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Sammanfattning 
 
Syftet med intervjustudien var att undersöka förskollärares och förskollärarstudenters 

förhållningssätt till gamification, game based learning och digital teknik. Studiens teoretiska 

ramverk bygger på Mishra och Koehlers (2006) teori Technological Pedagogical And Content 

Knowledge (TPACK). Metod för studien var enskilda intervjuer samt fokusgruppsintervju. 

Intervjustudiens resultat visade att området var relativt okänt för deltagarna i studien då deras fokus 

när de använde digital teknik var på dokumentation av förskoleverksamheten samt sökande av 

fakta kring olika ämnesområden som exempelvis årstiderna med hjälp av digital teknik. Personliga 

förhållningssätt och attityder har stor betydelse för hur digital teknik används, men resultaten visar 

också en brist på kunskap inom undervisning med digital teknik, game based learning och 

gamification. Slutligen behövs vidare forskning inom området för att stötta de verksamma 

förskollärarna att utveckla sitt didaktiska förhållningssätt, för att finna sätt att arbeta med digital 

teknik, game based learning och gamification.  

 
 

Nyckelord: computer games, early childhood education, educational games, game based learning 

gamification, intervju, spelbaserat lärande, spelifiering, TPACK. 
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Inledning 

Utveckling av den digitala tekniken går allt fortare och nya möjligheter och användningsområden 

uppkommer ständigt. Just nu sker en stor digitaliseringsprocess och utveckling i förskolor och 

skolor runt om i vårt land. Användandet av programmeringsprogram, små programmerbara 

robotar, augmented reality (AR) och virtual reality (VR) sprids allt mer i 

undervisningsverksamheten. Verksamheten ska vila på beprövad erfarenhet samt vetenskaplig 

grund, men det finns begränsad forskning inom området digital teknik (SFS 2010:800). 

Förskollärare och lärare lämnas nu ofta ensamma i att undersöka hur de ska ta sig an tekniken och 

implementera digitalisering i undervisning och verksamhet samt finna arbetssätt (Ivarsson, 2015). 

Det är därför av stor vikt att börja medvetandegöra hur undervisningen kan utformas för att möta 

barnen i den digitala värld som de befinner sig i dagligen (Åkerfeldt et al., 2018).  

 

Intresset hos mig för game based learning och gamification började vid ett undervisningstillfälle 

med cirka 12 barn i åldern 4–6 år. Digital teknik skulle implementeras i förskolans verksamhet och 

en applikation hade valts ut för att användas i ett programmeringsarbete. Applikationen 

projicerades upp på en vägg för att barnen tillsammans skulle kunna arbeta. Syftet med 

applikationen och aktiviteten var att barnen själva skulle utforma och programmera ett enkelt 

digitalt spel med utgångspunkt i game based learning (Plass, Homer & Kinzer, 2015). Game based 

learning syftar till lärande genom exempelvis skapande av digitala spel. En bana att starta byggande 

av spelet med valdes av barnen själva genom röstning. Utformandet och designandet av det digitala 

spelet samt dess moment och svårighetsgrad följde samma röstningsprocess som innan. De beslut 

som barnen tog om banan, som var av linjärt slag, fick till följd att den skulle bli väldigt svår att 

genomföra. När designen av det digitala spelet var klar ville barnen genast spela. En och en antog 

de utmaningen att spela medan de andra i gruppen tittade på samt väntade på sin tur. Under spelets 

gång upptäckte barnen att ingen av dem lyckades genomföra banan eller komma från 

startpositionen. Diskussioner följde om vad i designen som kunde ändras och svårigheter som 

tidsaspekter, belöningar i spelet samt konsekvenser av vissa val diskuterades. Den problemlösande 

diskussion som följde hamnade på hög teoretisk och teknisk nivå med hänsyn till barnens ålder, 

och gav resultatet att banan designades om. Barnen upptäckte att de nu hade skapat möjlighet att 

ta sig längre fram i spelet. En efter en antog de återigen utmaningen att försöka klara av spelet som 

gemensamt skapats. Efter ytterligare en stund kom barnen fram till att banan skulle behöva 

designas om igen för att de skulle klara sig längre i spelet. Barnen var väldigt motiverade att genast 

ta sig an uppgiften, men kom gemensamt överens om att fortsätta vid ett senare tillfälle, då det var 

dags för lunch. 

 

Resultatet av denna aktivitet var beroende av att jag som förskollärare var villig att släppa kontrollen 

och acceptera att jag inte hade färdiga lösningar, men också såg möjligheterna till att lärande skulle 

kunna ske genom den applikation som hade valts ut för tillfället. Det här väckte mitt intresse för 
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hur digital teknik kan användas för lärande och det var även här jag upptäckte hur begränsat med 

kunskap det fanns inom området digital teknik, game based learning och gamification i diskussioner 

med kollegor. 

 

Digitala spel i undervisningen kan ses som något kontroversiellt då många fortfarande förknippar 

spel med datorer och datorplattor som tidsfördriv med stor underhållningsfaktor (Nilsen, 2018). 

Många barn visar dock färdigheter från tidig ålder som de inte skulle ha utan mötet med olika 

digitala spel. Ett exempel på en färdighet kan vara väl utvecklade kunskaper i engelska innan de 

möter engelska språket i skolans undervisning. Forskare som Karagiorgas och Niemann (2017) 

diskuterar hur gamification är ett sätt att ta det bästa från spelets värld som belöningar och vinster 

och tillsätta ett didaktiskt förhållningssätt. En skillnad kan göras på spel vars innehåll är lämpligt 

för gamification och game based learning och traditionella dataspel och spelkonsoler, men man 

brukar även särskilja det som kallas serious games från övriga typer av spel. Dataspel samt 

spelkonsoler anses användas för underhållning och serious games har som syfte att ge träning och 

övning genom interaktion med den verkliga världens objekt (Karagiorgas & Niemann, 2017). Några 

exempel på serious games är träning för piloter i simulatorer och inom sjukvården där läkarteam 

övar på olika scenarios eller situationer. Gamification och game based learning spel kan även de 

användas i utbildningssyfte. Begreppen gamification och game based learning definieras i avsnittet 

begreppsdefinition (se s. 8) 

 

Denna intervjustudie undersöker vilket förhållningssätt verksamma förskollärare har till digital 

teknik. Dessutom studeras hur studenter under utbildning till förskollärare förhåller sig till tekniken 

och om det finns någon uppfattning samt medvetenhet om game based learning och gamification 

som ett sätt att lära.  

Studiens disposition   

Den valda dispositionen är att först presentera begreppen game based learning och gamification då 

de är centrala för studien. Avsnitt som sedan följer är bakgrund och tidigare forskning för att belysa 

vikten av att undersöka detta område. Studiens problemformulering och syfte presenteras därefter. 

I avsnittet teori och metod redogörs för studiens teoretiska ramverk, metod och valda kategorier 

för analys. Studien går sedan in på resultat och slutligen en diskussion. Diskussionen är även den 

uppdelad i avsnitt för att tydliggöra de olika delarna som behandlas. Intervjustudien avslutas med 

en slutsats, didaktisk reflektion och tankar kring fortsatt forskning.     
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Begreppsdefinition 

I det här avsnittet redogörs för de centrala begrepp som används i studien och vilken definition av 

dem som valts (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Begreppen är game based learning 

och gamification. Detta görs för att tidigt skapa en grundläggande förståelse för begreppens betydelse 

i studien. 

Definition av game based learning och gamification  

Game based learning (GBL) innebär att lärande blir resultatet av spelande av ett spel. Plass et al. 

(2015) förklarar skillnaden på gamification och game based learning genom att exemplifiera en 

matematikläxa. I exemplet med gamification får individen som spelar belöning i form av poäng vid 

avklarandet av en uppgift i matematikspelet. Poängen blir belöningen och motivationen för 

individen att fortsätta fokusera samt spela vidare. Vid användandet av game based learning, som 

kan inkludera en liknande form av belöning, kan det istället handla om för individen att 

omkonstruera uppgiften i läxan genom att använda påhittade konflikter och spelregler för att göra 

det mer intressant och engagerande att fortsätta spelet (Plass et al., 2015). Det slutliga resultatet av 

läxan i gamification blir lika för alla olika individer som gör matematikspelet då det finns ett rätt 

svar för att komma vidare. I game based learning blir det slutliga resultatet olika beroende på vilka 

val som görs i spelet. Game based learning har ett fördjupat syfte och individen kan vara den som 

utvecklar och designar sitt eget lärande genom de val som görs under spelets gång. En skillnad görs 

här mellan begreppen game based learning och gamification. Vid gamification är syftet ett lärande 

genom att spelifiera objekt av icke spelkaraktär och ge dessa ett spelelement, med andra ord att ta 

ett analogt objekt och göra detta till ett digitalt spelobjekt. Yohannis et al. (2014) definierar 

begreppet gamification med att spelelement integreras med objekt utan spelkaraktär för att skapa 

ett spelobjekt. Detta kan liknas vid att istället för att enbart på ett glosförhör i en språkläxa få någon 

form av poäng vid rätt svar, även få någon form av belöning. På så sätt motiveras eleven, 

arbetssätten varieras och barnets intresse för en annars, enligt barnen, kanske mindre intressant 

uppgift ökar att genomföra. Här finns inte heller någon chans för den enskilda individen att 

förändra spelregler eller utfall. I ett glosförhör i språk finns det endast ett rätt sätt och ett rätt svar 

för att ta sig vidare. 
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Bakgrund 

Bakgrunden är indelad i fem avsnitt, med början i barns digitala världar, följt av styrdokument och 

skolväsendet i digitaliseringens fotspår, sedan ett avsnitt som berör hanteringen av digitalisering och 

implementeringen. De två sista avsnitten som heter motivation i undervisningssammanhang och innebörd av 

mervärde i undervisningssammanhang, är en redogörelse för motivationsteorier i 

undervisningssammanhang. En redogörelse för sådana teorier är relevant då begreppen motivation 

och mervärde ofta används i diskussioner kring undervisningskontext och lärande. Avsnitten i 

bakgrunden har valts då de utgör en grund till intervjustudien. 

