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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how teaching in technology, linked 

to digitalisation, can be portrayed in the preschool. In order to find this out, 

interviews have been conducted with four preschool-educators, these educa-

tors have also answered a small questionnaire on digital tools. The result of the 

study shows that the preschool-educators connects building, construction, cre-

ation, computers and various technologies, for example, baking-techniques to 

the subject of technology. When it comes to the use of digital tools, the result 

shows that all preschool-educators use digital tools and then refer mainly to 

the learning tablet. The result also shows that digital tools are used to a limited 

extent when it comes to educational activities. The result also shows that the 

preschool educators have different conditions for being able to use digital tools 

in the preschool. This turns out when the preschool educators, for example, 

talk about the managers' knowledge and interest, available material and their 

own knowledge of digital tools and their functions. 

 

Keywords: Digital tools – Digitization - Educators in preschool - Technology 

in preschool  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i teknik, kopplat 

till digitaliseringen, kan gestaltas i förskolan. För att ta reda på detta har inter-

vjuer utförts med fyra pedagoger, dessa pedagoger har även fått svara på en 

mindre enkätundersökning om digitala verktyg. Resultatet av undersökningen 

visar att pedagogerna kopplar bygg, konstruktion, skapande, datorer och olika 

tekniker, exempelvis bak-tekniker till ämnet teknik. När det kommer till an-

vändandet av digitala verktyg, visar resultatet att samtliga pedagoger använder 

digitala verktyg och refererar då främst till lärplattan. Resultatet visar också att 

digitala verktyg används i låg utsträckning när det kommer till pedagogiska 

aktiviteter. Resultatet visar också att pedagogerna har olika förutsättningar för 

att kunna använda digitala verktyg i verksamheten. Detta visar sig när pedago-

gerna exempelvis berättar om chefernas kunskaper och intresse, tillgängligt 

material och sina egna kunskaper om digitala verktyg och dess funktioner.  

 

Nyckelord: Digitala verktyg – Digitalisering – Pedagoger i förskolan – Tek-

nik i förskolan  
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1 INLEDNING  

Intresset för den digitala teknikens användande i förskolan började växa fram när jag läste 

om digitala aktiviteter för barn under kursen ”grundläggande perspektiv på pedagogik, 

didaktik och lärande” i termin 2 på förskollärarprogrammet. Under kursen lästes boken, 

Mediepedagogik på barn villkor, som Lundgren Öhman (2014) är redaktör för. Bokens 

kapitel är författade av pedagoger i förskolan som berättar hur de arbetat med digitala 

verktyg och hur digitala verktyg kan användas för barnens utveckling och lärande. Denna 

bok inspirerade mig till att vilja testa nya saker och utveckla mina kunskaper när det gäller 

användandet av digitala verktyg i förskolans verksamhet.  

Som VFU-student (verksamhetsförlagundervisning) hade jag möjlighet att testa nya saker 

med olika digitala verktyg tillsammans med barnen samt utveckla mina egna kunskaper 

kring användandet av digitala verktyg och deras funktioner. Under VFU4 anordnade jag 

exempelvis ett projekt där barnen tillsammans fick bygga en stor båt, med olika material 

och sammanfogningstekniker. När båten var färdig, satte jag upp en Green Screen, som 

sedan användes för att skapa en bakgrund, där det såg ut som att barnen åkte i sin båt på 

havet. Trots att det bara gått två år sedan jag läste kursen, har användandet av digitala 

verktyg i förskolan ökat avsevärt. Dock är mina erfarenheter att de digitala verktygen i 

störst utsträckning fortfarande används till att dokumentera barnens utveckling och lä-

rande, istället för att använda dem i aktiviteter tillsammans med barnen. Vad kan detta 

bero på? är min fråga. De kunskaper jag besitter kring digitala verktyg och användandet 

av dessa, är något som är självlärt, genom eget utforskande av hur saker och ting fungerar.  

Under 2019 kommer en ny läroplan för förskolan. I den står det bland annat att barnen 

ska ges möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens genom att de ska få möjlig-

heter att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen (Skolverket, 

2018). Därför anser jag att det är av intresse att undersöka vilka erfarenheter pedagogerna 

har kring användandet av digitala verktyg i aktiviteter tillsammans med barnen och hur 

de förhåller sig till skrivningarna i den nya läroplanen angående digitalisering. 

1.1 Bakgrund 

Från och med första januari 1998 blev Skolverket tillsynsmyndighet för förskolan, samma 

år fick förskolan sin första läroplan. I och med detta ingår och utgör nu förskolan det 

första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdomar (Skolverket, 

1998). I den första läroplanens skrivningar, kopplat till teknik, står det bland annat att 

skapande och kommunicerande med hjälp av olika uttrycksformer utgör både innehåll 

och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta innefattar 

bland annat att forma, konstruera och nyttja material och teknik, även multimedia och 

informationsteknik kan användas i förskolan i såväl skapande processer som i tillämpning 



”Teknik är ju i stort sett allt”  Cecilia Lundevall 

2 

 

(Skolverket, 1998). Dessa skrivningar återfinns i samtliga revideringar av förskolan läro-

plan och har inte ändrats sedan 1998.  

I den första läroplanens strävansmål fanns det ett strävansmål som kunde kopplas till tek-

nik och det löd: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att 

bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material och tekniker” (Skolverket, 1998, 

s.12–13). När den första revideringen av läroplanen skedde 2010 ser vi att strävansmålet 

angående bygg och konstruktion står kvar, med ett tillägg där ordet redskap lagts till. 

Även ett nytt strävansmål har skrivits fram som är kopplat till teknik, detta lyder: ”För-

skolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen 

och utforska hur enkel teknik fungerar” (Skolverket, 2010, s.11–12). Dessa ändringar och 

tillägg levde sedan kvar i förskolans läroplan efter revideringen som skedde 2016 (Skol-

verket, 2016) och inga nya strävansmål kring teknik tillkom.  

Nu har en ny revidering av förskolans läroplan gjorts och denna gång har den bytt namn 

till Lpfö 18. I den står det bland annat att utbildningen som sker i förskolan ska lägga 

grunden för det livslånga lärandet. I förskolans utbildning kommer begreppet undervis-

ning ingå, från och med första 1 juli 2019, då förskolans nya läroplan träder i kraft. Under-

visnings begreppet innebär, enligt Skolverket (2018), att barnen ska utmanas och stimul-

eras med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, som i sin tur ska leda till ut-

veckling och lärande hos barnen. Undervisning ska enligt Skolverket (2018) utgå från ett 

innehåll som kan uppstå spontant eller vara en planerad undervisningssituation, eftersom 

barns utveckling och lärande är något som sker hela tiden. I Skolverket (2018) står även 

att förskolläraren ska ansvara för innehållet i den pedagogiska undervisningen och för att 

det målinriktade arbete främjar barns lärande och utveckling. Detta betyder inte att förs-

kollärarna ska göra allt arbete själva, utan hela arbetslaget deltar gemensamt i undervis-

ningen.   

I Utbildningsdepartementets (2017) Nationella digitaliseringsstrategi för skolväsendet, 

står det att regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitali-

seringens alla möjligheter och att arbetet med moderniseringen av Sverige börjar i skolan. 

Digitaliseringsstrategin syftar till att Sverige ska fortsätta vara ett land som är ledande när 

det gäller digitalisering och att vara digitalt kompententa. För att detta ska vara möjligt 

spelar skolväsendet en central roll. Målet med den Nationella digitaliseringsstrategin för 

skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017) är att ge barnen möjlighet att utveckla 

sina förmågor att använda och skapa med digital teknik, samt ge barnen en möjlighet att 

skapa förståelse för hur digitaliseringen påverkar oss som individer och hur samhällets 

utveckling påverkas av den samma. Regeringens och digitaliseringsstrategins intentioner 

angående en digitaliserad skolgång syns även i den nya läroplanen för förskolan. I läro-

planen för förskolan står det bland annat att ”utbildningen ska också ge barnen förutsätt-

ningar att utveckla en adekvat digital kompetens genom att ge dem möjligheter att ut-

veckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” (Skolverket, 2018, s.9). 

Kopplat till digitaliseringen står det även att barnen ska få möjligheten att grundlägga ett 
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ansvarsfullt och kritiskt förhållningssätt till den digitala tekniken, för att på sikt kunna se 

risker och möjligheter med digital teknik samt kunna utvärdera information (Skolverket, 

2018).  

Skrivningarna i den nya läroplanen som kan kopplas till teknik har samma innebörd som 

tidigare, men är något omformulerade. Nu står det bland annat att barnen ska få tid, rum 

och ro till eget skapande och att utbildningen ska ge barnen en möjlighet till att gestalta, 

uppleva och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer, exempelvis genom bild 

och form. Detta innefattar även att barnen ska få möjligheter att bland annat konstruera 

och skapa genom att använda olika tekniker, såväl digitala som andra, och olika material 

(Skolverket, 2018). 

Nytt för Lpfö 18 är att det står ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla” 

istället för ”förskolan ska sträva efter att varje barn” (jmf Skolverket, 2016 & Skolverket, 

2018) när det kommer till läroplansmålen. I och med den nya läroplanen tillkommer även 

ett nytt läroplansmål som är kopplat till teknik. Detta lyder ”förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa 

frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik” (Skolverket, 2018, s.13-14). An-

nars lever de tidigare läroplans målen kvar bortsett från formuleringen att förskolan ska 

ge barnen förutsättningar att utveckla de olika målen samt att begreppet enkel teknik är 

borttagit (Skolverket, 2018) 

1.2 Begreppsdefinition 

I detta avsnitt presenteras förkortningar och begrepp som är centrala för denna studie.  

App/applikation - är tillämpningsprogram, exempelvis ett datorprogram som är avsett för 

en viss tillämpning (Nationalencyklopedin, 2019). 

Digitala verktyg – är ett samlingsnamn för digitala hjälpmedel som kan användas inom 

förskolan och skolan. Digitala verktyg kan omfatta allt från datorer, kameror och projek-

torer surfplattor till appar. Surfplattan är en pekdator med avancerade funktioner som 

kopplas upp mot internet, antingen via trådlöst nätverk eller mobiltelefonnätet. På en surf-

platta kan du hantera bland annat musik, e-post, spel, filhantering och film. (Nationalen-

cyklopedin, 2019) 

Digitalisering – innebär en omvandling av information från analog till digital represen-

tation, nu kallas även övergången till ett digitalt informationssamhälle för digitalisering 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

Teknik – ett begrepp för allt som tillhör människans tillverkning och användning av ex-

empelvis verktyg, maskiner, apparater, byggnader och andra konstruktioner (Nationalen-

cyklopedin, 2019). 
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1.3 Syfte 

Denna undersökning syftar till att ta reda på hur undervisningen i teknik kopplat till digi-

taliseringen kan gestaltas i förskolan.  

 

  

1.4 Frågeställningar 

- Hur anser sig pedagogerna i förskolan arbeta med digitala verktyg kopplat till 

ämnet teknik? 

- Vilka digitala verktyg använder sig pedagogerna av i förskolans verksamhet? 
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2 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

Att hitta tidigare forskning kring teknik och användandet av digitala verktyg i förskolan 

har varit en utmaning, då utbudet är begränsat, detta gäller såväl forskning gjord i Sverige 

som internationellt. Utbudet är begränsat speciellt när det kommer till hur pedagoger an-

vänder digitala verktyg som ett hjälpmedel i verksamheten, som ska leda till barns ut-

veckling och lärande. Det som går att hitta, när det gäller digitala verktyg, handlar i första 

hand om lärplattor.  

2.1 Teknik i förskolan 

Forskning av Elvstrand, Hallström & Hellberg (2018) visar att teknikundervisning är ett 

område som aktualiserats i förskolan under de senaste åren. De lyfter bland annat att en 

ökad fokusering på teknikundervisning i vissa fall kan ha att göra med formuleringar från 

högre instanser genom exempelvis förskolans läroplan, men även kommuner som gått in 

och bestämt att förskolorna ska prioritera undervisning inom teknik och naturvetenskap. 

De finner även att pedagogerna kopplar görandet av teknik till det som sker i den ordinarie 

verksamheten, att pedagogerna gör en del aktiviteter med barnen utan att tänka på att 

aktiviteterna kan beskrivas som teknikundervisning. I resultatet ser de även att pedago-

gerna definierar teknik som något som existerar överallt och att teknik är allt, samtidigt 

anser de själva att de saknar begrepp som kan förklara vad teknik är och vad det innebär.  

I forskning av Sundqvist (2016) beskriver hon pedagogers ord om vad teknik i förskolan 

handlar om och nämner bland annat att det spontana och vardagliga användandet av olika 

artefakter kan enligt pedagogerna ses som tillhörande teknikundervisningen i förskolan. 

Teknik i förskolan handlar bland annat om att barnen ska lära sig att hantera olika arte-

fakter, exempelvis dragkedjor, hjul, saxar och vattenkranar, men lika väl informations- 

och kommunikationsteknik (IKT) som handlar om datorer, surfplattor och digitala kame-

ror. Hon skriver även att det är viktigt för barnen att lära sig vilka användningsområden 

de olika artefakterna har och vilket syfte artefakten har. Exempelvis att artefakten tillgo-

doser ett behov eller förenklar livet, detta kan barnen själva uppleva genom att en artefakt 

plockas bort under en tid.  

