En revidering sker i år, 2018 av förskolans läroplan. Skolverket vill uppnå att 
läroplanens intention blir tydligare och begripligare samt att läroplanen upp-
dateras och samordnas med skollagen och övriga läroplaner. Målen ska vara 
utvärderingsbara för att öka kvaliteten i undervisningen i förskolan och på så 
sätt uppfylls förskolans mål. Förskolans uppdrag och personalens ansvar 
skrivs fram på ett ännu tydligare sätt. Formuleringen ”förskolan ska sträva ef-
ter att varje barn utvecklar” ändras till ”Förskolan ska ge barnen förutsätt-
ningar att utveckla” Ändringen harmoniserar bättre med Lgr 11, ett förtydli-
gande att ansvaret för måluppfyllelsen ligger på utbildningen och att änd-
ringen bör underlätta vid utvärderingen av förskolans verksamhet. Även för-
tydligas det att ”förskolläraren ska i undervisningen ansvara för att barnen”, 
ansvar innebär att undervisningen bedrivs som en målstyrd process i enlighet 
med läroplanens intentioner kring utveckling och lärande. Begreppet ”arbets-
laget” ändras till alla som ingår i arbetslaget; förskollärare, barnskötare och 
övrig personal, tillsammans ska främja barns utveckling och lärande.  
I läroplanen sen tidigare finns det en beskrivning hur barnen ska få använda 
sig av informationsteknik. 2018 ändas den formuleringen till att barn ska ge 
barnen förutsättningar att utveckla adekvat digitalkompetens, en lämplig 
kompetens. Kompetens ses som en process som ändras över tid. Bland annat 
att barn ska ges möjlighet till att utveckla en förståelse för digitalisering de 
möter i vardagen. Men också ska barnen ska ges möjlighet att utveckla för-
måga att använda digital teknik. Även ansvarar förskolan för att barnen ska få 
möjlighet till att utveckla ett ansvarsfullt förhållningssätt och kompetens till 
digital teknik, få kunskaper om att sitt tekniska handlande kan få konsekven-
ser. I den reviderade läroplanen görs det en tydlig betoning på att tekniken är 
viktig och formulerar efter revideringen strävansmålen att: 
 Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla 

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala 
som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och 
samtala om dessa 

• förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen  
 

Förskolläraren ska i undervisningen ansvara för att barnen 
• får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och 

lärande 
 

Alla som ingår i arbetslaget ska  
• skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommu-

nicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och 
tankar med hjälp olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala 
verktyg  

Intervjun kommer handla om vad ni anser att teknik/ digital teknik är i för-
skolan, vilka digitala verktyg ni använder. Hur ni arbetar med ämnet i 
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relation till läroplanen och om eller hur läroplans revideringen, 2018 kommer 
att påverka arbetet? 

Om ni skulle vilja arbeta annorlunda med teknik/ digital teknik mot vad ni 
gör idag? Har ni goda kunskaper inom ämnet eller är ni behov av kompetens? 
Hur ni arbetar med naturvetenskap och teknik? 

 
 
 
 
 
 
 