Barns digitala världar 

Digitala spel och spelande har använts i många former i undervisningen både i förskolan samt i 

skolans verksamhet, men kvar finns fortfarande en osäkerhet och oro inför den digitala tekniken 

(Mcpake & Plowman, 2013). Det kan vara svårt att komma ifrån synen på tekniken som enbart en 

underhållningsfaktor och svårigheten att skilja på gamification, game based learning och 

traditionella digitala spel kvarstår. Utbildning inom området behövs för att öka förståelsen för 

digital teknik i undervisningen (Hsu, Liang & Su, 2014). 

 

I en undersökning av Davidsson och Thoresson (2017) uppges det att i Sverige använder 47 

procent av barnen i åldern 2–3 år olika digitala spel och 5 procent av dessa gör det dagligen. När 

det kommer till olika former av så kallade lärapplikationer använder 69 procent i åldern 2–3 år 

sådana varav 8 procent av dessa gör det dagligen. Procentandelarna ökar sedan allteftersom åldern 

stiger, redan i 8–9 års åldern spelar 96 procent digitala spel och 52 procent av barnen gör detta 

dagligen. Nöjesspelandet fortsätter sedan och i åldern 46–55 år spelar fortfarande 58 procent av 

både män och kvinnor. Av dessa spelar 28 procent av männen och 17 procent av kvinnorna 

dagligen (Davidsson & Thoresson, 2017). Att spelindustrin har en utbredd publik är en faktor av 

vikt, när individer tidigare valde att se en film som underhållning väljer många individer istället att 

spela ett spel online eller delta i sociala medier. Detta kan vara en förklaring till varför digitala spel 

ofta ses som underhållning även i undervisningssammanhang.  

 

De digitala spel som spelas online innehåller ofta en onlinekommunikation med andra medspelare. 

Denna form av spel kallas Massively Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) och har 

utvecklats snabbt under de senaste åren. Spelaren agerar via en avatar i spelet med andra 

medspelares avatarer online i en virtuell värld (Hung, 2011). Några exempel på sådana spel är 

simulatorspel där spelaren via avatarerna bygger och samverkar i ett gemensamt projekt eller 

utmanar varandra i olika berättelser. En vidareutveckling av dessa MMORPG-spel inom 

undervisning kan vara mot Education Design Massively Multiplayer Online Educational Role Play 

Games (EdD MMORPG), där spel designas i ett specifikt lärande syfte. Detta görs för att behålla 
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motivation och intresse hos elever eller barn som spelar (Hung, 2011). Spel av 

konstruktionskaraktär har blivit populära som utbildningsspel där spelaren löser olika uppgifter 

genom byggnation och konstruktion i ett digitalt onlinespel. Fokus ligger på att skapa motivation 

och intresse för lärande genom den värld många av barnen och eleverna redan befinner sig i. Med 

utgångspunkt i Hungs (2011) resonemang skulle detta kunna exemplifieras med att barnen får till 

uppgift att starta en stad utifrån hållbarhetsperspektiv och få den framgångsrik genom olika val 

som barnet gör. Hur sedan staden utformas eller slutligen kommer att bli är olika på grund av att 

barnen är olika som individer. För barn i förskoleåldern skulle det innebära en möjlighet att utforma 

sitt eget lärande, genom att bestämma vilka element eller förutsättningar som gäller i deras digitala 

spel. Vid programmering av spelets regler kan barn utveckla strategier, socialt samspel med 

medkonstruktörer, samt matematiska och språkliga förmågor. Det bidrar till ett multimodalt 

lärande (Kress & Selander, 2012) som sker genom lek, där lärande och lek knyts ihop genom 

utforskande (Skolverket, 2016). Det innebär att inte enbart text och språk utgör teckensystemet för 

kommunikation, utan också exempelvis ljud, bild och ljus som skapar en multimodal 

kommunikation och ett multimodalt lärande. Detta utforskande gör barnen till aktiva producenter 

istället för konsumenter av tekniken (Lafton & Letnes, 2014).  

Styrdokument och skolväsendet i digitaliseringens fotspår 

I grundskolans läroplan har den digitala tekniken skrivits fram och förstärkts framförallt i ämnena 

teknik och matematik. Här beskrivs att skolan redan i årskurs 1–3 ska arbeta med bland annat 

programmering. Det framhålls att barnen ska lära sig styra föremål med enkel programmering, samt 

att grunderna för programmering ska läras ut som en del i digitaliseringen (Regeringen, 2017). 

Game based learning kan vara ett sätt att lära sig programmering eller utveckla förmågor som är 

betydelsefulla vid programmering som att lösa och finna vägar samt hitta strategier förbi problem 

som kan uppstå i en programmeringssekvens.  

 

Förskolans läroplan förändrades under 2019, där digital kompetens förtydligades (Skolverket, 

2018). I propositionen till denna läroplan fanns att:  

 
I översynen ska Skolverket beakta myndighetens tidigare förslag till komplettering av 
läroplanen i frågan om hur barnens digitala kompetens kan stärkas i förskolan 
(U2016/05591/S). 

 

I revideringen av läroplanen för förskolan ville Skolverket göra ett förtydligande på samma sätt 

som i skolan och ge riktlinjer för användandet av digital teknik i förskolan. I Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) finns digital teknik med i skrivningen, bland annat genom texten 

”multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i 

tillämpning” (Skolverket, 2016, s7). Med ordet ”kan” i texten ges även möjligheten att utesluta 

tekniken i verksamheten. Ett ord som ”kan” kan vara en betydande faktor när det handlar om hur 
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utvecklingen och intresset för digital teknik samt arbetssätt har utvecklats inom verksamheten. I 

den nya läroplanen står det istället:   

 
Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens 
genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i 
vardagen. (Skolverket, 2018, s6) 

Här har ett förtydligande gjorts när Skolverket (2018) väljer att skriva ordet ”ska” istället, vilket 

innebär att det inte är längre en fråga om att kunna välja bort digitaliseringen. 

I en undersökning av Skolverket gällande IT i skolan och förskolan, framkom bland annat att:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
En majoritet, 61 procent, av förskolepersonalen upplever att de inte har tillräcklig tillgång 
till pedagogiskt IT-stöd. Personal på kommunala förskolor upplever i högre grad än personal 
på fristående förskolor att de har tillräcklig tillgång till pedagogiskt IT-stöd (Skolverket, 2015, 
s30). 

I samma rapport går att utläsa att 55 procent av förskollärarna anser sig i behov av 

kompetensutveckling inom programmeringsområdet. Längre fram i rapporten finns en anmärkning 

om att 20 procent anser sig uppleva att de inte behöver kompetens inom området. Antingen anser 

förskollärarna att de är kunniga inom detta, eller så upplever de att kunskap om programmering 

inte behövs i förskolans verksamhet. Kjällander, Åkerfeldt och Petersen (2016) fann även de att 

forskning kring lärande i exempelvis programmering är begränsad i förskolans verksamhet. 

Forskning som finns tar ofta upp olika projekt samt barns sätt att närma sig programmering, endast 

ett fåtal fokuserar på lärandet genom programmering.  