Forskning av Hallström, Elvstrand & Hellberg (2015) visar att barn använder teknik i sina 

dagliga liv på förskolan, både i situationer som är planerade av pedagogerna och i den 

fria leken. I förskolorna som ingår i deras studie har barnen tillgång till traditionellt kon-

struktionsmaterial i form av lego, järnvägar i trä för inomhusbruk och bland annat reglar, 

rep, burkar och rör för utomhusbruk. Pedagogerna har även samlat ihop material som 

barnen traditionellt sett inte leker med, så som pinnar och koner för att uppmuntra barnen 

till konstruktionslek. I resultatet finner de att barnen bland annat bygger och konstruerar 

hus, rutschbanor och skriver bokstäver med reglar när de är utomhus. De finner även att 
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barnen bygger och konstruerar när de är inomhus, då använder de sig av bland annat 

byggklossar för att bygga olika vägsystem för att kunna köra med sina bilar. Även Sun-

dqvist (2016) har uppmärksammat att pedagogerna anser att bygg och konstruktion kopp-

las till ämnet teknik. Pedagogerna nämner att skapandedelen i teknik inkluderar byggnat-

ioner med olika material, såsom klossar och återvinnings material, men kan även inklu-

dera konstnärligt skapande i form av ritande och målande. Pedagogerna beskriver även 

att lära känna materialet och redskapen är en viktig del inom förskolans teknikundervis-

ning, så att barnen får erfarenheter av de olika materialen och redskapen som kan använ-

das i skapandeprocesserna. Pedagogerna i deras studie nämner också att skapa och bygga 

kan vara en lösning på ett problem, samt att barnen själva kan lösa ett problem genom att 

skapa något i leken eller hitta en lösning i ett teknikexperiment som pedagogerna arran-

gerat. Det visar sig även att pedagogerna kopplar vissa färdigheter, exempelvis att klättra 

och springa till teknik och att denna sortens teknik inte åtskiljs från tekniska föremål.  

Sundqvist (2019) beskriver tre pedagogers aktiviteter som är avsedda att inkluderas i tek-

nikundervisningen. Den ena aktivitet går ut på att barnen ska bygga varsin buss av mjölk-

kartong, blompinnar, sugrör och mjölklock. Sugrören ska fungera som glidlager för hju-

laxlarna som i detta fall utgörs av blompinnarna. För att sammanfoga detaljerna i aktivi-

teten används en limpistol och för att göra hål i mjölkkartongen används en sprättare och 

en skruvmejsel. Pedagogens syfte med aktiviteten var att barnen skulle lära sig att bygga 

ett fordon där hjulen rullar som på ett riktigt fordon samt att barnen skulle få öva på att 

använda vissa verktyg och eventuellt upptäcka att vissa verktyg är bra för ett specifikt 

ändamål. Den andra aktiviteten som beskrivs syftar till att barnen ska bredda sin förståelse 

för begreppet hjul. Detta genom att bland annat samtala om olika slags hjul. Det första 

som diskuterades i aktiviteten var skillnaden mellan jul och hjul, samtidigt som barnen 

och pedagogerna tittade på bilder som barnen tagit på olika hjul. En annan del av aktivi-

teten gick ut på att barnen skulle måla ”snurr”, hur ”snurr” ses i barnen ögon. Det tredje 

och sista aktiviteten som beskrivs i artikeln handlar om att barnen ska få skapa film, detta 

med hjälp av egen målade figurer som i sin tur fotograferas för att kunna laddas upp i en 

app. Fokuset i denna aktivitet var skapandet av barnens figurer, där barnen ritade och 

sedan klippte ut sina figurer.  

2.2 Digitalisering i förskolan 

I forskning gjord av Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson & Ottosson (2005) kring datoranvän-

dandet i förskolan framkommer det att pedagogernas kunskaper kring datorn är begrän-

sade och att det finns en obeslutsamhet för hur datorn kan användas i den pedagogiska 

verksamheten utan att påverka andra viktiga aktiviteter. De fann bland annat att pedago-

gerna såg datoranvändandet som ett hot mot andra aktiviteter. Enligt Ljung-Djärf, Åberg-

Bengtsson & Ottosson (2005) kan detta i stor utsträckning ha att göra med pedagogernas 

antaganden, kvalifikationer och attityder om hur tekniken kan göras tillgänglig i 
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förskolan. Nyare forskning av Otterborn, Schönborn, & Hultén (2018) visar däremot att 

pedagogerna efterfrågar mer informativa riktlinjer för vad som krävs för att kunna ge-

nomföra tillfredsställande undervisning kring lärplattorna i praktiken. Förskollärarna vill 

också få en särskild utbildning för att förvärva nödvändiga digitala färdigheter och kun-

skaper kring användandet av digitala verktyg. De lyfter även fram ett behov av att det bör 

finns tillräckligt med resurser för att kunna genomföra en framgångsrik utbildning kring 

lärplattorna. 

I en studie av Otterborn, Schönborn & Hultén (2018) visar resultatet att lärplattorna an-

vänds mer och mer i undervisningen ute i verksamheterna. I studien har de sett minst fem 

nya områden som lärplattorna och dess appar/program används till. Dessa områden berör 

specifikt teknikundervisningen. I sitt resultat fann de bland annat att lärplattorna används 

till programmering, konstruktion, skapande och problemlösning. De fann även att åt-

minstone elva appar/program används för att implementera lärplattorna i teknikundervis-

ningen. I en studie av Nilsen (2018) visar dock resultatet att lärarens roll mestadels är av 

en stöttande karaktär, speciellt när det kommer till barn i ett till tre års åldern. De barnen 

använder lärplattan för att spela spel och leka, samt att aktiviteterna är initierat av barnen 

själva. De yngsta barnen som är ett år använder lärplattorna på ett fysiskt och rörligt sätt, 

ett sätt som görs möjligt då lärarna har en tillåtande attityd. Barn som är i två till tre åldern 

observeras inte av pedagogerna i samma utsträckning, som de yngre barnen, då de med 

hjälp och stöttning av pedagogerna lärt sig att sitta stilla med lärplattan. När det däremot 

kommer till barn i åldrarna fyra till fem år visar resultatet att aktiviteterna är initierade, 

planerade och ledda av lärarna. I dessa aktiviteter kunde Nilsen (2018) se att lärarna stöt-

tade barnen att interagera med ämnesinnehållet i apparna. Hon kunde även se att lärarna 

utmanade barnen genom att uppmana dem att öka svårighetsgrad. Resultatet visade även 

att lärplattor och appar användes som ersättare för analoga artefakter. Vid de lärarinitie-

rade aktiviteterna begräsande barnens agens och barnen deltog inte lika engagerat som 

vid barninitierade aktiviteter där barnen på ett lekfullt sätt deltog i aktiviteten.  

2.3 Positiva och negativa aspekter 

I en studie har Kjällander & Moinian (2014) undersökt hur barn skapar mening i leken 

genom lärplattan. Digitala spel ses ofta som hämmande för barnens kreativa förmåga 

bland pedagoger. Resultatet av deras studie visar däremot att barnen använder apparna på 

ett kreativt sätt, då de använder befintliga lägen för att skapa ny mening. Vid analysen av 

studien visar det sig även att barnen medvetet omvandlar informationen de fått via lär-

plattan i sin lek. I den nya omvandlade leken som barnen skapat, omvandlar de tecken 

från lärplattan, samt utmanar sina kamrater och skapar alternativa identiteter och går från 

en lärande konsument till lekande producent. 

Shifflet, Toledo & Mattoon (2012) har i sin studie studerat en förskollärare som lyfter sin 

oro för att lärplattan ska ha en negativ inverkan på barnens sociala interaktioner. När 
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läraren implementerade lärplattan i barngruppen fick hon dock en annan syn på det hela 

eftersom hon såg att barnen samarbetade kring lärplattan, istället för att isolerade sig med 

den, som hon från början trodde att barnen skulle göra. Vid ett tillfälle upptäckte läraren 

även att barnen samlades på en matta där de pratade och samspelade kring lärplattan samt 

lärde av varandra, trots att de hade varsin lärplatta. Studien visar även på en aktivitet som 

läraren skapat utifrån ett spel som barnen spelat i lärplattan. Spelet i lärplattan gick ut på 

att baka kakor och sälja dem, utifrån det skapade läraren ett tema där barnen bland annat 

skulle få baka kakor på riktigt. Pedagogerna på denna förskola gjorde även i ordning en 

lekhörna som liknade ett bageri där barnen skulle få leka kakförsäljare och bagare. I en 

aktivitet implementerade läraren lärplattan där barnen skulle få baka i spelet samtidigt 

som de bakade på riktigt, detta för att barnen skulle får se och känna skillnaden mellan 

att baka virtuellt och på riktigt. Aktiviteten resulterade bland annat i att barnen upptäckte 

att det är mycket svårare att kläcka ägg i verkligheten än det är i lärplattan, där barnen 

kläcker ägget med en lätt finger touch.  

I en annan studie visar dock resultatet att barnen blir mindre sociala i en spelaktivitet och 

att barnen spelar mer individuellt än tillsammans. Detta visar Nilsen (2018) som har un-

dersökte hur barn interagerar med varandra när de spelar memory. Barnen fick först spela 

ett analogt memory som bestod av träbrickor, därefter fick de spela ett digitalt memory 

på lärplattan. Det Nilsen (2018) kunde se i sin studie var att barnen blev mer tävlingsin-

riktade, de förde mer diskussioner och de turades om att vända på två brickor när det 

spelade ett analogt memory. Medan barnen spelade färdigt en hel omgång innan nästa 

barn fick spela, istället för att turas om att vända på två brickor i taget när de spelade ett 

digitalt memory. Detta medförde att barnen tappade den social biten och det tävlingsin-

riktade fokuset. Nilsen (2018) drar därmed slutsatsen att en digital artefakt inte kan ersätta 

en analog artefakt i den mening att aktiviteterna inte ger samma resultat i en utbildnings-

kontext. Hon nämner däremot att analoga och digitala artefakter har olika möjligheter och 

begränsningar, vilket kan få konsekvenser för vilken typ av användning som är möjlig, 

beroende på vilket lärande som är tänkt att barnen ska få.  

 

3 TEORI 

Denna studie utgår från en fenomenografisk metodansats, vilken Dahlgren & Johansson 

(2015) beskriver är en metod som är utvecklad för att kunna analysera data insamlad från 

enskilda individer. Data som analyseras är oftast insamlad genom halvstrukturerade in-

tervjuer. Metodansatsen är väl lämpad för att kunna analysera och beskriva människors 

tankar om ett fenomen i hens omvärld. Denna metodansats används eftersom studiens 

syfte är att ta reda på vilka erfarenheter och tankar pedagoger har kring teknikundervis-

ning och digitaliseringen i förskolan.  
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Den fenomenografiska metodansatsen är inriktad på att beskriva människors sätt att förstå 

olika fenomen i sin omvärld. Här riktas inte uppmärksamheten mot människors likheter i 

sätt att förstå ett fenomen utan den riktas mot människors variationer i sätt att förstå ett 

fenomen. Fenomenografin söker bidra till en fördjupad förståelse av det mänskliga läran-

det och av de olika sätten att förstå sin omvärld, som är ett resultat av lärandet (Dahlgren 

& Johansson, 2015). Utifrån metodansatsen kan pedagogernas olika erfarenheter och sätt 

att förstå teknikundervisningen och användandet av digitala verktyg synliggöras för att 

skapa fördjupa förståelsen om pedagogernas tankar och kunskaper inom området.  

Fenomenografins utgångspunkt är att människor förstår och uppfattar företeelser i sin 

omgivning på olika sätt, men att det finns ett begränsat antal sätt att förstå företeelsen på. 

I ett språkligt avseende kan uppfattningar uttryckas på flera olika sätt, vilket utgör den 

största utmaningen för den som vill söka förstå någon annans omvärld. Om ett antal per-

soner svarar på hur de uppfattar ett fenomen, kommer med stor sannolikhet ett antal olika 

sätt att förstå fenomenet att kunna urskiljas. Uppsättningen av uppfattningar, inom feno-

menografin, benämnas som utfallsrummet för företeelsen i fråga (Dahlgren & Johansson, 

2015). Metodansatsen tillåter pedagogernas olika uppfattningar av teknikundervisningen 

och användandet av digitala verktyg som sedan kan presenteras i studiens utfallsrum.  

 

4 METOD 

4.1 Urval och Deltagare 

Studien har genomförts i en medelstor kommun i Mellansverige. Tre utbildade förskollä-

rare och en utbildad fritidsledare har deltagit i studien, totalt fyra stycken. I kommunen 

finns tre förskoleområden. Informanterna representerar samtliga förskoleområden, varav 

två av informanterna arbetar inom samma förskoleområde. Samtliga informanter arbetar 

på olika förskolor runt om i kommunen, varav en ligger ute på landsbygden och tre ligger 

inom stadskärnan. Samtliga informanter är kvinnor, varav två är i 30–35 års åldern och 

två är i 45–50 års åldern.  