 

Skolverket (2017) betonar vikten av att ”eleverna ska ha utvecklat en sådan digital kompetens att 

de kan klara sig i livet” (Skolverket, 2017, s 4) och som medborgare i ett samhälle, med andra ord 

förstå innebörden av hur samhället är uppbyggt digitalt. Som samhällsmedborgare ska man kunna 

vara kritisk och ifrågasättande, riskmedveten samt förstå den digitala teknikens inverkan, vara 

medveten som individ om skillnaden på verklighet och den virtuella verkligheten, samt kunna förstå 

sambandet däremellan. Vidare nämns att avsaknaden av digitala verktyg inte får vara ett hinder för 

elevernas möjligheter att utveckla digital kompetens (Skolverket, 2017). Detta innebär och ställer 

höga krav på kännedom om digital teknik hos lärarna och en medvetenhet hos läraren om hur 

denne ser på digital teknik. Läraren ska kunna upptäcka vilka möjligheter som kan finnas även vid 

brist på digital teknik i verksamheten. Den medvetenheten hos en lärare om hur undervisning kan 

bedrivas med föråldrad eller bristfällig digital teknik kan vara svår att uppnå, speciellt om läraren 

upplever sig själv sakna i kompetens inom området.   

Implementering och hanteringen av digitalisering 

Intresset för att implementera digital teknik och arbetssätt i förskolans verksamhet har ökat 

markant. Olika former av implementeringsarbeten sker ute i verksamheten på förskolor. Frågor 
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väcks nu om hur lärare kan och ska förhålla sig till den digitala tekniken, speciellt då tekniken ofta 

redan finns ute i verksamheten. Förskollärarna har även brottats med tekniken sedan en tid tillbaka 

för att finna lösningar i att stödja barnen till en förståelse för tekniken. En förståelse för att 

upptäcka digital teknik som ett medel till lärande och bli producenter istället för konsumenter av 

tekniken (Ivarsson, 2015).  

 

Dessa didaktiska funderingar yttrar sig ofta i tankar kring; hur gör vi, vad ska vi göra och varför 

gör vi det här? Nygård (2015) skriver att ”ju mer digitalt vårt samhälle blir, desto svårare blir det att 

ringa in vilken kompetens som är knuten enbart till den digitala” (Nygård, s12, 2015). Den digitala 

tekniken har ofta bara ”kommit” till förskolan eller skolans verksamhet i formen av en datorplatta 

eller dator grundat i kommunernas önskan om ”en-till-en” dator eller datorplatta till varje elev och 

barn. En förklaring kan vara att rektorer redan tror att förskollärare och lärare har digital 

kompetens. En tanke som kan grunda sig i att tekniken är utbredd i vårt samhälle och en stor del 

av våra privata liv. Vetskapen om hur tekniken hanteras privat är en sak, men att kunna tillämpa 

den didaktiskt i verksamheten eller i undervisningen är ofta något helt annat. Den didaktiska 

förmågan att undervisa genom digital teknik saknas ofta (Ivarsson, 2015). Lärarnas syn på och 

ibland redan fastslagna mening om att spelande av digitala spel enbart är underhållning kan vara 

utbredd. Ofta används tekniken mer som en belöning för en traditionellt utförd skoluppgift, samma 

roll som att få se på film ofta haft i skolan. 

 

Förskolläraren och läraren behöver kunna se hur ett innehåll relateras till individens lärande för att 

genomförandet och arbetet med digital teknik ska fungera. Detta är något som Rolandsson (2015) 

belyser, att när lärarna inte har de didaktiska kunskaperna i digital teknik får de svårigheter i sin 

undervisning med digital teknik. Arfwedson och Arfwedson (2002) lyfter att lärares kunskaper 

spänner över i princip fyra områden; skolkunskap, innehållskunskap, teoretiska och metodiska 

kunskaper. Denna kunskap måste ständigt utvärderas i förhållande till innehåll i undervisningen 

och skolans historia samt nutida situation. Det kan bli en svårighet när den forskning som finns 

visar på saknade kunskaper i digital teknik hos lärare och förskollärare samt att skolan redan 

befinner sig i den ”nutida” situation och redan är i den digitala världen (Rolandsson, 2015). 

 

Om lärarna eller förskollärarna upplever sig didaktiskt kunniga inom digital teknik, kan det efter en 

tids användande ändå uppstå svårigheter. Svårigheterna kan bestå av att förskollärare och lärare 

inte riktigt vet hur de kan fortsätta att utmana barnen i deras lärande med och genom digital teknik, 

då läraren har nått gränsen för sitt kunnande. En didaktisk teoretisk kunskap behöver utvecklas 

med relevans för arbetssätt och metoder kopplat till digital teknik, då tekniken har kommit i snabb 

takt in i utbildningsverksamheten (Ivarsson & Magnusson, 2020). Genom att som lärare låta barn 

prova och möta exempelvis gamification eller game based learning genom programmering av ett 

spel som metod kan vara av vikt (ibid). Detta bland annat för att barnen ska utveckla ett kritiskt 
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förhållningssätt till tekniken, samt för att medvetengöra och utveckla kunskaper hos barnen om att 

det är en människa som skapar alla program samt applikationer och inte en dator som konstruerar 

dessa. Utformandet av programmen och applikationerna är beroende av vilket syfte den individen 

som skapar har haft med spelet eller programmet. I och med detta har även vissa medvetna val 

gjorts, dessa val medför även olika konsekvenser för användarna. Konsekvenser som exempelvis 

att det behövs ett visst antal tecken och siffror för att skriva ett användarlösenord till ett program 

eller applikation. 

 

I New York, USA, öppnade 2009 en grundskola vid namn ”Quest to Learn”1 där digitala arbetssätt 

utvecklades och läroplanen blev en ”gamified curriculum”. Vidare beskrivs, av grundskolan själv, 

att uppgifterna i skolan designades och utvecklas på så sätt att elever vill utmanas av dem, med 

andra ord är eleverna själva motiverade att fortsätta med olika studieuppgifter. Själva misslyckandet 

är en nödvändighet i game based learning, anser skolan, då barnet utmanas att prova igen. Enligt 

grundskolan kommer samarbetet in som ett självklart inslag och lärandet upplevs då som en lek 

jämfört med traditionell undervisning som barnen kopplar till skolarbete för kunskapsinlärning 

vilket de upplever som något positivt.   

 

En samhällsutveckling har skett där spelandet fått en stor roll i alla åldrar (Davidsson & Thoresson, 

2017). Utvecklingen innebär att spel blir en motivator för ett beteende och kanske kan utbildning 

använda denna motivator genom gamification och game based learning i 

undervisningssammanhang. Samtidigt finns en stor samhällelig oro, en oro som handlar om de 

digitala mediernas och teknikens inverkan på barnen i vårt samhälle. Oron handlar bland annat om 

hur tekniken påverkar den sociala kompetensen hos barn och ungdomar samt hur stillasittande 

påverkar hälsan.  Oron har just nu hälsa som ett stort fokus och media har omfattande rapportering 

angående detta kopplat till hälsostatus och dess effekter (Världshälsoorganisationen, 20192). Skolor 

och förskolor möter upp oron genom att bland annat begränsa antalet applikationer till ett fåtal, 

eller att tidsbegränsa användandet till en viss tid eller mängd under en dag (Bogott, 2017; Nilsen, 

2018). Detta hålls sedan under kontroll genom ett tidur och läraren får här rollen som den 

”kontrollerande” av tekniken. Detta sker kanske för att rättfärdiga användandet av digital teknik 

för vårdnadshavare samt samhälle. 

 

 
1 Quest to Learns skola i New York:  https://www.q2l.org 

 
2 WHO:s Rapport om riktlinjer för barn under 5 år och skärmtid https://www.who.int/news-room/detail/24-

04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more 

 

https://www.q2l.org/
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
https://www.who.int/news-room/detail/24-04-2019-to-grow-up-healthy-children-need-to-sit-less-and-play-more
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Motivation i undervisningssammanhang 

Undervisning sker i förskolans verksamhet med förhoppningen om att skapa ett ökat intresse för 

ett eller flera ämnen samt områden. Barnen ska sedan genom egen drivkraft och ökad motivation 

söka sin egen kunskap (Sheridan & Williams, 2018). En viktig aspekt av motivation, enligt Hattie 

(2009), är att i undervisningen skapa syfte, mål, lärandemål, utmaningar och utveckla individens 

egen personliga strävan mot ett lärande. Saknad motivation leder till att barnen ”stänger av” viljan 

att lära och tappar intresse för att lära sig (Hattie, 2009). En ökad motivation i undervisningen kan 

skapas genom att barnen upplever en känsla av kontroll över sitt lärande (ibid), en känsla av att 

vara autonom. 

 

Wery och Thomson (2013) menar att motivation kan definieras som individens lust eller vilja att 

delta i en lärande process. Ett sätt att skapa denna motivation kan vara att tydliggöra kopplingen 

mellan världen och förskolan. I exempelvis en projektbaserad uppgift skulle barnet kunna vara 

delaktig i sin egen lärprocess genom en kommunikativ miljö och en kreativ omgivning (Wery & 

Thomsson, 2013). I en kommunikativ miljö där belöningen sker genom verbalt beröm och positiv 

återkoppling visar sig en större inre motivation. Hattie (2009) menar då att individen ägnar mer tid 

åt uppgiften eller aktiviteten. En yttre motivation finns även som en drivande kraft och drivs av 

yttre belöningar i form av materiella saker för att öka prestationen, men dessa yttre belöningar anses 

som det minst effektiva sättet att öka prestationen på (Hattie, 2009). Den yttre belöningen kan 

dock vara den som startar motivation inför en aktivitet eller lärande.  

 

Ett teoretiskt perspektiv på motivation är självbestämmandeteorin (self-determination theory, 

SDT). Deci och Ryan (2008) diskuterar och skiljer på självbestämmandemotivation samt 

kontrollerad motivation. De olika sätten att se på motivation leder till olika tillstånd. Den 

kontrollerade motivationen leder, enligt Deci och Ryan (2008), till att individen upplever en press. 

Pressen kan betyda att individen upplever att denne ska tänka eller uppföra sig på ett sätt och att 

något ska göras på ett visst sätt. Den självbestämmande motivationen leder istället till mer uthålliga 

och långsiktiga mål (ibid). Palmquist (2018) menar att ett sätt att mäta motivation i 

utbildningskontexten kan vara hur länge och hur intensivt en individ arbetar med en uppgift. Ett 

barns motivation påverkas även av omgivningens förväntningar och positivt arbetsklimat i 

utbildningsverksamheten, det vill säga hur andra ser på den insats som görs inför ett gemensamt 

projekt (Wery & Thomsson, 2013). Sönnerås (2017) rapporterar i sin studie om vikten av att 

använda aktiviteter där barnen skapar sitt eget lärande och upplever ett självbestämmande. Hon 

berättar om hur hon lyckades nå ett fyraårigt barn som inte visat intresse för något. Barnet fick 

programmera en robot och kunde dessutom förklara för sin kamrat hur det fungerar. 
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Innebörd av mervärde i undervisningssammanhang 

Begreppet mervärde har kommit in i undervisningskontexten i samband med bland annat digital 

teknik. Skolverket (2015) visar på vikten av att ställa sig de didaktiska frågorna kring digital teknik 

och arbetssätt. Frågor som hur den digitala tekniken kan eller inte kan bidra till ett lärande genom 

utvecklandet av sättet att undervisa med tekniken, men även vilka förmågor och hur barnen kan 

utveckla dem med stöd av tekniken. Vidare bör tankar lyftas om hur digital teknik och digitalisering 

kan bidra till ett bredare samarbete mellan barn och ge en utökad återkoppling till barnens arbete. 

Dessa funderingar kan vara några didaktiska frågor av vikt att ställa sig inför arbetet med digital 

teknik (Skolverket, 2015).  

 

För att finna ett mervärde med teknik bör det belysas på vilket sätt den digitala tekniken och när 

gamification samt game based learning kan skapa utökade möjligheter att nå det lärande som 

eftersträvas. Förskolläraren kan behöva undersöka om gamification och game based learning samt 

digital teknik, kan skapa ett ytterligare värde, alltså ett så kallat mervärde där fler parametrar för 

eftersträvat lärande nås för de barn och elever som deltar.    
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Tidigare forskning 

Kapitlet tidigare forskning är uppdelat i tre delar som benämns uppfattningar om barns användande av 

digital teknik, förskollärarens roll och den digitala tekniken i verksamheten, och slutligen game based learning 

och gamification i förhållande till lärandet. Den forskning som lyfts fram i kapitlet bygger studiens 

vetenskapliga grund. 

Uppfattningar om barns användande av digital teknik 

När det handlar om digital teknik och barn finns en del förgivettagande samt förutfattade meningar 

att hantera anser Mcpake och Plowman (2013). De undersökte barns användande av digitala 

teknologier och fann sju myter kring barn och digital teknik. Den första är att barn och teknik inte 

hör ihop. Mcpake och Plowman (2013) menar att balans mellan barn och teknik är av yttersta vikt. 

Många vuxna är oroliga över den tid som barnen tillbringar med olika digitala teknologier, men 

studien fann inget stöd för att det skulle vara skadligt för barnen att tillbringa tid med digital teknik. 

Den andra myten är att de yngre barnen är digitalt infödda (digital natives) då tekniken har funnits 

med dem ända sedan födseln. Det kan förklaras med att barnen är föds i en tid där digitaliseringen 

och digital teknik är en vardag, vilket innebär att barnen blir introducerad för den digitala tekniken 

redan vid födseln. Forskarna för studien fann istället att barnen behövde mycket stöd och 

vägledning av en vuxen in i den digitala tekniken. Den tredje myten är att digital teknik är ett hinder 

för social interaktion vilket, menar forskarna, är en orättfärdig uppfattning då olika digitala tekniker 

används i bland annat hemmet i form av spelkonsoller och TV. Här visar studien att 

vårdnadshavare efter en lång dag ofta sätter igång tekniken som ett sätt att roa och koppla av men 

här fann Mcpake och Plowman (2013) att mycket social interaktion ändå sker, när barn samtalar 

om program från exempelvis TV. 

 

Den fjärde myten är att tekniken dominerar barns liv, men detta menar forskarna inte gäller, då de 

deltagande barnen i studien rapporteras delta i många olika aktiviteter, såsom att hälsa på släktingar 

och leka. Vårdnadshavare rapporterade i studien att de var oroliga för hur teknik kunde komma att 

dominera deras barns liv, men hänvisade ofta till andra familjer och att ingen direkt oro fanns för 

just deras egna barn. Den femte myten är specialister anser att det bästa sättet att lära sig är igenom 

analog lek och att lek genom digital teknik är omdebatterat, men forskarna menar även att 

interaktionen med teknologier kan stödja barn till operativt lärande av teknologier. Interaktionen 

ger ökad kunskap och förståelse för sin omvärld. Barnen visar större koncentration samt uthållighet 

och ökat självförtroende genom ökad kompetens i att klara av digitala medier samt teknik. 

Användandet av digital teknik ger också till slut insikt, menar Mcpake och Plowman (2013), en 

insikt om vilken roll digitala teknologier har i vardagen genom observerande av omgivningens 

användande av densamma.  
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En sjätte myt är att om något är interaktivt är det även utbildande. En mängd interaktiva leksaker 

och applikationer marknadsförs till vårdnadshavare som en del i utbildning och lärande. Många av 

dessa är reproduktioner av exempelvis analoga böcker, vilka omvandlas till interaktiva e-böcker. 

Denna typ av e-bok har sedan egentligen samma funktion som den analoga boken. Den sjunde 

myten är att barn behöver utveckla tekniskt kunnande inför framtiden som vuxen, enligt 

vårdnadshavarna i studien. En oro upplevdes av föräldrarna att barnen skulle halka efter i kunskap 

eftersom de inte använde digital teknik i tidig ålder. Denna oro byggde på vårdnadshavarnas egna 

upplevelse av otillräcklighet inför tekniken. Mcpake och Plowman (2013) utredde även 

förskollärarnas förhållningssätt till tekniken och fann att de tenderar att fokusera på operativa 

egenskaper och socialt samspel. Till exempel att barnen turas om eller att barnen lär av ett visst 

innehåll såsom enkla matematikspel, istället för att väcka medvetenhet kring olika kulturer eller hur 

arbetsrelaterade uppgifter med teknik fungerar. En större variation visar sig i hur digital teknik 

används i hemmet jämför med förskolans verksamhet.  

 

Liknande resultat visar även Edwards, Henderson, Gronn, Scott och Mirkhil (2016) i en studie där 

barn använder olika digitala tekniker mer kreativt i hemmet jämfört med i utbildningsverksamheten. 

Det som skiljer användandet åt är att i hemmet har den digitala tekniken rollen av rekreation och 

avkoppling medan digital tekniks roll i utbildningsverksamheten har fokus på fostran, utveckling 

och lärande. Synen på tekniken som en del av lek har inte lärarna som arbetar i förskolan, utan 

teknikens centrala roll för lärarna i förskolan är lärandet, enligt Edwards et al. (2016). Det är något 

som även framhävs i Nilsens (2018) studie där lärarna i förskolan främst upplever datorplattan som 

ett pedagogiskt verktyg och något som hänger samman med lärandet.  

Förskollärarens roll och den digitala tekniken i verksamheten 

Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding och Glazewski (2017) visar i en studie av verksamma förskollärare 

och deras erfarenheter av att arbeta med datorplatta ”en-till-en”, att datorplattan ofta används för 

att barnen ska träna på färdigheter, som involverar att memorera och övningar som ger omedelbar 

återkoppling av ett resultat från ett lärande. I Nilsens (2018) studie påvisas att datorplattorna 

används i förskolan med ett pedagogiskt syfte och med syfte att barnen ska utmanas i ett lärande. 