4.2 Datainsamlingsmetod 

Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) lyfter att metoden är ett redskap för att kunna besvara 

en frågeställning samt att frågeställningen behöver utvärderas för att kunna avgöra vilken 

metod som passar bäst för att besvara frågeställningen. Utifrån detta har frågeställningen 

i denna studie utvärderats genom en granskning av vad frågeställningen syftar till att be-

svara, vilket i denna studie är hur pedagogerna anser sig arbete med digitala verktyg i 

förhållande till ämnet teknik. Eftersom frågeställningen handlar om pedagogernas 
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uppfattningar och erfarenheter, ansågs metoden intervju vara den bästa metoden för att få 

svar på detta. Christoffersen & Johannessen (2015) styrker valet av intervju som metod 

eftersom de lyfter att en lämplig metod för att undersöka en människas uppfattningar och 

erfarenheter är metoden intervju, eftersom människans uppfattningar och erfarenheter 

framträder bäst då hen får svara fritt.  

Intervjumetoden som använts i denna studien är en semistrukturerad intervju, vilket är en 

kvalitativ metod. Vid de semistrukturerade intervjuerna har en övergripande intervju-

guide använts. Intervjuguiden (se bilaga 1) har bestått av förbestämda, men öppna frågor, 

där det inte finns några förbestämda svar, utan informanterna har fått svara fritt. Dessa 

frågor bildar utgångspunkten för intervjun. Christoffersen & Johannessen (2015) menar 

på att denna form av intervju bidrar till att informanten kan formulera svaren öppet och 

att svaren visar hur informanten har tolkat frågorna. De lyfter även att forskaren kan få 

fylligare svar vid användandet av öppna frågor, men att det samtidigt kan vara nödvändigt 

att till en viss del ställa samma frågor till samtliga informanter som deltar i undersök-

ningen.  

Dahlgren & Johansson (2015) skriver att förutsättningarna för en fenomenografisk an-

satsmetod är att intervjufrågorna har en viss karaktär, detta för att kunna utföra en fram-

gångsrik analys. Därför bör frågorna vara formulerade så att forskaren får svar på hur 

försökspersonen uppfattar ett visst fenomen. Eftersom denna studie är baserad på en fe-

nomenografisk ansatsmetod har detta tagits i beaktande när intervjufrågorna formulerats. 

Detta för att informanterna skulle formulera sina svar utifrån sina egna tankar och upp-

fattningar om digitaliseringen av förskolan. 

I studien har även en enkätundersökning (se bilaga 2) gjorts med samtliga informanter, 

som blivit intervjuade. Christoffersen & Johannessen (2015) nämner att utgångspunkten 

för utarbetningen av frågeformuläret är undersökningens frågeställning. Eftersom en del 

av frågeställningen i denna studie syftar till att ta reda på vilka digitala verktyg som an-

vänds i verksamheten, behövde enkätundersökningen utgå från olika digitala verktyg som 

kan finnas i förskolans verksamhet. De digitala verktygen som presenterats i denna en-

kätundersökning är dels sådana jag själv kommit i kontakt med i förskolan under VFU-

perioderna samt digitala verktyg som hittats i boken Digitalitet i förskolan av Nea Elyous-

soufi (2018). 

Nedan följer en kort beskrivning av de digitala verktygen som presenteras i enkätunder-

sökningen: 

Ett av de vanligaste digitala verktygen i förskolan är Lärplattorna som bland annat an-

vänds till dokumentation av olika slag, genom film, bilder och anteckningar (Elyoussoufi, 

2018).  

Till lärplattan kan olika pedagogiska appar laddas ner, som är utformade för att exempel-

vis utveckla barnens språk och kommunikations kunskaper. En av dessa appar är 
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Polyglutt som är en digital bilderboktjänst för förskolan. Appen tillhandahåller inlästa, 

bläddringsbara barnböcker på olika språk, så att barn med såväl svenska som andra mo-

dersmål kan läslyssna till hundratals böcker (Inläsningstjänst, 2019).  

Ett annat hjälpmedel som har börjat används i förskolan är QR-koder, QR står för Quick 

Reader, detta används bland annat i dokumentations syfte där en bild, ett filmklipp eller 

en text kan kopplas till en QR-kod, som sedan kan scannas med hjälp av en smartphone 

eller lärplatta (Elyoussoufi, 2018).  

Något som är på framväxt i förskolan är att skapa filmer av olika slag med hjälp av olika 

appar, några av dessa handlar om att manipulera bakgrunden så att det ser ut som att 

barnen är någon annanstans. Detta kan göras med hjälp av en Green Screen, till detta 

behövs en grön bakgrund och en Green Screen app, i appen kan pedagogerna tillsammans 

med barnen skapa filmer eller bilder där de lägger in vilken bakgrund de vill (Elyoussoufi, 

2018).  

Det finns även analoga hjälpmedel som kan kopplas samman med lärplattan, ett exempel 

på ett sådant hjälpmedel är Osmo. Osmo har ett stativ som lärplattan ställs i och en re-

flektor som placeras ovanpå lärplattan frontkamera, samt en app som laddas ner på lär-

plattan. Med hjälp av reflektor blir ytan framför lärplattan en arbetsyta för barnen där 

medföljande verktyg, i form av exempelvis bokstäver, tärnings brickor, tangram med 

mera, uppfattas och integreras in i appen på skärmen (Elyoussoufi, 2018). 

En projektor projicerar bilder eller filmer via exempelvis lärplattan till en skärm på väg-

gen. Detta kan bland annat användas vid reflektioner tillsammans med barnen, titta på 

bilder som barnen tagit eller filmer som barnen skapat. En bild eller film kan även proji-

ceras direkt på väggen för att skapa en digital lärmiljö. Då kan barnen exempelvis leka 

att de är i skogen om en bild på skog projiceras på väggen (Elyoussoufi, 2018). 

Det finns även ett digitalt verktyg format som ett ägg, webbägget, detta är ett mikroskop 

som kan förstora upp till 40 gånger, ta bilder och kopplas till lärplattan. Med hjälp av en 

projektor kan exempelvis bilder från webbägget projiceras till en projektorduk så att bar-

nen tillsammans kan kolla på förstorningar av bilderna som är lagrade i webbägget 

(Elyoussoufi, 2018).   

Programmering av olika slag är på framväxt i förskolans verksamhet. Till detta används 

robotarna Blue-Bot, Bee-Bot och Sphero. Blue-Bot och Bee-Bot programmeras genom 

knapparna som finns på ovansidan av roboten. Olika sekvenser programmeras för att styra 

roboten dit barnen vill att den ska åka. Ett rutsystem på ett bord eller golvet används ofta 

för att barnen ska kunna programmera roboten att åka till en specifik ruta. Sphero, som är 

formad som ett klot, styrs däremot via en app i lärplattan och styrningen av roboten sker 

direkt. En swipning åt höger, då åker roboten åt höger (Elyoussoufi, 2018).  
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Det finns även ett digitalt verktyg bestående av kretskort, USB-kabel och ett antal kroko-

dilklämmor, detta digitala verktyg heter Makey Makey. Genom att koppla krokodilkläm-

morna till exempelvis frukt kan barnen skapa instrument eller genom att koppla Makey 

Makey till en programmerings app så kan en interaktiv lärmiljö skapas (Elyoussoufi, 

2018).  

I förskolan används också en dokumentkamera som ibland kallas för Nickelpiga, detta är 

vår tids overheadprojektor. Smeknamnet skulle kunna ha att göra med den mjukvara som 

dokumentkameran levereras med, Ladybug, som betyder just nyckelpiga (Iris Hjälpme-

del, 2019).  

4.3 Genomförande 

För att komma i kontakt med förskollärare på olika förskolor har samtliga förskolechefer 

i kommunen kontaktats via mail. Förskolecheferna kontaktades även i syfte att få ett god-

kännande från dem, att besöka deras förskolor. Samtliga förskolechefer gav sitt samtycke 

till besöken och gav förslag på förskollärare som kunde vara intresserade av att delta i 

underökning. I slutänden har dock mestadels personliga kontakter använts som informan-

ter. Detta beroende på att de personliga kontakterna svarade omgående på meddelanden 

och en snabb kontakt kunde etableras. Tanken var att intervjua två förskollärare från varje 

område, sex stycken totalt. Men på grund av yttre omständigheter, så som tidsbrist samt 

sjukdomar och en viss mättnad i svaren från informanterna har fyra pedagoger intervjuats.  

Vid en första kontakten med informanterna delgavs de information om studien genom ett 

informationsbrev (se bilaga 3) som skickades till dem via mejl. I informationsbrevet fick 

informanterna den informationen som behövdes för att kunna ta ett beslut om deltagande 

i studien. När informanterna svarat ja, bokades en dag och tid som passade informantens 

verksamhet. Samtliga intervjuer är utförda på informanternas arbetsplatser i ett avskilt 

rum. Vid två tillfällen utfördes intervjuerna i personalrummet på förskolorna där infor-

manterna arbetar. Vid ett tillfälle hade informanten bokat ett kontor i förskolans lokaler 

och vid ett tillfälle utfördes intervjun i förskolans matsal, som ligger i andra änden av 

huset jämfört med vart barn och resterande personal var under intervjutillfället. I och med 

att intervjuerna skedda under informanternas arbetstid fanns det en risk att någon, barn 

eller andra pedagoger, skulle komma in i rummet där intervjun utfördes. Samtliga inter-

vjuer förblev dock ostörda eftersom ingen kom in i rummet där intervjun ägde rum.  

Det första som skedde vid samtliga intervjuer, var att samtyckesblanketten skrevs under 

av informanten (se bilaga 4). Sedan delgavs informanten enkätundersökningen som hen 

fick svara på (se bilaga 2). Därefter ställdes frågan om det var okej att föra ljudupptagning 

av intervjun, vilket samtliga informanter godkände. Frågeformuläret (se bilaga 1) som 

intervjun är baserad på lades på bordet, inspelningsinstrumentet sattes i flygplansläge och 

ljudupptagningen startades. Därefter följdes frågeformuläret med följdfrågor beroende på 
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vad informanten svarade. De tre första intervjuerna varade i ca 40 minuter och den sista 

intervjun varade i ca 20 minuter. Vid samtliga intervjuer fördes anteckningar, varav de 

tre första intervjuerna antecknades med papper och penna, medan den sista antecknades 

direkt på datorn som användes vid transkriberingen av det insamlade materialet.  

4.4 Databearbetning/Analysmetod 

Den fenomenografiska analysmodellen innehåller sju steg vilka Dahlgren & Johansson 

(2015) beskriver. Utifrån denna modell har det insamlade intervjumaterialet analyserats 

genom de olika stegen som utgör analysmodellen. Enligt steg 1 i fenomenografins ana-

lysmodell har materialet studerats och lästs flera gånger. Detta för att lära känna materi-

alet inför analysen som startar i steg 2. I steg 2 gjorde ett första försöka till att urskilja de 

uttalanden, från informanterna, som var mest betydelsefulla. Dahlgren & Johansson 

(2015) rekommenderar att intervjuerna skrivas ut på papper, för att kunna klippa ut 

stycken och passager ur intervjuerna. Dessa rekommendationer följdes i detta arbete. Ut-

skrifter av intervjuerna gjordes för att sedan kunna klippa ut de passager och stycken som 

var mest betydelsefulla. Dessa utklipp används sedan i nästa skede av analysprocessen. I 

enlighet med steg 3 i analysmetoden har en jämförelse gjorts mellan de olika passagerna 

och styckena som klipptes ut i det andra steget. Även ett försök till att hitta skillnader och 

likheter inom materialet har gjorts. Dahlgren & Johansson (2015) skriver att det är viktigt 

att försöka se igenom ytliga skillnader i svaret för att kunna upptäcka likheterna. I vissa 

fall kan det vara lättare att upptäcka dessa skillnader och ibland kan det vara svårare. För 

att kunna upptäcka skillnader och variationer i försökspersonernas svar har även likhet-

erna i deras svar undersökts.  

Därefter följer det steg 4, här har de funna skillnaderna och likheterna grupperats, vilket 

innebär att de utklippta styckena och passagerna har lagts i olika högar och ett försök till 

att relatera dem till varandra har gjorts. I detta fall återfanns åtta stycken kategorier, ka-

tegorierna har fått arbetsnamnen: 1. Läroplan digitalisering, 2. Skärmtid, 3. Ämnet teknik, 

4. Digitala verktyg i förhållande till ämnet teknik, 5. Chefer, 6. Intresse, 7. Vad behövs 

och 8. Hur digitala verktyg används/kan användas i verksamheten. Dahlgren & Johans-

son, (2015) skriver att en passage kan i vissa fall vara både en likhet och en skillnad.  

I steg 5 av analysen har kategorier artikulerats och likheterna har legat i fokus. Detta 

innebär att de olika kategorierna från det fjärde steget har studerats för att finna likheter 

dem emellan, alltså ett försök till att finna kärnan av likheterna i de olika kategorierna. 

Genom funna likheter har ett antal kategorier lagts till i samma kategori, vilket har resul-

terat i ett färre antal kategorier och som nu nere på fem kategorier. Dahlgren & Johansson 

(2015) lyfter att en kritisk del av analysen i detta skede är att forskaren är den som be-

stämmer var gränsen går mellan försökspersonernas uppfattningar, alltså hur stor variat-

ionen kan vara inom en kategori utan att vara tvungen att skapa en ny kategori.  



”Teknik är ju i stort sett allt”  Cecilia Lundevall 

14 

 

I steg 6 har kategorierna namngetts, kategori 1”Teknik i förskolan”, kategori 2.”Barns 

skärmtid”, kategori 3 ”Uppfattningar om digitaliseringen i läroplanen”, kategori 4 ”An-

vändning av digitala verktyg i pedagogisk verksamhet” och kategori 5 ”Förutsättningar 

för ett utvecklat användande av digitala verktyg”. Dahlgren & Johansson (2015) lyfter 

att vid skapandet av namn kommer det mest betydelsefulla materialet framträda, samt att 

namnet på en kategori bör vara kort och att forskaren bör anstränga sig för att fånga en 

känsla i sättet att uppfatta något.  

I steg 7 som är det sista steget i analysen är en kontrastiv fas. En jämförelse av passagerna 

och styckena har gjort för att se om de kan passa in i flera kategorier. Dahlgren & Johans-

son (2015) skriver att detta görs för att en kategori ska var exklusiv, momentet brukar 

resultera i att flera kategorier kan föras samman till ett färre antal kategorier. I och med 

att stegen går i varandra och att stegen upprepas, så har kategorierna som bildats, förblivit 

de kategorier som i denna studie utgör utfallsrummet, alltså resultatet av studien.  

I analysen av enkätundersökningen har en univariat analys använts, vilken Christoffersen 

& Johannessen (2015) beskriver är den enklaste formen av statistisk analys och undersö-

ker hur enheter fördelar sig enligt en egenskap på en variabel. Detta genom att räkna 

samman hur många enheter som markerat de olika svaren på variabeln i fråga. I denna 

studie har pedagogernas svar inom de tre frågorna räknats samman och utgör därmed 

resultatet av enkätundersökningen. Resultatet har sedan sammanställts i ett stapeldiagram 

som visar respektive pedagogs svar samt en tabell som visar vilka digitala verktyg som 

pedagogerna använder. 

4.5 Reliabilitet och validitet  

När det kommer till forskning är ett tillförlitligt datamaterial en grundläggande fråga. 

Detta kallas inom forskning reliabilitet som betyder just tillförlitlighet och har att göra 

med hur exakt och noggrant undersökningens datamaterial är, vilken data som används, 

vilken metoden de samlas in med och hur de bearbetas. Reliabiliteten kan testas på olika 

sätt, exempelvis låta flera olika forskare undersöka samma fenomen eller att samma forsk-

ningsgrupp utför samma undersökning med samma grupp med två till tre veckors mel-

lanrum (Christoffersen & Johannessen, 2015). När det kommer till denna undersökning 

är inte syftet att en annan forskningsgrupp ska få samma resultat som denna undersökning 

fått. Eftersom studien utgått från en kvalitativ metod om pedagogers erfarenheter och 

tankar är det omöjligt att en annan grupp pedagoger skulle ha exakt samma erfarenheter 

och tankar kring ämnet i undersökningen, eftersom de möjligtvis har tillgång till andra 

digitala verktyg och har andra erfarenheter kring användandet av dem. Skulle undersök-

ningen utföras med samma pedagoger som deltagit i denna studie, skulle utfallet med 

största sannolikhet inte bli den samma. Eftersom att pedagogerna skulle kunna utveckla 

sina kunskaper och erfara de digitala verktygen, som de har tillgång till, på ett annat vis 

efter sitt deltagande i denna studie.  
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Den data som är insamlad i undersökningen utgör inte verkligheten utan är en represen-

tation av verkligheten. Christoffersen & Johannessen (2015) skriver att en central fråga 

inom forskning är hur väl datamaterialet representerar det undersökta fenomenet, detta 

kallas för validitet och betyder giltighet. Det finns olika former av validitet, men i detta 

fall handlar det om begreppsvaliditet, som handlar om relationen mellan det generella 

fenomenet som undersökts och konkreta data. Begreppsvaliditet är ett mätningsfenomen, 

vilket handlar om huruvida det råder en överensstämmelse mellan det generella fenome-

net som ska undersökas och mätningen. För att resultatet ska få validitet används citat 

från pedagogerna som deltagit i studien. I resultatet av denna studie används flertalet citat 

och blockcitat för att visa vilka erfarenheter och tankar pedagogerna har kring de olika 

kategorierna som skapats i analysen. Eftersom studiens resultat är baserat på pedagoger-

nas svar och inte mitt eget tycke ger det studien validitet.  

4.6 Etiska överväganden 

I denna studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Veten-

skapsrådet, 2017). Detta innebär bland annat att förskolechefer och pedagoger genom 

muntlig och skriftlig information, tagit del av studiens syfte enligt informationskravet.  

Enligt samtyckeskravet har pedagogerna fått skriva på en samtyckesblankett, där de gett 

samtycke till att delta i studien och godkänt att intervjun spelats in. Materialet som sam-

lats in, har enligt konfidentialitetskravet förvarats på en lösenordskyddad dator samt att 

datamaterialet har anonymiserats för att informanterna inte ska kunna identifieras. Enligt 

nyttjandekravet används det insamlade materialet endast i studiens syfte och ändamål.  

 

5 RESULTAT 

Frågeställningen syftar till att svara på hur pedagogerna anser sig arbeta med digitala 

verktyg kopplat till ämnet teknik i förskolan samt att ta reda på vilka digitala verktyg 

som används. I resultatet presenteras först resultatet av enkätundersökning, följt av re-

sultatet av det analyserade intervjumaterialet. Pedagogernas svar är uppdelat pedagog 

för pedagog. Därefter har pedagogernas svar satts i förhållande till varandra i resultatets 

sammanfattning. 

5.1 Enkätundersökningen 

I resultatet av enkätundersökningen (se bilaga 2) kan man se variationen i antalet digitala 

verktyg som informanterna använder i verksamheten, hur många digitala verktyg som de 

hört talas om och hur många digitala verktyg som de inte hört talas om (se figur1) 
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Figur 1. Variationen i antal digitala verktyg som används, hört talas om samt inte hört talas om. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att pedagog 4 är den som använder sig av flest 

antal digitala verktyg, hon använder 11 digitala verktyg utav de 17 som presenterades i 

undersökningen. Resultatet visar även att pedagog 2 och pedagog 3 använder 8 av de 17 

presenterade digitala verktygen, dock är det en variation i vilka digitala verktyg som an-

vänds. Den som använder minsta antalet digitala verktyg är pedagog 1 som använder sju 

av de 17 presenterad digitala verktygen. Tabellen (se figur 2) nedan visar variationen i 

vilka digitala verktyg som används av pedagogerna som deltagit i studien. A står för de 

digitala verktyg som pedagogerna använder.  
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Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4

anväder hört talas om inte hört talas om

 Pedagog 1 Pedagog 2 Pedagog 3 Pedagog 4 

Green Screen    A 

QR-koder/cloud-QR  A A A 

Osmo    A 

Webb-ägget   A  

Ipad/lärplatta A A A A 

Dator A A A A 

Blue-Bot  A  A 

Bee-Bot     

Övriga robotar - Sphero     

Polyglutt A A A A 

Digitala termometrar     

Nyckelpiga A  A A 

Kameror A A A A 

Digitalaklockor A A  A 

Värmekameror     

Makey Makey     

Projektor/kanon A A A A 
Figur 2. Tabell över vilka digitala verktyg som pedagogerna använder. 
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Under varje pedagog finns en sammanställning av resultatet från hela enkätundersök-

ningen där det står vilka digitala verktyg som används av pedagogen, vilka digitala verk-

tyg som pedagogen hört talas om samt vilka digitala verktyg pedagogen inte hört talas 

om.  

5.2 Pedagog 1  

I analysen av intervjun med pedagog 1 framkommer det inom kategorin teknik i förskolan 

att hon anser att ”teknik är ju i stort sett allt”. Sedan tar hon upp några exempel på vad 

hon anser är teknik. Pedagog 1 tar då bland annat upp att teknik för henne är bygg och 

byggnationer av olika slag, det kan antingen vara byggnationer med lego, men även att 

bygga kojor med pinnar och snören. Pedagog 1 om legobyggnation: ”när man ska sätta 

ihop en legovägg alltså man gör ju som när man teglar ett hus, det är teknik i det praktiska, 

annars läggar man dem bara på en lång rad så som ett torn så håller det ju inte”. Hon 

tillägger sedan att det för henne är teknik när barnen klär på sig sina kläder och att det är 

teknik när barnen ska plocka upp en cykel från cykelrummet när det är saker i vägen. ”Att 

hitta lösningar på ett problem, det är teknik för mig” säger pedagog 1. För pedagog 1 är 

även olika bak-tekniker inkluderat i ämnet teknik i förskolan, tillexempel bakningen jäs-

ningsprocess, mäta och vad som händer med materialet. Hon säger även att ”det är ju alla 

tekniker omkring målningar, alltså skapande, vad kan man stoppa in, vilka färger går 

ihop, vad blir det för något, vått i vått är teknik.” Med vått i vått menas exempelvis att 

blanda blöta färger med varandra.  

När det kommer till kategorin barns skärmtid, berättar pedagog 1 att de inte har diskuterat 

just skärmtid utan att de mer har diskuterat innehållet i skärmen.  

Många barn idag som är utav de yngre som sitter med stora, med pappor! Får jag säga så? 

Det är väldigt sällan man hör ordet mamma i detta sammanhang, utan med pappor och äldre 

syskon och tittar på sånt och spelar, som har en åldersgräns för betydligt äldre. Är det 18 

år och så sitter 5-6åringen med det och spelar det. Kanske, det kanske är en orsak till att 

det finns ett en åldersgräns på det. Man ska inte utsättas för allting. (Pedagog 1) 

Pedagog 1 anser att den mesta skärmtiden ligger i hemmet. Med detta menar hon att bar-

nen tittar mer på skärmen hemma än i förskolan. Hon anser även att skärmtiden i försko-

lan har minskat och att efterfrågan efter Ipaden inte är lika stor nu, som den var för ett tag 

sedan i förskolan och kopplar det till att de flesta idag har den sortens teknik i hemmet. 

Pedagog 1 berättar att Ipaden nu tas fram mer som en happening när det är färre barn eller 

för att uppmuntra någon till att sitta still en liten stund. Pedagog 1 lyfter där med ett ex-

empel som hon upplever vara ett problem med skärmtiden i hemmet.  

Gå ut och ät och hela familjen sitter och läser i sina telefoner och inte pratar med varandra. 

Gå en vända på stan o den nyblivna mamman och pappan går och pratar i telefon eller, och 

läser på telefon medans barnet är i vagnen eller går vid sidan om, det tycker jag inte är okej! 

(Pedagog 1) 
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När det kommer till kategorin uppfattningar om digitaliseringen i läroplanen ställer pe-

dagog 1 sig frågan ”vad är adekvat digital kompetens?”. Hon menar då att det är en fråga 

som måste diskuteras tillsammans i arbetslaget utifrån de begrepp som använts. Hon lyf-

ter även att det inte finns några direktiv för vad barnen ska lära sig, mer än det digitala de 

möter i vardagen.  

Så det behöver inte vara avancerat på det sättet, utan vi behöver inte djup-gå i någonting 

utan vi behöver leta vad är vardag, vad är vardag för barn, vad möter de själva och vad vill 

de själva ha kunskap i och vad kan vi förkovra dem i. (Pedagog 1) 

Hon lyfter även sin egen kunskap i relation till det digitala hon möter i sin vardag och 

påpekar: 

Jag kan skrapa på ytan, jag kan använda min Iphone och jag kan använda Ipaden, datorn är 

jag hyfsat bra på, det är väl det de möter. Men skulle det hända någonting då måste jag ha 

hjälp, alltså jag kan inte lösa problemen men jag kan hantera dem och det kanske är det 

som är det adekvata, att kunna hantera det vi möter i vardagen. (Pedagog 1)  

Samtidigt anser hon att det digitala inte får förta det gamla, exempelvis att kunna jobba 

med penna och papper, böcker och kunna söka kunskap i dem. För ”vi måste kunna han-

tera den dagen vi står utan elektricitet. För det kan hända och då fungerar ingenting av 

den där digitaliseringen. Kan vi tända en eld? Kan vi koka vatten?”  