I en annan studie av Lu et al., (2017) menar informanterna att de kan med hjälp av datorplattan 

anpassa övningar till varje barns behov. Datorplattan möjliggör även för lärarna att balansera tiden 

för instruktioner, barncentrerade aktiviteter, lokala och statliga arbetsplaner samt stödja barnen i 

deras utveckling (Lu et al., 2017). Vangsnes och Øklands (2015) studie visar att roller som 

förskollärare har och även tar gentemot digital teknik när barn exempelvis spelar digitala spel är tre 

stycken. Den första rollen är den som kommer mellan barnet och spelet, då barnet blir uppslukat 

av mediet och agerar i dess värld. Det gör att förskolläraren inte noteras när den frågar eller undrar 

över något. Förskolläraren upplevs då som ett störande moment för flytet eller nöjet hos barnet 

som spelar (ibid). Den andra extrema rollen är den när förskolläraren kontrollerar tillgången till 
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digital teknik och även avgör hur lång tid som barnet får tillbringa med tekniken. Läraren blir då 

helt distanserad från det som händer och har ingen möjlighet att fånga in vad som pågår och 

interagera pedagogiskt. Möjligheten att bygga vidare på det som sker med den digitala tekniken 

försvinner och rollen blir den helt frånvarande samt distanserande förskolläraren. Den tredje rollen, 

menar Vangsnes och Øklands (2015), är att förskolläraren får en stöttande roll där barnet aldrig 

blir lämnad ensam med datorn och det digitala spelet. Läraren finns med i samma rum och 

observerar samt samtalar med barnet om lösningar. Denne berömmer samt uppmuntrar även 

barnet utan att ta över spelet. Läraren blir en medspelare i spelet, interagerar och finns alltid i 

närheten. Det är även den rollen som har ett didaktiskt helhetsperspektiv. Vad som avgör vilken 

roll förskolläraren intar påverkas av olika faktorer såsom praktiska omständigheter eller hur mycket 

kunskap om digitala spel som förskolläraren själv har (Vangsnes & Øklands, 2015).  

 

Bogott (2017) intresserar sig också för förskollärarens roll i användandet av digital teknik, men även 

hur barnen agerar sinsemellan vid användandet av tekniken. Resultaten visar att lärarna i 

verksamheten använder sig av exempelvis digitala spel, men känner en viss oro och ibland ett 

motstånd. Något som lärarna även uttrycker i Nilsens (2018) studie är att barnen ses som 

kompetenta men samtidigt i behov av skydd. Inställningar på datorplattan görs för att 

säkerhetsställa detta beskydd (Nilsen, 2018). Bogott (2017) visar i sin studie att tidsbegränsning 

finns för barnen vid arbetet med digital teknik och under det ”fria” valet av aktivitet. I det ”fria” 

valet har barnen möjlighet att arbeta med datorplattor och forskarna upptäcker då att barnen 

spenderar minimalt med tid med varje applikation (Bogott, 2017). Barnen växlar istället ofta mellan 

de olika applikationerna, när aktiviteter sedan sker runt en interaktiv whiteboard är det mer social 

interaktion mellan individerna. Det är också vid en interaktiv whiteboard som aktiviteterna ofta har 

en närvarande aktiv förskollärare. Resultat av studien visar att digital teknik används när det är stora 

barngrupper som ett sätt att skapa engagemang eller under det ”fria” valet. Studien visar även att 

engagemanget att delta hos barnen var större om de upplevdes ha kontroll över tekniken och inte 

en passiv deltagare. Barnen upplevdes vara passiva deltagare när den vuxne hade större kontroll 

över tekniken och situationen (Bogott, 2017).  

 

Attityderna hos lärarna spelar en avgörande roll, menar Hsu, Liang, Chai, och Tsai (2013) för att 

de ska kunna bygga självförtroende till att använda digitala spel i undervisningen. Undersökningen 

belyser vikten av att förskollärarna tidigt får spelkunskap för att kunna inneha game pedagogical content 

knowledge (GPCK). Game pedagogical content knowledge betyder fritt översatt spelkunskap, pedagogisk 

kunskap och ämneskunskap där lärarna har kunskap om hur dessa kombineras tillsammans för att 

skapa ett lärande med spel (ibid). Forskarna fann att när lärarna har en positiv attityd till digitalt 

game based knowledge (GBK), visar de mer självförtroende i game pedagogical knowledge (GPK) med 

andra ord spelkunskap och pedagogisk kunskap. Dessa positiva attityder kommer av lärarnas egna 

erfarenheter till just digitalt game based knowledge (ibid). I en studie av Hsu, Liang och Su (2014) 
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fann forskarna att när studenter i utbildning till lärare tidigt får spelkunskap istället för pedagogisk 

kunskap kombinerat med spelkunskap, kan få uppfattning om vad digitala spel kan vara och hur 

de fungerar. De har även lättare att applicera innehåll, pedagogik och spelen tillsammans när de 

utformar sin undervisning, anser Hsu et al. (2014). Vidare visar resultatet att spelkunskap behöver 

komma tidigt i utbildning av förskollärare, för att öka förståelsen för digital teknik i undervisningen 

samt game based learning (Hsu et al., 2014). Akcaoglu och Kales (2016) studie visar vikten av att 

spelkunskap kommer in i lärarutbildningen för att studenterna ska bli bekväma med digital teknik. 

De anser att behovet finns hos studenter att spela ett antal digitala spel i veckan för att kunna 

reflektera över lärandepotentialen i spelen (Akcaoglu & Kale, 2016).  Tokmaks (2014) studie visar 

även den att när studenter ställs inför de tekniska och kreativa utmaningarna i skapandet samt 

utformandet av digitala spel utvecklas deras kunskaper (Tokmak, 2014). När utformande av digitala 

spel sker möter studenterna områden som teknisk kunskap (technological knowledge, TK), 

pedagogisk kunskap (pedagogical knowledge, PK) och ämneskunskap (content knowledge, (CK) 

för undervisning (Tokmaks, 2014). 

Game based learning och gamification i förhållande till lärandet.  

Flera forskningsstudier har studerat lärande genom game based learning och gamification i 

samband med lärandesituationen. Många av studierna har intresserat sig för att jämföra barns 

studieresultat. I studierna utför barnen uppgifter i först en digital kontext för att sedan utföra 

jämförbara uppgifter i en analog kontext.  

 

I studierna av Paule-Ruiz, Álvarez-Garciá, Pérez-Pérez, Álvarez-Sierra, och Trespalacios-

Menéndez, (2016); Schacter, Shih, Allen, Devaul, Ito, och Jo, (2015); Aladé, Lauricella, Beaudoin-

Ryan, och Wartella, (2016); Hsiao och Chen (2016) användes experimentgrupper och 

kontrollgrupper. Alla fyra studiernas resultat visar att barnens studieresultat inom olika områden 

som musik, matematik och lärande av färger förbättrades genom användandet av digital teknik i 

samband med lärandet jämfört med kontrollgruppen som använde analoga tekniker. En stor 

skillnad visar sig exempelvis i färre försök att komma fram till rätt svar och ett förbättrat 

strategitänkande på de testuppgifter som används. Det som skiljer studierna något åt är bland annat 

Aladé et al. (2016) studie, där undersökningen även inkluderade tester av analoga förhållanden som 

var längre ifrån de digitala förhållandena. Studien fokuserade på mätning matematiskt av storlek på 

fiktiva djur i ett digitalt spel och om det sker någon transformerande effekt i matematik när sedan 

barnen försöker mäta riktiga djur. Barnen visade svårigheter att lösa uppgiften om förhållandena i 

uppgiften låg för långt ifrån varandra, men var förhållanden likartade analogt som digitalt klarade 

experimentgruppen testuppgifterna bättre än kontrollgruppen. De studier som inte använt sig av 

en kontrollgrupp är Lin och Hous (2015) studie samt Haber, Tarasuik, Antoniou, Garret och Bowe 

(2015), där enbart en experimentgrupp använts. Här genomförs dock ett före- och eftertest av 
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barnens kunskaper. Resultaten visar på att barnen hade lättare att lösa eftertestet med färre försök 

och ökad strategisk förmåga än före arbetet genom gamification. 

 

Att använda gamification som metod vid inlärning av språk visade sig effektivt i studierna av 

Agudo, Rico, och Sánchez (2015); Stojmenova Duh, Koceska, och Koceski, (2017); och 

Kayımbaşıoğla, Oktekinᵇ, och Hacı, (2016) när de undersökte lärande av språk och gamification. 

Resultaten visar att gamification som sätt att arbeta gagnar språkinlärning hos barnen då de 

förbättrade sina testresultat. I Stojmenova Duh et al. (2016) studie upplevde barnen det som ett 

motiverande och lustfyllt lärande, då de fick möjlighet att uttrycka sig om upplevelsen i 

efterföljande frågor.  