När det kommer till användning av digitala verktyg i pedagogisk verksamhet berättar pe-

dagog 1 att de mesta använder sig av paddan tillsammans med barnen i dagsläget och då 

i syfte att forska, hitta saker som de tycker är intressant och någon enstaka gång har de 

kollat på Polyglutt. De har även någon enstaka app i form av spel som barnen tycker är 

rolig och kan få spela någon enstaka gång. I spelt kan barnen sortera sopor, vilket pedagog 

1 har sett att de även gör ute sedan. Men när det kommer till att använda digitala verktyg 

i förhållande till ämnet teknik, säger pedagog 1:  

Vi har inte, dit har vi inte kommit, men om man skulle göra en teknikuppgift som då, när 

man gick den här matteutbildningen gjorde man ju en karta på det man hade byggt, alltså 

det här byggde vi, det här är liksom ritningen på bygget. (Pedagog 1) 

Hon lyfter även att hon tror att QR-koder skulle kunna användas i olika uppdrag, och att 

senare kunna göra filmer tillsammans med barnen.  

Både med figurer som man ritar och får in många delar då i, utav både den sociala delen, 

men tekniken olika tekniker, rittekniker, och använda dockor, Green Screenerna och det 

finns mycket där att hitta tror jag som vi skulle kunna ha roligt med. (Pedagog 1) 

Hon nämner även att hon provat Bee-Bott vid ett tillfälle och tror att det skulle vara kul 

att implementera det i barngrupp, men att det de behöver finnas en i huset.  

När det kommer till förutsättningar för ett utvecklat användande av digitala verktyg kän-

ner pedagog 1 att det finns både en rädsla för allt som är nytt och en stress, då de inte 

hinner lära sig själv innan de ska lära andra. Hon upplever även att förskolecheferna 

”trycker på” när det kommer till digitala verktyg eftersom det står i läroplanen. Hon anser 
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att ”vi behöver utbildningen, vi behöver materialet att och sen behöver vi något som vi 

också diskuterat förut, tid. Sen så tror jag en av de springande punkterna mångt, mycket 

utav, man måste få göra fel, för att lyckas”. För att få tid till att lära sig nämner hon  

Utan man måste se är det de här vi ska satsa på det här året och så köps det in så får vi lite 

tid och diskutera och träna på det på våra PKU-dagar (personalkompetensutveckling) då 

kommer vi att gå vidare fortare tror jag. Än om vi ska jobba i vår egen takt jämt. (Pedagog 

1) 

I sammanställningen av enkätundersökningen som pedagog 1 genomfört visar resultatet 

att pedagog 1 använder sig av Ipad/lärplattan, datorn, Polyglutt, nyckelpiga, kameror, di-

gitala klockor och projektor i verksamheten. I intervjumaterialet framkommer dock bara 

Ipaden när hon pratar om digitala verktyg, vilket kan ha att göra med hennes inställning 

till att digitaliseringen inte får förta det ”gamla”. Resultatet visar även att pedagog 1 har 

hört talas om de digitala verktygen Green Screen, QR-koder, Blue-Bot, Bee-Bot samt 

Makey Makey. Varpå pedagog 1 under intervjun nämner att hon kan tänka sig att använda 

QR-koder och Bee-bot i verksamheten. Till sist visar resultatet att pedagog 1 inte hart 

hört tala om de digitala verktygen Osmo, Webb-ägget, Sphero, digitala termometrar samt 

värmekameror, vilket resulterar i att hon inte nämner dessa vidare. 

5.3 Pedagog 2 

I analysen av intervjun med pedagog 2 framkommer det inom kategorin teknik i förskolan 

att hon anser att teknik i förskolan handlar om båda digital teknik och olika konstrukt-

ioner. Konstruktioner som kan göras för att hitta den bästa lösningen för syftet i en viss 

aktivitet. Så här förklara pedagog 2 att hon tänker kring teknik: ”jag vet inte riktigt hur 

jag ska formulera det, ja men en lösning, teknik för mig är ju, hur ska jag göra för att 

kunna genomföra det här med ett verktyg”. Hon påpekar även att teknik är ett stort ämne, 

att det inte bara går att tänka smått utan att vi måste tänka oss något större. Pedagog 2 

lyfter deras VFU-elev som ett exempel för hur en konstruktionsaktivitet skulle kunna 

vara, enligt henne. VFU-eleven skulle bland annat hålla i en aktivitet där hen tillsammans 

med barnen skulle konstruera verktyg för att kunna blåsa såpbubblor. Pedagog 2 säger: 

”samtidigt går det in i fysiken också då det är ett fysikaliskt fenomen att det blir bubblor 

av det här. Men själva tekniken bidrar till att jag har det här verktyget”.  

När det kommer till kategorin barns skärmtid anser pedagog 2 att skärmtiden ska fylla ett 

syfte och att Ipaden inte ska användas som en barnvakt i förskolan. Pedagog 2 om skärm-

tid:  

Den ska ha ett pedagogiskt syfte och det är inte ett pedagogiskt syfte att sätta ett barn fram-

för en Ipad och sedan gå därifrån, eller ha på projektorn och kolla på YouTube-klipp i en 

timme bara för att liksom fördriva tid eller vad det nu kan vara. (Pedagog 2) 

Samtidigt dömer hon inte om någon förälder låter sitt barn sitta med Ipaden hemma. Pe-

dagog 2 anser inte heller att Ipaden ska användas som ett tröstredskap när ett barn är 
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ledset, eller alltid plockas fram vid fyra så att det alltid är samma barn som sitter med 

Ipaden när föräldrarna kommer för att hämta. Utan pedagog 2 lyfter flertalet gånger att 

hon anser att användandet av Ipaden i barngrupp ska ha ett syfte.  

När det kommer till kategorin uppfattningar om digitaliseringen i läroplanen anser peda-

gog 2 att det är viktigt att implementera digitala resurser i förskolan, då de märker att barn 

redan i två till tre års ålder använder termer som att ”swipa”. Därför vill pedagog 2 kunna 

ge barnen olika möjligheter och sätt att använda exempelvis Ipaden på, ”alltså att man 

ändå ger dem, alltså den möjligheten att se hur man kan arbeta med en Ipad och nu menar 

jag inte sitta med YouTube”. Pedagog 2 är även inne på att digitaliseringen inte bara 

handlar om att använda Ipads och andra digitala verktyg i förskolan, utan att det är ett 

bredare ämne som breder ut sig i hela samhället och att förutsättningarna ser annorlunda 

ut nu jämfört med förr. Pedagog 2 tänkte tillbaka till när hon var lite och jämförde med 

hur det kan se ut nu. 

Alltså bara som det här när, alltså när vi var små. Det fanns ju inga kort att betala med. Det 

fanns ju pengar och nu om man köper en leksaksapparat, en såndär kassa, då är det ju kort 

med, typ American express står det och bara det är ju en digitalisering i sig. (Pedagog 2) 

När det kommer till användning av digitala verktyg i pedagogisk verksamhet berättar pe-

dagog 2 att Ipaden i stor utsträckning bytt ut andra digitala verktyg, exempelvis datorer, 

kameror och klockor, eftersom Ipaden innehåller de egenskaperna. Hon berättar att de 

bland annat använder projektorn och Ipaden för att reflektera tillsammans med barnen 

eller för att kolla på Polyglutt, till exempel för att de arabisktalande barnen ska kunna ta 

del av sitt modersmål. Hon nämner även att hon skapat ett flerspråkighets material, där 

hon kopplat QR-koder till exempelvis blinka lilla stjärna på svenska, engelska och ara-

biska, vilket är uppskattat bland barnen. 

Så att då kan barnen gå och fråga kan jag ta Ipaden för jag vill lyssna på det här och så 

använder du QR-läsaren och så liksom går de till. De vet ju precis. Jag vill använda QR-

koderna, säger dom. (Pedagog 2) 

Pedagog 2 lyfter även att de har arbetat lite med roboten Blue-Bot. Där de använt en 

tärning som pedagogerna limmat fast olika djur på och gjort ett rutsystem med olika djur 

på golvet som används vid programmeringen av Blue-Boten. 

Med hjälp av en tärning med djur på […] så slår barnet tärning och får den fram tillexempel 

en geting och så har vi gjort med såndär, bokplast på golvet, i sånt där rutsystem, så får de 

liksom trycka in hur många knapptryck och svängar den behöver göra för att komma fram 

till den på tärningen. (Pedagog 2) 

När den kommer till användandet av digitala verktyg i förhållande till ämnet teknik lyfter 

pedagog 2 en aktivitet där barnen bygger lego, och då har de tagit fram ritningarna på 

Ipaden. 

Då har de ju Ipaden framför sig med bilden hur tillexempel det ska se ut när det är klart, 

vilket blir väldigt lätt åtkomligt, för du kan ju zooma in och zooma ut. Det kan du ju inte 
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göra på en teckning som ligger där och samtidigt så sen när ditt bygge är klart kan du ju ta 

kort och jämföra, ser det likadant ut. (Pedagog 2) 

Hon påpekar att hon vill fortsätta arbeta med digitala verktyg som de gör idag och samti-

digt utveckla arbetet, men ger inga förslag på hur utvecklingen skulle kunna se ut.  

När det kommer till förutsättningar för ett utvecklat användande av digitala verktyg anser 

pedagog 2 att det först och främst handlar om ett intresse hos pedagogerna och att hela 

arbetslaget är drivande och att inte bara är en pedagog som ska vara drivande i arbetet. 

Men hon nämner även att pedagogerna bör få den utbildningen som krävs för att kunna 

genomföra det. Pedagog 2 berättar att de fick en Blue-Bot av sin förskolechef i julklapp 

och att de även fått mail angående en kurs som chefen tyckte att pedagogerna skulle gå, 

som handlade om hur Ipaden kunde användas på olika sätt. Pedagog 2 upplever även att 

chefen kommer med tips och idéer om hur de kan använda exempelvis Blue-Boten. Pe-

dagog 2:  

Men det var ju som jag sa att, det ska finnas förutsättningar för det, intresse, kompetens 

och verktyg och att det inte bara ska krävas utav en förskola att nu ska ni jobba på det här, 

utan att man får, alltså utbildning i det också. Så tänker jag. (Pedagog 2) 

 

I sammanställningen av enkätundersökningen som pedagog 2 genomfört visar resultatet 

att pedagog 2 använder sig av QR-koder, Ipad/lärplattor, dator, Blue-Bot, Polyglutt, ka-

meror, digitala klockor och projektor i verksamheten. Under intervjun framkommer det 

att pedagog 2 använder sig av lärplattan, QR-koder, Polyglutt och Blue-Boten, eftersom 

hon berättar om olika aktiviteter som dessa digitala verktyg används till. Resultatet visar 

även att pedagog 2 har hört talas om Green Screen, Bee-Bot, digital termometer, nyckel-

piga och värmekameror, men dessa är inget som används i verksamheten idag, men pe-

dagog 2 nämner att de vill utveckla sitt arbete med digitala verktyg och då kanske någon 

av dessa blir relevanta att implementera i verksamheten. Till sist kan vi utläsa att pedagog 

2 inte har hört talas om de digitala verktygen Osmo, Webb-ägget, Sphero samt Makey 

Makey, vilket kan ha resulterat i att hon inte nämner dessa vidare under intervjun.  

5.4 Pedagog 3 

I analysen av intervjun med pedagog 3 framkommer det inom kategorin teknik i förskolan 

att hon anser att teknik i förskolan bland annat handlar om datorer, men säger samtidigt 

att ”det är ju även det man erbjuder barnen och skapa med och såna material”. Hon näm-

ner också att hon anser att konstruktion tillhör ämnet teknik. Dock var inte teknik hennes 

favoritämne i skolan. När pedagog 3 berättar hur de arbetar med teknik, nämner hon bland 

annat: 

Man märker, vi har ju ganska många 6åringar och då känner man såhär, de börjar blir lite 

trötta på det här […] och då har man ju märkt om man erbjuder att dom ska göra ritningar 

tex i snickarrummet eller att dom får bygga och konstruera med olika material, man 
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behöver ju utmana dom. Så dom är ju lite lättare att fånga kanske i den sortens teknik, 

byggrummet och när man är ute i skogen och bygger kojor. (Pedagog 3)  

Hon frågar sig även om det är teknik att göra film tillsammans med barnen, då det är 

något hon skulle kunna tänka sig att testa framöver.  

När det kommer till kategorin barns skärmtid anser pedagog 3 att det är otäck att en sådan 

diskussion ens ska behövas. Men att hon även kan se till sig själv ”att oj du nu är det dags 

att man som vuxen, är ju att få styra över den där och vad barnen egentligen ser”. Pedagog 

3 anser samtidigt att det även beror på vilken slags skärmtid det handlar om. Hon upplever 

att barnen oftast frågar om de får låna plattan för att spela spel, men ”vi är lite hårda inne 

hos oss med den där plattan” och tillåter inte det, men att det kan vara tillåtet att kolla på 

Polyglutt. Pedagog 3 berättar att de brukar ta fram plattan efter klockan fyra på eftermid-

dagen när vissa barn kan behöva varva ner, då ställs en timer på en kvart för att varje barn 

ska få en begränsad skärmtid. Samtidigt anser pedagog 3 att barnen inte ska få sätta sig 

med plattan i tid och otid för att det ska vara lugnt på förskola, utan att det går att lösa 

med lugn musik och små aktiviteter i olika rum. Pedagog 3 säger också:  

För det är ju mycket skrämsel också att barn som är två år, det är ju något med synen och 

det här med nacken och ja. Det blir ju alltid så, lite propaganda också. Så är det ju med allt, 

man får använda det i sunt förnuft. (Pedagog 3)  

När det kommer till kategorin uppfattningar om digitaliseringen i läroplanen anser peda-

gog 3 att allt blir så tillgängligt, i och med att de allra flesta idag har tillgång till nätet och 

främst YouTube, vilket hon tycker är skrämmande, för vad ser barnen egentligen. Peda-

gog 3 egna ord ”utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat 

digital kompetens, ja det är just det, utveckla en förståelse för digitaliseringen de möter i 

vardagen. För det är ju den som egentligen kan vara lite skrämmande vad man egentligen 

ser. Och tolkar alltså allting blir ju så himla tillgängligt. Men det är ju det där just att man 

kan använda plattan till något annat än att bara titta på YouTube”. Hon lyfter även att det 

är ”vårt” jobb att lära barnen den bra sidan av hur digitala verktyg, så som Ipaden, hur 

den kan användas istället för att bara kolla på exempelvis YouTube.  

När det kommer till användning av digitala verktyg i pedagogisk verksamhet berättar pe-

dagog 3 att de främst använder plattan, kopplad till deras lärplattform, unikum, för att 

filma och dokumentera med bilder samt kolla på Polyglutt. De har även tillgång till de 

digitala verktygen nyckelpigan och ett webb-ägg, men det används inte i dagsläget. Pe-

dagog 3 säger ”webb-ägget och nyckelpigan tillexempel, skulle vi ju kunna använda, för 

det har vi ju. Så att bli bättre på att använda de grejerna som faktiskt finns”. Pedagog 3 

berättar att hon för första gången, precis innan intervjun, testade att skapa en QR-kod och 

insåg hur enkelt det var. I och med det fick hon fler idéer om hur QR-koder skulle kunna 

användas. Till exempelvis dokumentera genom film när barnen berättar om sina byggen 

eller teckningar, för att sedan koppla det till en QR-kod som föräldrar kan ta del av till-

sammans med sina barn. När det kommer till att använda digitala verktyg i förhållande 
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till ämnet teknik, så upplever pedagog 3 inte att de gör det i dagsläget men skulle vilja 

testa och nämner då digitala verktyg som Green Screen, Blue-Bot och Makey Makey. 

Hon nämner också webb-ägget och att använda det för att se hur saker och ting är upp-

byggda.  

Webb-ägget är ju också ett sätt man kan gå nära till exempel hur saker och ting är upp-

byggda och man kan liksom gå inpå. […] nej men just hur saker och ting fungerar sånt gillar 

ju barn, hur är det uppbyggt och hur, att man skulle kunna använda teknik den här digitala 

tekniken på ett sådant sätt. (Pedagog 3) 

När det kommer till förutsättningar för ett utvecklat användande av digitala verktyg upp-

lever pedagog 3 att cheferna inte heller är så insatta i vad digitala verktyg handlar om och 

kopplar detta till att det är därför det inte satsas så mycket på vidare utbildning kring just 

detta. ”Dom behöver nog också uppdateras, lite, jo men intresset finns ju säkert, men just 

nu känns det inte som att det är så prioriterat.” Hon nämner att de skulle behöva någon 

form av fortbildningsdag, studiebesök eller kunna utnyttja andra pedagogers kunskaper 

från andra förskolor och till exempel träffas på en PKU-dag för att gå igenom hur verk-

tygen de har ska användas. Hon lyfter också att materialet behöver finnas, då det först 

bara fanns två projektorer i ett hus med fyra avdelningar. Pedagog 3 säger ”och jag vet ju 

inte riktigt, nu fick jag ju en lista här på massor av saker som finns, att man vet ju så lite 

om vad som är tekniken som man kan använda. Så att ja vi, jag tycker att själv behöver 

jag ju både fortbildning och material och sen är det ju lite upp till en själv att ta reda på, 

för de finns ju bra att läsa” 

I sammanställningen av enkätundersökningen som pedagog 3 genomfört visar resultatet 

att pedagog 3 använder sig av QR-koder, webb-ägget, Ipad/lärplatta, dator, Polyglutt, 

nyckelpiga, kameror och projektor i verksamheten. I intervjun nämner pedagog 3 att de 

främst använder lärplattan i verksamheten, detta för att dokumentera barnens utveckling 

och lärande. Det framkommer även att hon precis lärt sig att koppla en QR-kod till en 

bild, vilket hon upplevde var enkelt och kommer fortsätta med. Resultatet visar även att 

pedagog 3 har hört talas om Green Screen, Blue-Bot, Bee-Bot, digitala och Makey 

Makey, under intervju framkommer det att pedagog 3 skulle tycka att det skulle vara 

roligt att testa Makey Makey. Till sist visar resultatet att pedagog 3 inte har hört talas om 

de digitala verktygen Osmo, Sphero, digitala termometrar och värmekameror, vilket kan 

förklara varför pedagog 3 inte nämner dessa vidare under intervjun.  

5.5 Pedagog 4 

I analysen av intervjun med pedagog 4 framkommer det inom kategorin teknik i förskolan 

att hon anser att ”teknik är väl nästan allt”. Hon nämner bland annat att teknik hänger 

ihop med att måla, klippa och klistra. När pedagog 4 berättar vad de gör när de arbetar 

med teknik säger hon: ”nej det är väl att vi QR-kodar mycket och det flyter väl in rätt 

naturligt känns det som i vår vardag”.  
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När det kommer till kategorin barns skärmtid anser pedagog 4 att det är svårt att ha en 

åsikt, hon säger att ” än så länge vet man ju inte hur det påverkar med för mycket eller 

för lite skärmtid heller, eftersom det är hyfsat nytt med skärmtid”. Men hon anser ändå 

att en kombination av skärmtid och inte skärmtid skulle var bäst. Då hon tycker att ett 

avbrott alltid är bra och att det inte går att sitta hela dagarna framför en skärm. Pedagog 

4 anser även att det finns de barn som få ut bra saker av skärmtid också, och att all skärm-

tid inte är dålig skärmtid. Hon säger till exempel: 

det finns ju faktiskt de barn och ungdomar som inte har ett socialt nätverk fysiskt, men ändå 

har det i socialt nätverk digitalt. Så givetvis så är det helt beroende på vad man använder 

och gör för det finns ju mycket bra. (Pedagog 4)  

När det kommer till kategorin uppfattningar om digitaliseringen i läroplanen anser peda-

gog 4 att det är ”bra” att skrivningarna om digitaliseringen har implementerats i läropla-

nen. Detta för att digitaliseringen tar allt större plats i samhället. Hon lyfter även att det 

är bra om barnen har en grund att stå på när de ska börja skolan, då det finns de barn som 

kanske inte har möjlighet att använda digitala hjälpmedel och verktyg hemma och ”då 

ska ju vi kunna ge dem en viss grund att stå på”. Pedagog 4 nämner att det kan finnas 

föräldrar som inte tycker att barnen ska sitta med digitala verktyg i förskolan, men sam-

hället ser ut som det gör och detta medför att vi i vissa fall måsta utnyttja vissa verktyg 

för att lära oss andra saker.  

När det kommer till användning av digitala verktyg i pedagogisk verksamhet, upplever 

pedagog 4 att de använder det ”nog rätt mycket” och ger exempel på vilka digitala verktyg 

de använder. Ett exempel är timstocken eller tidtagning via Ipaden, som används vid vi-

lan, för att underlätta för de barn som har det jobbigt med att hålla ut, ”så de har koll på 

hur långtid man ska vila till exempel”. De använder sig även av QR-koder och nyckelpi-

gan (ladybug). Nyckelpigan används när de läser böcker eller tittar på barnens teckningar. 

Just nu så är adaptern mellan kanonen och Ipaden trasig så då använder vi nyckelpigan till 

att scanna av det vi tar upp på Ipaden också. Vi säger om barnen gjort en film så tar vi 

ladybuggen över Ipaden så vi får upp det på den. (Pedagog 4) 

Hon lyfter också att Ipaden används till trygghetskartor där barnen själva får ta kort på 

vart de trivs respektive inte trivs i lokalerna. Samt att Ipaden används till att kolla på 

Polyglutt, så att barnen som behöver, kan få höra sagan på exempelvis arabiska. När det 

kommer till användandet av digitala verktyg i förhållande till ämnet teknik, säger pedagog 

4 att de skapar filmer med bland annat Green Screen, där barnen får agera skådespelare. 

De har under temaarbetet rymden skapa filmer där barnen fått välja vilken planet de vill 

besöka och sedan använt sig av Green Screen så att barnen kunnat dansa och hoppa på 

planeten. Hon tänker även att digitala verktyg skulle kunna användas när barnen exem-

pelvis ska bygga och konstruera genom att ”kunna använda Ipaden och visa steg för steg. 

Hur man bygger, var dom bygger och vad det ska blir liksom och göra ritningar med hjälp 

av Ipaden”. 
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När det kommer till förutsättningar för ett utvecklat användande av digitala verktyg näm-

ner pedagog 4 att förskolechefernas intresse blir större och större för att använda digitala 

verktyg i verksamheten och att intresset bland kollegorna är varierande. Vilket hon kopp-

lar till deras olika kunskaper inom ämnet, hon själv tycker det är kul och är nyfiken på 

hur saker och ting kan användas. Men pedagog 4 känner att:  

Finns det saker att ta lärdom av så är det väl bra att få det, vi lär oss olika, jag har ju lätt att 

lära mig medan jag har kollegor som har jättesvårt och då är det ju bra om man får utbild-

ningar och tid för att lära sig. (Pedagog 4) 

Pedagog 4 påpekar att alla pedagogerna behöver besitta viss kunskap och grund att stå 

på, men att alla inte behöver kunna allt. Pedagog 4 tror på att sprida lärdom med hjälp av 

digitala verktyg.  

Säg som föreläsningar och sånt. Det kanske finns en, jättekompetenta pedagoger på en an-

nan förskola och med hjälp av till exempel kanon och få en digital fil för att bli delad 

informationen utan att, för ibland blir det så omständligt om arbetslag ska flytta på sig, och 

om man då kan bli delgiven på ett annat sätt så det blir som en, webbföreläsning. (Pedagog 

4)  

Hon nämner att en sådan metod skulle kunna underlätta då alla kan ta del av informat-

ionen när tiden finns.  

I sammanställningen av enkätundersökningen som genomfördes av pedagog 4 visar re-

sultatet att pedagog 4 använder Green Screen, QR-koder, Osmo, Ipad/lärplatta, Dator, 

Blue-Bot, Polyglutt, nyckelpiga, kameror, digitala klockor och projektor i verksamheten. 

Varpå hon nämner ipaden, Green Screen, Nyckelpigan, digitala klockor och projektorn 

under intervjun och beskriver hur de använder dessa. Resultatet visar även att pedagog 4 

har hört talas om Bee-Bot, Sphero, digitala termometrar, värmekameror samt Makey 

Makey, dock framkommer det inte om pedagog 4 är intresserade av att använda dessa i 

verksamheten, eftersom inte hon inte nämner dessa under intervjun. Till sist kan vi utläsa 

att pedagog 4 inte har hört talas om det digitala verktyget webb-ägget, vilket inte heller 

omnämns under intervjun.  

5.6 Sammanfattning resultat 

Resultatet av studien visar att samtliga pedagoger använder sig av digitala verktyg i verk-

samheten, men i olika utsträckning. Detta resultat går att utläsa från både intervjumateri-

alet samt enkätundersökningens materialet. De digitala verktygen som används i störst 

utsträckning av pedagogerna är Ipaden, projektorn och Polyglutt. Dessa tre digitala verk-

tyg används bland annat tillsamman, eftersom Polyglutt är en app i Ipaden som kan pro-

jiceras till väggen, med hjälp av projektorn. Ipaden används också till att dokumentera 

genom film och foton, som i vissa fall projiceras med projektorn, för reflektioner tillsam-

mans med barnen. Resultatet visar också ett antal digitala verktyg som inte används av 

någon av pedagogerna, dessa är Bee-Bot, värmekameror, Makey Makey, Sphero och 
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digitala termometrar. Samtidigt visar resultatet att en av pedagogerna konstaterar att 

Ipaden har bytt ut flertalet andra digitala verktyg så som datorer, kameror och klockor, då 

Ipaden har alla dessa funktioner. När det kommer till andra digitala verktyg visar resulta-

tet att vissa digitala verktyg används av enstaka pedagoger exempelvis Blue-Boten och 

Osmo. I resultatet kan vi se att digitala verktyg inte används i stor utsträckning i förhål-

lande till aktiviteter inom ämnet teknik. Däremot nämner en av fyra pedagogen att Ipaden 

används när barnen vill bygga lego, för att visa ritningar som barnen ska följa. Pedago-

gerna lyfter däremot olika exempel på vad digitala verktyg skulle kunna användas till, 

som att Ipaden kan användas för att visa barnen steg för steg hur en byggnation kan gå 

till. Eller använda QR-koder i olika uppdrag tillsammans med barnen, samt använda det 

digitala webb-ägget för att undersöka hur saker och ting är uppbyggda och fungerar. 