 

I en studie av Ljung-Djärf et al. (2014) där forskarna undersökte förståelse för och betydelse av 

symboler i digital samt analog kontext, fann forskarna i sina resultat att barn har svårigheter med 

att förstå symbolers betydelse efter spelande av spel med sopor, miljö och återvinning som tema. I 

det virtuella spelet har symbolerna samma betydelse för återvinning som i den verkliga världen och 

barnen visade på svårigheter att sortera verkliga föremål av material för återvinning i verkligheten 

vilket de inte hade haft i det digitala spelet. I det virtuella digitala spelet visar sig efter observationer 

att barnen trycker sig fram till dess att rätt svar visas på vilken symbol som symboliserar rätt material 

för återvinning.  Svårigheten att transformera kunskap från den digitala virtuella världen till den 

analoga visar sig på likartade sätt som i Aladé et al. (2016) studie om mätning av djur digitalt och 

analogt.  

 

Utformande av digitala spel för lärande har sina svårigheter, enlig Padilla-Zea, Gutiérrez, López-

Arcos, och Abad-Arranz (2013), när de undersöker i en studie vad det är som gör att barn stannar 

i ett spel. Forskarna upptäckte att lärare oftare vänder sig mot de kommersiella dataspelen i 

undervisningen istället för så kallade spel för utbildning, då de kommersiella spelen motiveras av 

informanterna behåller barns intresse och motivation för att genomföra spelet längre. Padilla-Zea 

et al. (2013) fann att det digitala berättandet i ett spel kan vara av stor betydelse, då den som spelar 

behöver uppleva att den är en del av en berättelse och att det är den enskilda individen som kan 

styra berättelsen utifrån val som görs. Det slutliga målet är att individen har upplevt sig vara en del 

av en berättelse istället för att ha utfört en uppgift för lärandet och kunskapsinhämtning samt 

bibehållit motivation vid genomförandet av uppgiften. Utbildningsspel kan ofta missa betydelsen 

av den enskilda individens spelupplevelse (Padilla-Zea et al., 2013). 
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Problemformulering  

Digitalisering är ett prioriterat område som förskolan ska arbeta med. Den forskning som finns 

inom området digitalisering i förskolan är dock begränsad. Förskolans nya läroplan som började 

gälla halvårsskiftet 2019 är förändrad. En intention Skolverket (2018) lyfte inför revideringen är att 

digital teknik som lärandeverktyg ska ingå som del i den nya läroplanen. Inom förskolans 

verksamhet sker ofta lärandet i form av att göra. Verksamheten är också situerad i det sociala 

sammanhanget. De digitala spelen däremot ses oftast inte som en lärandemöjlighet utan som ett 

tidsfördriv utan pedagogiskt syfte (Nilsen, 2018). Detta förhållningssätt innebär även att 

förskollärarna har svårt att förhålla sig till digital teknik och framförallt digitala spel. Själva ordet 

spela används helst inte av förskollärarna i samband med digital teknik. Ordet spela upplevs mer 

positivt i analog kontext och anses då ha en pedagogisk potential (Nilsen, 2018). Ofta får de digitala 

spelen samt tekniken istället en roll av underhållning. Rolandsson (2015) pekar på vikten av att 

lärare behöver få möjligheter till att fördjupa sina didaktiska kunskaper i digital teknik för att kunna 

utveckla undervisningen inom och genom den digitala tekniken samt finna nya arbetssätt. 

Förskollärare bör utforska möjligheterna med ett didaktiskt mervärde i undervisningen och lärandet 

genom digitala tekniker, gamification och game based learning.  

 

De yngsta barnen i dag är redan vana vid den digitala tekniken då samhället för dem till stor del 

alltid har varit digitaliserat (Twenge, 2017). Många har redan i tidig ålder använt smartphones och 

konsumerat digital teknik samt media (Davidsson & Thoresson, 2017). Den digitala tekniken och 

de digitala spelen är en stor del av många yngre barns vardag. Barnen befinner sig dagligen frivilligt 

med tekniken och upplever kanske en stor motivation inför användandet av digital teknik 

(Palmquist, 2018; Davidsson & Thoresson, 2017). Tidigt diskuterade Williamsson Schaffer, Squire, 

Halverson och Gee (2004) att samhälle och skola behöver börja se lärandepotentialen i de digitala 

spelen. Förskolan kan behöva undersöka hur undervisning med game based learning, gamification 

och digital teknik som en möjlighet att lära kan utvecklas och genomföras. Det skulle kunna erbjuda 

barnen ytterligare förutsättningar att lyckas i en framtid som kommer att se helt annorlunda ut än 

den tid vi befinner oss i nu. Det digitaliserade samhället har förändrat hur vi lever och verkar idag 

och skolväsendet står inför en omvälvande tid.  
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie har som fokus att undersöka uppfattningar rörande game based learning, gamification 

och digital teknik för de yngre barnen inom förskolans verksamhet. Aspekter som studien fokuserar 

på är vilka synsätt, samt vilka förhållningssätt verksamma förskollärarna och förskollärarstudenter 

har till undervisning med digital teknik, game based learning och gamification. Därutöver kommer 

didaktiska implikationer utifrån studiens resultat att diskuteras. 

 
Frågeställningarna för studien är: 

 

1. På vilket eller vilka sätt beskriver förskollärare och förskollärarstudenter att de använder 

sig av digital teknik?  

 

2. Vilken eller vilka är uppfattningarna hos förskollärarna och förskollärarstudenterna om 

game based learning och gamification och deras eventuella roll i förskolan? 

 

3. Vilka möjligheter och utmaningar beskriver förskollärarna och förskollärarstudenterna att 

digital teknik, game based learning och gamification har? 
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Teori och metod 

Detta avsnitt kommer först att belysa studiens teoretiska ramverk, för att sedan gå in på metoden 

för studien och urvalet av informanter. Efter urvalet följer etiska överväganden, en redovisning av 

transkriberingens genomförande och en presentation av kategorier för analys. 

Studiens teoretiska ramverk 

Studiens teoretiska ramverk är technological, pedagogical and content knowledge (TPACK). 

Teorin är lämplig för denna studie då fokus är aktiva förskollärares och förskollärarstudenters 

användande av digital teknik privat, i professionen samt under studier. Ytterligare fokus i studien 

är förskollärarens och förskollärarstudenters uttalade uppfattningar om, förhållningssätt till och 

arbetssätt med digital teknik i förskolans verksamhet. Det teoretiska ramverket TPACK ger en 

möjlighet att synliggöra samband mellan förskollärare och förskollärarstudenters kunskaper inom 

de tre olika områdena i teorin. Teorin kan också förklara möjliga utfall i resultatet för förskolans 

arbete med och genom digital teknik, då teorin fokuserar på behovet av att lärarna besitter 

djupgående kunskaper om alla delarna för att effektivt undervisa genom och med digitala tekniker 

(Mishra & Koehler, 2006).   

 

Teorin TPACK bygger på Shulmans (1986, 1987) teori om lärarens pedagogiska samt 

ämnesdidaktiska kunskaper (PCK)3, och nödvändigheten av dem båda i undervisningen. Shulman 

(1987) arbetade från början fram sju kategorier en lärare bör/behöver ha kunskap inom eller om. 

Dessa sju kategorier var ämneskunskap, generell pedagogisk kunskap, läroplanskunskap, 

pedagogisk ämneskunskap, kunskap om eleverna, kunskap om utbildningskontexten och slutligen 

kunskap om utbildningsmålen. Kategorierna ansåg han vara betydelsefulla när lärare ska skapa en 

undervisningssituation som erbjuder de bästa förutsättningar för lärande (ibid). Enligt Shulman 

(1987) är den mest betydelsefulla och intressanta av de sju kategorierna pedagogisk ämneskunskap 

(PCK). Kategorien pedagogisk kunskap är intressant för att den representerar en blandning av 

ämne och pedagogik och är den mest betydelsefulla för Shulmans (1987) teori (PCK). Shulman 

(1987) anser att om läraren ska vara framgångsrik i sin profession behöver ämnesdelen och 

pedagogikdelen mötas samtidigt. Har läraren kunskap om delarna ämne och pedagogik kan denne 

skapa den optimala undervisningen av ett ämne. Då finns förståelsen dels för ämnet och hur ämnet 

organiseras samt dels hur ämnet presenteras i en lärandesituation för olika individer (ibid).  

 

Mishra och Koehler (2006) påpekar att när Shulman (1986, 1987) utvecklade sin teori fanns inte 

den digitala tekniken tillgängligt och hade då inte heller en framskjuten roll i klassrummet. Teknik 

 

 
3 PCK står för Pedagogical Content Knowledge (Shulman, 1986), fritt översatt till pedagogisk- och 

ämneskunskap.  
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i form av exempelvis skrivmaskiner, overheadapparater och liknande användes däremot, men idag 

uppfattas inte detta vara ”teknik” på samma sätt som digital teknik. Mishra och Koehler (2006) 

insåg betydelsen av att utöka teorin (PCK) med begreppet teknisk kunskap (TPACK), på grund av 

att tekniken fått en mer framträdande position i klassrummet än tidigare. På så sätt överensstämmer 

teorin mer med den undervisningskontext där exempelvis Internet och ”en till en” datorer för 

eleverna används. När Mishra och Koehler (2006) använder begreppet teknik syftar de inte enbart 

på den digitala tekniken, utan även på analog teknik som exempelvis en skrivmaskin. I denna studie 

görs valet däremot att enbart fokusera på den digitala tekniken i utbildningsverksamheten när 

begreppet teknik används och inte den analoga. Mishra och Koehler (2006) anser att alla delar 

behöver vävas ihop för att utveckla undervisning där teknisk, pedagogisk och ämneskunskap bildar 

en helhet.  

 

The core of our argument is that there is no single technological solution that applies for 

every teacher, every course, or every view of teaching. Quality teaching requires developing 

a nuanced understanding of the complex relationships between technology, content, and 

pedagogy, and using this understanding to develop appropriate, context-specific strategies 

and representations (Mishra & Koehler, 2006, s1029). 

 

En förståelse för hur teknisk kunskap, pedagogisk kunskap och ämneskunskap hänger ihop är 

nödvändig för att utveckla undervisningen genom och med teknik, för att kunna se en helhet istället 

för tre separata områden. Teknik behöver också vara en egen del, anser de, för att framgångsrikt 

kunna undervisa med och genom olika tekniker. Lärare behöver därför även en teknisk kunskap 

som grund (Mishra & Koehler 2006). Mishra och Koehler (2006) har utvecklat en modell i form 

av tre cirklar (se figur 1), där varje cirkel representerar en av de tre aspekterna. När sedan cirklarna 

(figur 1) möts bildas zonen för T-pck, där läraren eller undervisaren har teknisk och pedagogisk 

kunskap såväl som ämneskunskap för att skapa optimala förutsättningar för lärandet genom och 

med teknik.  

 

   T-Pck 

(Figur 1, Mishra & Koehler, 2006) 
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Om ett möte enbart skulle ske mellan två av aspekterna (figur 1) bildas ingen helhet då kunskap 

om en aspekt saknas. Om exempelvis kunskap om ämnet och den tekniska kunskapen finns, men 

den pedagogiska kunskapen saknas kommer detta inte att bilda en helhet för lärande då en aspekt 

som kunskap saknas. Det kan innebära en svårighet att lära ut om läraren inte vet hur denne ska 

undervisa. Mishra och Koehler (2006) anser att kunskaper inom TPACK:s alla tre aspekter är av 

vikt för att arbetet med digital teknik ska kunna genomföras i en undervisningsverksamhet. 

Begreppet T-pck har utvecklats till förkortningen TPACK vilket står för Technological Pedagogical 

And Content Knowledge vilket har samma innebörd men en betoning på ”and” görs. Teorin 

TPACK utgör en betydande grund och ett ramverk för studien då den belyser förskollärarens och 

förskollärarstudenters behov av kunskaper inom alla tre områden.  

Fokusgruppintervju och enskilda intervjuer  

Syftet med denna studie är att belysa uppfattningar och förhållningssätt hos förskollärare och 

förskollärarstudenter om game based learning, gamification och digital teknik. Studien bygger på 

det teoretiska perspektivet TPACK, som behandlar den undervisande läraren, i det här fallet 

förskollärarens, kunskaper i områdena teknik, pedagogik och kunskaper om ämnet eller innehållet. 

Studiens metod är kvalitativ, med fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer. En kvalitativ metod 

är lämplig då studien ämnar undersöka individers uppfattningar och förhållningssätt inom ett 

område. Loseke (2016) menar att i en sådan studie bildar informanternas uttalanden studiens data. 

En fokusgruppintervju och enskilda intervjuer som insamlingsmetod är lämplig för denna studie, 

då syftet är att undersöka hur människor uppfattar och förstår olika komplexa företeelser (Loseke, 

2016). Vid fokusgruppsintervjuer är det gruppens deltagare som resonerar och diskuterar sig fram 

till olika slutsatser (Wibeck, 2010). I gruppen kan en gruppdynamik bildas som driver gruppen 

framåt i diskussionen vilket är lämpligt för denna studie, då den fokuserar på förhållningssätt och 

diskussionerna i grupp ger informanterna en chans att jämföra sina erfarenheter. I detta jämförande 

ställs frågor mellan informanter i diskussionen vilket är ovärderligt, enligt Wibeck (2010), när 

forskaren vill undersöka komplexa fenomen. Den digitala tekniken i förskolans verksamhet är ett 

sådant komplext fenomen, där många åsikter och enskilda tankar hos individerna finns. För att 

kunna synliggöra fenomen inom TPACK behöver denna metod användas för att åskådliggöra dessa 

tankar och åsikter hos informanterna. 

 

De verksamma förskollärarna samt barnskötaren intervjuades enskilt. Intervjuerna genomfördes 

på deras arbetsplats med hänsyn till de deltagande informanternas behov av att slippa resa, då 

intervjuerna genomfördes under arbetstiden på dagen. Det gör intervjusituationen avspänd och ger 

också en möjlighet för mig som forskare att uppleva miljön runt de deltagande informanterna. 

Bryman (2002) anser att det är bra att bekanta sig med den miljö som deltagarna arbetar i, eftersom 

det underlättar tolkningen och förståelsen för det som berättas.  Deltagarna valde den ordning i 

vilken de ansågs att de ville bli intervjuade. Innan intervjuerna informerades alla deltagare enskilt 
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igen om studiens syfte. Frågan om att vilja delta tas återigen upp enskilt och deltagarna hade 

återigen möjlighet att tacka nej. De tre intervjuerna tog mellan 20 till 40 minuter vardera.  

 

Vid fokusgruppintervjun och de enskilda intervjuerna skedde ljudupptagning med hjälp av en 

diktafon. En diktafon gör det enkelt för mig som forskare att backa tillbaka och lyssna flera gånger 

på samtalet, men ger också en möjligt för mig att fokusera på det som sades under intervjutillfällena.  

 

Intervjufrågorna vid fokusgruppintervjun är semi-strukturerade och en intervjuguide (se bilaga 1) 

användes för ändamålet. Bryman (2002) anser att en intervjuguide bör utformas för att behandla 

vissa teman och för att specifika frågor ska undvikas som inte har med studien att göra. De teman 

som berörs i guiden är; Tekniken omkring oss; Game Based Learning och Gamification; Möjligheter och hinder 

med digital teknik. De teman som tas upp i guiden täcker de områden som studiens syfte avser 

undersöka (Bryman, 2002). Loseke (2016) anser att forskaren bör fråga sig vad denne avser med 

sina frågor. Ska studien visa vad informanterna tycker och tänker om ett visst ämne eller ska studien 

visa vad deltagarna gör (Loseke, 2016)? Denna studie avser att undersöka deltagarnas uppfattningar 

därav intervjuguidens semistrukturerade form, då det ger möjlighet till diskussion och följdfrågor 

som uppkommer av informanternas enskilda svar.  

Urval av informanter 

Informanterna i studien består av verksamma förskollärare och studenter under utbildning till 

förskollärare. Enligt Wibeck (2010) ska informanter som väljs kunna ge en ökad insikt i och 

förståelse för studiens frågeställningar. Gruppen informanter valdes ut i åtanke att de har en särskild 

kunskap om området för studien (Wibeck, 2010). Förskollärarstudenter valdes på grund av att de 

har ett studentperspektiv med inblick i utbildningen till förskollärare. En muntlig förfrågan om 

deltagande i studien gavs till en grupp studenter under utbildning, där alla tillfrågade studenter är 

mellan 20 och 30 år gamla. Kriterierna för urvalet av studenter är att de hade gått något år i 

utbildning och inte just börjat sina studier, samt att de är nära varandra i ålder. Studenternas utsagor 

ger en möjlighet till inblick i både förskolans verksamhet och utbildningen, men också i 

generationens upplevelse av digital teknik. Upplevelser från förskolan har de potentiellt haft under 

perioden när deras utbildning är verksamhetsförlagd ute på en partnerförskola, därför är deras 

kunskaper om området av särskild vikt (Wibeck, 2010). De studenter som var intresserade av att 

delta mejlades sedan ett skriftligt missivbrev (se bilaga 2). Missivbrevet gav ytterligare information 

om studiens syfte samt ytterligare möjlighet att kunna avböja deltagande. Deltagarna vid 

fokusgruppintervjun är fem studenter som befann sig i sin utbildning till förskollärare och är 

homogen i sin sammansättning när det kommer till åldern, därför kommer dessa informanter anges 

med samma siffror (20 år) för åldern då de tillhör samma åldersspann. En homogen grupp är något 

som Wibeck (2010) rekommenderar och menar är något som gör dem villiga att dela sina åsikter 

och erfarenheter tillsammans. Genom att dela erfarenheter tillsammans kan också resultera i att 
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samtalen utvecklas vidare. Informanterna i fokusgruppintervjun gavs fingerade namn som Tobias, 

Tommy, Thomas, Theodor och Tony för att stärka deras anonymitet (Vetenskapsrådet, 2019). 