Studien visar även att pedagogerna har en bred syn på vad som ingår i ämnet teknik i 

förskolan och kan inkludera i stort sett allt. Både pedagog 1 och pedagog 4 nämner just 

detta under sina intervjuer, att teknik är i stort sett allt. Resultatet visar också att samtliga 

pedagoger kopplar skapande av olika slag till ämnet teknik, såsom att klippa, klistra och 

måla. Tre av fyra pedagoger nämner också bygg och konstruktion med olika material, när 

de pratar om teknikämnet. Två av pedagogerna lyfter att de anser att problemlösningar 

ingår i ämnet teknik som exempel att klä på sig kläder eller hur ett problem kan lösas med 

ett verktyg. I resultatet kan vi även se att tre av pedagogerna kopplar digitala verktyg, 

som datorer och QR-koder till ämnet teknik. Den ena pedagogen som nämner att QR-

koder är teknik anser också att teknik är allt. Medan den andra pedagogen som anser att 

teknik är allt, inte nämner digitala verktyg i samband med teknikämnet utan inkluderar 

olika bak-tekniker i ämnet, och inkluderar jäsningsprocesser och uppmätning av ingredi-

enser i detta.  

I resultatet av studien hänvisar pedagogerna i stor utsträckning till Ipaden som det digitala 

verktyg som används i verksamheten. Däremot har pedagogerna har olika syn på skärm-

tid, en åsikt är att användandet av Ipaden ska ha ett pedagogiskt syfte och inte användas 

som en barnvakt eller som ett tidsfördriv. En annan åsikt är att Ipaden kan plockas fram 

som ett nedvarvnings alternativ. Samtidigt upplever två av pedagoger att den mesta 

skärmtiden sker i hemmet, då de flesta barn idag har tillgång till den sortens digitala verk-

tyg och att skärmtiden i förskolan har minskat, eftersom barnen inte efterfrågar Ipaden i 

samma utsträckning som tidigare. I resultatet kan vi även se att en av pedagogerna anser 

att det finns de barn som får ut bra saker av att sitta framför skärmen, då det finns vissa 

barn som inte har ett socialt nätverk fysiskt utan har sitt sociala nätverk digital.  

Resultatet visar att pedagogerna har olika förutsättningar för att kunna använda digitala 

verktyg i verksamheten. Vi kan delvis se att pedagogernas kunskaper och intresse kring 

digitala verktyg är olika, så väl bland pedagogerna som hos förskolecheferna. Detta för 

att en av pedagogerna lyfter att det finns en rädsla och stress för allt som är nytt, medan 

en annan pedagog nämner att de fått tagit del av utbildning kring lärplattan och dess 
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funktioner, samt fått en Blue-Bot i julklapp från förskolechefen. När det kommer till pe-

dagogernas egen kompetens kring digitala verktyg lyfter samtliga pedagoger att de är i 

behov av mer utbildning för att kunna implementera digitala verktyg på ett pedagogiskt 

sätt. Samtliga pedagoger nämner även ett behov av att materialet finns och att de får tiden 

som krävs för att kunna lära sig hur de digitala verktygen fungerar. Samtliga pedagoger 

lyfter PKU-dagar som ett alternativ dels för att kunna ta del av andra pedagogers erfaren-

heter. En pedagog lyfter även att webb-föreläsningar av andra kunnig pedagoger skulle 

kunna vara ett alternativ för att sprida kunskaperna kring digitala verktyg.    

När det kommer till pedagogernas uppfattningar kring den nya läroplanens skrivningar är 

uppfattningarna inte många. Två av pedagogerna anser att det är bra att implementera 

digitalisering i förskolans läroplan då samhället är på väg i den riktningen. En annan pe-

dagog trycker mer på att det är vårt jobb, som pedagoger, att lära barnen att använda 

digitala verktyg på ett bra sätt och inte bara kolla på YouTube. Medan den sista pedago-

gen anser att det nya med digitalisering inte får förta det gamla, så att vi glömmer bort 

hur papper och pennor används.  

 

6 DISKUSSION 

I detta kapitel kan du som läsare först ta del av metoddiskussionen, följt av resultatdis-

kussionen, därefter ges förslag på vidareforskning inom ämnet och till sist kan du som 

läsare ta del av de slutsatser som dragits av denna studie.   

6.1 Metoddiskussion 

I urvalet av informanter har det tidigare nämnts att tanken var att intervjua sex pedagoger 

i denna undersökning, två pedagoger från varje förskoleområde inom kommunen, men på 

grund av tidsbrist har fyra pedagoger intervjuats. Även en viss mättnad kunde urskiljas i 

det insamlade materialet, vilket medför att flera intervjuer skulle kunna ha bidragit med 

ungefär samma resultat. Tanken var även att samtliga pedagoger skulle vara förskollärare, 

men det visade sig att en av pedagogerna var fritidsledarutbildad, detta skulle kunna vara 

orsaken till att intervjuerna med förskollärarna varade i cirka 40 min medan intervjun med 

fritidsledaren tog cirka 20 minuter. Däremot upplevs det inte att svaren från fritidsledaren 

skiljer sig från förskollärarnas svar förutom att de var kortare och inte så utförliga som 

förskollärarnas svar. Fritidsledaren presenteras som pedagog 4 i resultatet.  

I denna studies syfte och frågeställning undersöks inget fenomen, vilket en fenomenogra-

fisk metodansats är menat att göra, däremot är den fenomenografiska metodansatsen ut-

vecklad för att analysera data insamlad från enskilda individer (Dahlgren & Johansson, 

2015). Därför användes den fenomenografiska analysmetodens sju steg som ett verktyg 
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för att analysera det insamlade intervjumaterialet i denna studie. I slutänden visade det 

sig att analysmetoden fungerade bra, eftersom den insamlade data kunde delas in i de 

olika kategorierna genom analysmetodens olika steg. Dessa kategorier utgör studiens ut-

fallsrum vilket inom fenomenografin innebär studiens resultat.  

Från början var tanken att bara använda intervju som metod, men en kvantitativ del av 

studien, en enkätundersökning (se bilaga 2), blev relevant. Detta för att visa pedagogerna 

vilka hjälpmedel och verktyg som kan ses som digitala verktyg och för att se vilka digitala 

verktyg som används av pedagogerna i verksamheten. Hade pedagogerna däremot inte 

fått svara på enkätundersökningen, kunde resultatet ha blivit annorlunda eftersom peda-

gogerna kanske inte hade tänkt på vad ett digitalt verktyg är. Christoffersen och Johan-

nessen (2015) nämner att ett utarbetat frågeformulär innebär att den som ska utforma 

frågeformuläret ska reflektera över vilka upplysningar som ska efterfrågas och bedöma 

hur fenomenet kan operationaliseras samt göra den praktiska utformningen av formuläret. 

I denna undersökning har digitala verktyg som jag själv kände igen och kunde hitta i 

litteratur samt på nätet presenterats i enkätbladet, inga andra digitala verktyg än de som 

redan fanns på listan kom till tals i undersökningen. Detta visar på ett väl genomtänkt 

innehåll i enkätundersökningen eftersom pedagogerna inte lyfte ytterligare digitala verk-

tyg. Däremot kan det finnas andra digitala verktyg som används i förskolan, vilket kunde 

ha påverkat resultat om undersökning utförts med andra pedagoger.  

I den semistrukturerade intervjumetoden som använts i denna undersökning har en inter-

vjuguide (se bilaga 1) med förbestämda, men öppna frågar utgjort grunden för intervjun. 

Christoffersen & Johannessen (2015) skriver att det inte finns några förbestämda svar vid 

öppna frågor. I och med detta har pedagogerna i studien svarat så som de tolkat frågorna. 

Då jag inte har så mycket erfarenhet av att utforma en intervjuguide kan detta ha påverkat 

hur intervjuguidens frågor utformades, men i slutänden upplevs inte detta ha påverkat 

resultatet i förhållande till syfte och frågeställning. 

6.2 Resultatdiskussion 

Enligt Otterborn, Schönborn & Hultén (2018) används lärplattan mer och mer i förskolans 

undervisning. Speciellt när det kommer till ämnen som teknik och naturvetenskap, där de 

bland annat sett att pedagoger använder sig av lärplattorna när det kommer till konstrukt-

ion, programmering, skapande och problemlösningar. Resultatet av denna studie visar 

dock inte på samma resultat. Det som denna studie visar på är att pedagogerna i låg ut-

sträckning använder digitala verktyg överlag, speciellt när det kommer till undervisning 

studien visar även på att digitala verktyg kan användas vid enstaka tillfällen i aktiviteter 

som kopplas till teknik, samt vid dokumentation. Även Nilsen (2018) har fått ett resultat 

i sin studie, där hon bland annat sett att yngre barn i störst utsträckning använder lärplattan 

till lek- och spelaktiviteter, aktiviteter som barnen själva initierat. Återkommande för 

denna studie är att pedagogerna hänvisar till sin okunskap om digitala verktyg, vilket kan 
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bidra till att pedagogerna drar sig för att implementera digitala verktyg som ett redskap i 

undervisningssituationer.  

När det kommer till ämnet teknik i förskolan visar resultatet, av det insamlade intervju-

materialet, att två av fyra pedagoger bland annat ansåg att teknik är i stort sett allt. Ett 

svar som kan relateras Elvstrand, Hallström & Hellberg (2018), som i sin forskning sett 

att pedagoger benämner teknik som något som existerar överallt och att teknik är allt. En 

fråga som vi behöver ställa oss i detta läge är: vad är allt? menar de att alla saker är teknik, 

att allt vi gör är teknik, såsom bakning och så vidare, eller vad menar de egentligen? När 

det kommer till detta arbete kan vi se att samtliga pedagoger kopplar bygg, konstruktion 

och skapande av olika slag med olika material till ämnet teknik i förskolan, exempelvis 

byggnationer med lego, byggnationer med pinnar och rep samt att klippa och klistra. Vil-

ket är ett resultat som även Hallström, Elvstrand & Hallström (2015), Sundqvist (2015) 

och Sundqvist (2019) sett i sina studier. Sundqvist (2015) nämner samtidigt att skapandet 

och byggandet kan ses som lösningar på olika problem, det kan vara problem i form av 

arrangerade teknikexperiment av pedagogerna, likaväl som lösningar barnen själva 

skapar i leken. Vilket kan återkopplas till denna studie där pedagogerna nämner problem-

lösning som ingående i ämnet teknik i förskolan. Men vilka problem ingår i problemlös-

ningar enligt pedagogerna? en av pedagogerna nämner bland annat att teknik är när vi 

kan lösa ett problem med hjälp av ett verktyg, medan en annan lyfter att en problemlös-

ning är när barnen själva lyckas ta fram cykeln ur cykelförrådet, när det är en massa andra 

saker i vägen. Visst att barnen lyckas ta fram cykeln på egen hand är en form av problem-

lösning, men hur kan det kopplas till ämnet teknik? Ska denna typen av problemlösning 

kunna kopplas till ämnet teknik behöver pedagogerna vara närvarande och diskutera med 

barnen hur cykeln är uppbyggd, vilka funktioner exempelvis hjulen har samt varför den 

är byggd som den är byggd. Annars kan inte denna typen av problemlösning klassas som 

tillhörande teknikundervisningen.  

Sundqvist (2016) nämner att pedagogerna i hennes studie anser att barnens spontana och 

vardagliga användande av olika artefakter kan ses som teknik, som att barnen bland annat 

ska lära sig att hantera exempelvis dragkedjor, saxar och hjul med mera. Vilket även kan 

ses i resultatet av denna studie, där teknik bland pedagogerna kopplas till när barnen ex-

empelvis klär på sig sina kläder, klipper och klistrar med mera. Visst det kan vara en 

teknik att kunna hantera en sax, eller en dragkedja, men inte i den bemärkelsen att det är 

teknik de sysslar med just då. En teknik kan tänkas vara när det handlar om en färdighet 

hos en person, medan ämnet teknik handlar om hur exempelvis dragkedjan är konstrue-

rad. Varför ser den ut som den gör? Vad har ”piggarna” för funktion, eller grejen som vi 

drar upp och ner för att ”piggarna” ska haka i varandra, vilken funktion fyller den. Då blir 

det teknik, när vi diskuterar ett föremåls uppbyggnad och funktion. Pedagogerna i denna 

studie är även inne på att digital teknik ingår i ämnet teknik och nämner bland annat 

datorer med mera. Detta nämner även Sundqvist (2016) samt Sundqvist (2019) som bland 

annat nämner surfplattor som en del i teknikaktiviteter. Men vad är teknik med en 
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surfplatta förutom att det är ett digitalt verktyg och när blir det teknik när dessa används 

i aktiviteter. En pedagog från denna studie är inne på att teknik kopplat till digitala verktyg 

kan vara när barnen får kolla på ritningar i lärplattan för att sedan bygga och konstruera 

med exempelvis legoklossar.  

Resultatet visar att en av pedagogerna nämner att skärmtiden bör användas i ett pedago-

giskt syfte, medan två andra pedagoger använder skärmtiden som en lugnande aktivitet. 

I Ljung-Djärf, Åberg-Bengtsson & Ottossons (2005) studie visar resultatet att pedagoger-

nas kunskaper kring datoranvändandet kan vara begränsat vilket kan leda till att de inte 

vet hur de ska använda de digitala verktygen i verksamheten. I och med detta kan det 

tolkas som att kunskapen som den ena pedagogen i undersökningen fått tagit del av, ge-

nom en utbildning, bidragit till hennes syn på hur exempelvis lärplattan kan användas i 

verksamheten. Medan pedagogerna som inte fått tillgång till någon utbildning använder 

lärplattan på ett sätt som inte ses som pedagogiskt. En av dessa pedagoger anser också att 

lärplattan och skärmtiden inte får förta det gamla, som dels består av att kunna hantera 

penna och papper. Detta skulle kunna bero på en rädsla hos pedagogen då hon anser att 

hon inte besitter den kunskapen för att kunna implementera exempelvis lärplattan på ett 

sätt som gynnar barnens utveckling och lärande. I studier Kjällander & Moinian (2014) 

samt Shifflet, Toledo & Mattoon (2012) visar resultatet på att det finns positiva aspekter 

med att implementera digitala verktyg i verksamhet. Kjällander & Moinian (2014) har 

dels upptäckt att barnen använder lärplattan som ett redskap att utveckla den befintliga 

leken, medan Shifflet, Toledo & Mattoon (2012) studie visar på att barnen kan lära sig ett 

kritiskt förhållningssätt till lärplattan, då barnen i deras studie upptäckte att det var mycket 

svårare att kläcka ägg i verkligheten jämfört med i lärplattan. Däremot kan det tänkas att 

olika situationer och aktivister gynnas eller missgynnas av en implementering av digitala 

verktyg. Detta beroende på vilka kunskaper aktiviteten ämnar till lära barnen. Shifflet, 

Toledo & Mattoons (2012) studie visar bland annat att barnen samlas i en social dialog 

över lärplattan vilket är tvärtemot vad Nilsens (2018) studie visar. Nilsens (2018) resul-

tatet visar nämligen att barnen inte kommunicerar med varandra över den digitala lärplat-

tan, utan spelar mer individuellt tills de är klara och överlämnar sedan lärplattan till nästa 

barn som i sin tur spelar tills hen är klar. Denna typen av aktivitet kan tänkas vara en 

sådan situation som kan uppstå när pedagogerna inte har ett pedagogiskt syfte med lär-

plattan, utan att den kanske mer ses som ett nedvarvnings alternativ. 

När det kommer till pedagogernas förutsättningar för att kunna använda digitala verktyg 

i verksamheten, visar resultatet att de skiljer sig från varandra. Detta genom att förskole-

cheferna för de olika områdena, verkar ha olika stort intresse för digitala verktyg. En 

förskolechef skickar meddelande om utbildningar och ger tips på hur en aktivitet med ett 

digitalt verktyg kan utformas medan en annan förskolechef ansen som okunnig inom äm-

net. Samtidigt upplever pedagog att förskolechefen ”trycker på” när det kommer till an-

vändandet av digitala verktyg vilket kan tänkas ha att göra med digitaliseringens imple-

mentering i den nya läroplanen för förskolan. I Otterborn, Schönborn, & Hultén (2018) 
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nämns det att pedagogerna efterfrågar en särskild utbildning för att förvärva nödvändiga 

kunskaper och färdigheter när det kommer till användandet av digitala verktyg. Detta 

visar även resultatet i denna undersökning. Eftersom resultatet visar att det finns en okun-

skap även hos förskolecheferna skulle det kunna vara på sin plats att även förskoleche-

ferna genomgår en kompetensutveckling kring digitala verktyg. Detta för att pedagoger-

nas och förskolechefernas kunskaper ska ligga i våg med varandra så att det inte leder till 

missförstånd eller kunskapsluckor mellan dessa parter. Resultatet i denna studie visar på 

ett behov av ytterligare material i from av flera olika digitala verktyg. Ett resultat som 

Otterborn, Schönborn, & Hultén (2018) till viss del sett i sin studie. Samtidigt visar re-

sultatet att pedagogerna i denna studie använder de digitala verktyg som finns i verksam-

heten används i låg utsträckning, när det kommer till aktiviteter och undervisning. En 

orsak till detta, enligt pedagogerna, är att tiden inte finns så att de hinner lära sig hur 

verktygen fungerar och därför använder de inte digitala verktyg i förhållande till aktivi-

teter. Därför skulle det kanske vara en idé att pedagogerna istället lär känna de digitala 

verktygen som redan finns tillgängliga, innan det köps in nya digitala verktyg som peda-

gogerna ändå inte har tid att lära känna.  

En pedagog nämner att begreppet adekvat digital kompetens är något som behöver dis-

kuteras inom arbetslaget, vilket går att relatera till, för vad är en adekvat digital kompetens 

egentligen? Kring just detta område har ingen tidigare forskning hittats, utan detta är nå-

got som kan läsas om i förskolans nya läroplan (Skolverket 2018) där det står att utbild-

ningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens. Dock står 

det inte vad en adekvat digital kompetens är, vilket kan kopplas till Otterborn, Schönborn 

& Hultén (2018) där pedagogerna efterfrågar mer informativa riktlinjer, för att kunna ut-

föra en tillfredsställande undervisning utifrån lärplattan. En synonym för adekvat är an-

vändbar, vi förskollärare ska därmed lära barnen en användbar digital kompetens, men 

vem bestämmer vad som är en användbar digital kompetens? Hur brett ska vi tänka att 

den digitala kompetensen ska bli hos barnen? En av pedagogerna är inne på en samhälle-

lig digital kompetens då hon lyfter att barnens leksaker tar efter samhällets utveckling, 

exempelvis leksakskassaapparaten som idag innehåller betalkort i stället för kontanter.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Som det ser ut idag är utbudet inte stort när det kommer till tidigare forskning gällande 

användandet av digitala verktyg i undervisningen i förskolan. Den forskning som finns 

handlar mestadels om lärplattan, då det är den som används i störst utsträckning. Däremot 

saknas det forskning om hur andra digitala verktyg kan bidra till barnens lärande och 

utveckling och hur olika typer av digitala verktyg kan samspela med varandra i undervis-

ningen, för att bidra till barnens lärande och utveckling. Så detta är något som det skulle 

behövas forska mer om, eftersom samhället går mot en mer digitaliserad tillvaro.  
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6.4 Slutsatser  

Studiens syfte är att ta reda på hur pedagoger i förskolan arbetar med digitala verktyg i 

förhållande till ämnet teknik, därför har pedagogerna fått beskriva deras syn på vad teknik 

i förskolan är. Efter en analys av resultatet kan vi se att pedagogerna är i behov av vidare 

kompetensutveckling både när det gäller ämnet teknik samt hur digitala verktyg kan im-

plementeras i verksamheten. Detta för att pedagogernas uppfattningar innebär att teknik 

i förskolan är allt från tekniker som ses som färdigheter, exempelvis att klä på sig kläder, 

till att bygga och konstruera med olika verktyg och material samt digital teknik som da-

torer och lärplattor. Denna syn på teknik står även framskrivet i tidigare forskning. Ana-

lysen av resultatet visar även att digitala verktyg används av samtliga pedagoger i verk-

samheterna, men dock i olika utsträckning och syfte. Resultatet visar även att digitala 

verktyg i låg uträckning används i förhållande till ämnet teknik, vilket kan tänkas ha att 

göra med att pedagogerna själva anser att de saknar kunskaper om hur de digitala verkty-

gen kan användas. Då en av pedagogerna har fått utbildning kring lärplattan kan vi se att 

hon anser att lärplattan ska fylla ett pedagogiskt syfte, medan de andra pedagogerna inte 

lyfter detta. Därför kan vi anta att utbildning kring hur digitala verktyg kan användas har 

en positiv inverkan på pedagogerna syn och hur de använder de digitala verktygen i verk-

samheten.  

Resultatet visar även att pedagogerna anser att de är i behov av mer tillgängligt material 

i verksamheten samt att de behöver få tid att lära känna och undersöka hur de digitala 

verktygen fungerar, innan de kan implementera de digitala verktygen i verksamheten. 

Eftersom vi i resultatet kan se att pedagogerna i låg utsträckning använder de digitala 

verktygen som redan finns tillgängliga i verksamheten, då de inte har kunskaperna att 

använda dessa, kan det tänkas att de bör lära sig hur de befintliga digitala verktygen fun-

gerar. Detta innan de kan börja ta in nya digitala verktyg som de ändå inte har tid att lära 

sig hur de fungerar.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Vilken utbildning/ar har du? När utbildade du dig? 

2. Verksamma år inom förskolan? 

3. Hur många avdelningar? Antal barn i barngrupperna? Ålder på barnen? (För-

skola på landet/eller stan vi/dom) 

4. Hur ser intresset ut för digital teknik på avdelningen, på förskolan och hos för-

skolechefen? 

5. Vad är teknik i förskolan för er? 

6. Hur arbetar ni med teknik överlag? 

7. Hur arbetar ni med digitala verktyg överlag? 

8. Hur arbetar ni med digitala verktyg i förhållande till ämnet teknik? 

9. Hur tänker ni att man skulle kunna använda digitala verktyg i teknikundervis-

ningen? 

10. Hur tänker ni/du som pedagog/er kring skrivningarna i förskolans nya läroplan 

angående digitalisering?  

11. Vilka resurser anser ni att ni behöver i form av utbildning, material etc. för att 

kunna utveckla arbetet kring användandet av digitala verktyg i undervisningen. 

12. Hur ser ni på debatten om barnens skärmtid? 

13. Hur skulle teknikundervisningen kunna utveckla med hjälp av digitalteknik? 

14. Är det något du skulle vilja tillägga inom ramen för ämnet teknik och digitali-

sering? 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning: Exempel på digital verktyg/teknik  

Markera med en ring vid de ni använder/använt 

Markera med en bock vid de ni hört talas om 

Markera med ett x vid de ni INTE hört talas det 

 

- Green screen   

- Qr-koder/cloud-QR  

- Osmo  (fysik, ord, tangram-puzzel, rita)  

- Webb-ägget USB (mikroskop som kopplas till datorn)  

- Ipad/surfplattor/lärplattor   

- Dator 

- Blue-bot 

- Bee-bot    

- Övriga robotar – Sphero (en klotformad vattentät radiostyrd robot) 

- Polyglutt 

- Digitala termometrarna 

- Nyckelpiga 

- Kameror 

- Digitala klockor, tidtagningsur 

- Värmekameror 

- Makey Makey (kretskort, usb, krokodilklämmor, skapa instrument)  

- Projektor/kanon  

 

 

Är det några digitala verktyg som ni använder eller hört talas om, som inte står med på 

listan. Skriv gärna ner dem här: 
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Bilaga 3 

Informationsbrev om studien: 
En kvalitativ studie om pedagogers användande av digitala verktyg i förskolan 

Mitt namn är Cecilia Lundevall och jag läser 6:e terminen på förskollärarprogrammet vid 

Karlstads universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete och jag behöver din hjälp. 

Genom studien vill jag undersöka hur pedagoger använder digitala verktyg i verksam-

heten tillsammans med barnen. I studien kommer jag även lyfta de nya skrivningarna i 

förskolans läroplan angående digitalisering och som förberedelse får du gärna fundera på 

vad det betyder för dig som pedagog. 

 

”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompe-

tens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter 

i vardagen” (Skolverket, 2018) 

 

Studien syftar till att bidra med kunskaper om hur pedagoger implementerar digitala verk-

tyg i dagens verksamhet och hur de ser på sitt framtida uppdraget när det kommer till 

digitalisering.  

Datainsamlingsmetoden jag valt är intervju då jag vill veta vilka erfarenheter du som pe-

dagog har och hur du tänker kring ämnet. Med ditt samtycke skulle jag även vilja göra en 

ljudinspelning av vår intervju.   

  

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 

helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock 

inte påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer 

oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Röstinspelningarna och anteckningar kommer att bevaras på en externhårddisk, som inte 

är kopplad till någon molntjänst, till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har re-

gistrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.  

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarigt. Enligt personuppgiftslagen (Data-

skyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 

även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personupp-

gifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter 

till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är xxxx 

 

Kontaktuppgifter:  

Cecilia Lundevall - Student 

xxxx 

Jeanni Flognman - Handledare 

xxxx 
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Bilaga 4 

 

Samtyckesblankett 

 
Samtycke till att delta i studien: 

En kvalitativ studie om pedagogers användande av digitala verktyg i förskolan 

 

Jag har skriftligt informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt del-

tagande i studien utan att angå något skäl. 

 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstift-

ning och lämnad information.  

 

 

 

 

………………………………. 

Underskrift 

 

 

 

………………………………      ……………………………… 

Namnförtydligande    Ort och datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Cecilia Lundevall - Student 

xxxx 

 

Jeanni Flognman - Handledare 

xxxx 
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