Deltagarna i fokusgruppen kände varandra sedan tidigare, men det anses inte vara ett hinder för att 

inte använda en redan existerande grupp (Wibeck, 2010). Fokusgruppintervjun tog cirka 50 minuter 

och genomfördes på studenternas utbildningsplats, med hänsyn till deltagande informanterna då 

denna plats var enklats för dem att samlas gemensamt. 

 

När intervjuerna med verksamma inom förskolan skulle genomföras togs kontakt med en 

förskolechef inom ett rektorsområde. Kontakten togs med avsikt att få medgivande av 

förskolechefen att få fråga valfri individ på rektorsområdet om deltagande i studien. Medgivande 

gavs av förskolechefen att fritt välja individer att fråga om deltagande till studien. Frågan om 

deltagande ställdes till personalen på en avdelning på en förskola bestående av fyra olika 

avdelningar. Avdelningen som valdes hade tre stycken anställda i sitt lärarlag som består av två 

förskollärare och en barnskötare. En förfrågan lämnades till lärarlaget på avdelningen med 

information om studiens innehåll. De tre informanterna som gav sitt godkännande till deltagande 

representerar tre olika generationer därför kommer dessa informanter anges med åldersspann av 

tiotal år, vilket gav ett utvidgat generationsperspektiv. Barnskötaren var i tjugoårsålder, 

förskollärare ett var i fyrtioårsåldern och förskollärare två var i sextioårsåldern (benämns 20 år, 40 

år, 60 år). Perspektivet är av vikt då digital teknik kan anses vara en generationsfråga (Twenge, 

2017; Wibeck, 2010). Även i de enskilda intervjuerna gavs informanterna fingerade namn för att 

stärka deras anonymitet (Vetenskapsrådet, 2019). Barnskötaren benämns Bob, förskollärare ett 

gavs namnet Fredrik och förskollärare två är Frans.  

Etiska överväganden 

Studien har tagit Vetenskapsrådets (2019) etiska övervägande i beaktning vid studiens utformning 

och genomförande. Ett missivbrev upprättades för att ge ytterligare information om studien samt 

kontaktuppgifter till mig som forskare. Missivbrevet gavs till deltagarna skriftligt eller sändes via 

mejl, för att informanter ska kunna återgå till informationen. Det gav även informanterna en 

ytterligare möjlighet att kunna avböja sitt deltagande när helst de önskade. Denna möjlighet för 

informanterna att avböja sitt deltagande utan närmare förklaring är en grund i god forskningsetik 

(Vetenskapsrådet, 2019). Valet att använda enbart ljudupptagning istället för kombinationen ljud 

och filmupptagning är en del av forskningsetisk hänsyn till deltagarna, då det var den 

datainsamlingsmetod som de flesta upplevde sig mest bekväm och tillfreds med. 
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Transkribering  

När intervjuerna var genomförda transkriberas det inspelade materialet. Transkriberingen 

genomfördes ordagrant med utskrift av exempelvis talspråk och betonade ord. Wibeck (2010) anser 

att transkribering kan ha flera olika nivåer där forskaren väljer att antingen skriva detaljerat, 

ordagrant eller skriftspråksnormerande.  För denna studien skrevs transkriberingen ut mellan den 

detaljerade nivån och den ordagranna nivån, för att få en rättvis bild av intervjun och deltagarnas 

utsagor, enligt Wibeck (2010). Transkriberingen av talat ord till text tar lång tid och det kan 

underlättas om forskaren är väl insatt i informanternas bakgrund, enligt Bryman (2002). Som 

forskare i studien hade jag förberett mig genom att vara uppdaterad på deras arbets- respektive 

studiesituation för att kunna möta upp informanterna i intervjuerna och i transkriberingen av data. 

Efter att alla intervjuerna transkriberats gjordes en analys av innehållet. Enligt Wibeck (2010) är det 

av vikt att en återgång till syftet och frågeställningarna görs, för att urskilja teman och ämnen.  

Analyskategorier 

Utgångspunkt för denna studie är att undersöka fältet för gamification och game based learning 

samt digital teknik i förskolan. Studien fokuserar på hur förskollärare och förskollärarstudenter 

uppfattar digital teknik och lärande med gamification och game based learning, men även vad 

forskning säger om lärandet med gamification och game based learning.  

 

Vid transkription av ett insamlat datamaterial behöver jag som forskare vara väl insatt i själva 

materialet för att kunna urskilja olika teman (Robson & McCartan, 2016). Dessa teman utgör en 

grund för kategorier och underkategorier i analysen. Efter att intervjuerna i studien transkriberats 

framkom mönster och strukturer vilket bildade grunden till kategorierna (Robertsson, 2018). 

Utsagorna av informanterna behandlade den privata respektive det professionella användandet av 

digital teknik, teknikens möjligheter och utmaningar, hur game based learning och gamification kan 

uppfattas och förstås av förskollärare och förskollärarstudenter. Dessa mönster och strukturer 

bildade sedan fem kategorier för studien vilket benämns följande: Användning av digital teknik som 

privat individ; Användning av digital teknik i professionen eller studier; Digital teknik i verksamheten; Digitala 

spel i förskolans verksamhet; och slutligen Game based learning och gamification. 

 

Två av kategorierna har underkategorier vilka är; Digital teknik i verksamheten med underkategorierna 

Möjligheter och Utmaningar och Game based learning och gamification med underkategorierna Utmaningar 

och Möjligheter. Underkategorier ger möjlighet att ytterligare tydliggöra studiens resultat.  

 

Varje huvudkategori följs av en kort analys för att tydliggöra resultatet av varje. 
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Metoddiskussion 

Intervjustudien hade för avsikt att undersöka uppfattningar om gamification, game based learning 

och digital teknik hos förskollärare samt förskollärarstudenter. Vidare var avsikten att undersöka 

hur förskollärare och förskollärarstudenter beskriver användandet av digital teknik. Detta i ljuset 

av Skolverkets (2018) förändrade läroplan för förskolan med tyngd på digitalisering och att fältet 

är relativt nytt men väldigt aktuellt då digitaliseringen står högt på agendan hos Regeringen (2017).  

 

Fokusgruppintervjun med förskollärarstudenter under utbildning kan ha givit ett annat resultat om 

studenterna kommit längre i sin utbildning istället för halvvägs, då de kanske skulle ha kommit mer 

i kontakt med digital teknik.  

 

Intervjun med de verksamma förskollärarna samt barnskötaren gav en inblick i resonemanget kring 

digital teknik kontra hur lång tid som anställning inom aktuella förskolan varit då informanterna 

fått sin utbildning under olika tidsperioder. Genom att dessa intervjuer blev enskilda istället för en 

fokusgruppintervju blev en begränsning då ingen dynamik informanter emellan kunde uppstå och 

nya infallsvinklar i samband med en eventuell gemensam diskussion kan ha missats. 

Studiens begränsning  

Denna intervjustudie är inte utan sin begränsning och en sådan kan vara att intervjustudien har två 

olika informantgrupper där två olika intervjumetoder användes. Detta då det inte fanns möjlighet 

att genomföra en fokusgruppintervju på grund av praktiska omständigheter för förskollärarna. Här 

fick inte förskollärarna samma möjlighet till gemensamma diskussioner av frågorna som 

förskollärarstudenterna. I en gemensam diskussion kanske förskollärarna skulle ha kunnat fördjupa 

sin diskussion ytterligare.  

 

En annan begränsning för studien kan vara att förskollärarna som deltog tillhörde samma förskola. 

Det kan innebära att studien kan gå miste om synpunkter från andra verksamma förskollärare på 

en annan förskola och därmed hade resultatet kanske kunnat blivit mer nyanserat.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av de intervjuer som genomfördes inom ramen för studien. 

Totalt redovisas en fokusgruppsintervju samt tre enskilda intervjuer. Intervjuerna omfattar två 

verksamma förskollärare, en verksam barnskötare samt fem stycken förskollärarstudenter under 

utbildning.  

 

Resultaten i intervjustudien delas upp i fem huvudkategorier där två av dem har underkategorier. 

Kategorierna är följande: Användning av digital teknik som privat individ, Användning av digital teknik i 

professionen eller studier, Digital teknik i verksamheten med underkategorierna Utmaningar och Möjligheter, 

Digitala spel i förskolans verksamhet; och slutligen Game based learning och gamification med 

underkategorierna Utmaningar och Möjligheter. 

 

Varje huvudkategori kommer att följas av en kort analys i relation till studiens teoretiska ramverk 

TPACK (Mishra & Koehler, 2006). De cirkelfigurer som finns uppförd i analysen av kategorierna 

och visualiserar den teoretiska utgångspunkten för studien är ibland ifylld till viss del med färg. 

Färgen indikerar när en viss aspekt från teorin aktualiseras i analysen av intervjuerna. 

Användning av digital teknik som privat individ  

Förskollärarna, barnskötaren och studenter i intervjuerna berättade först om det privata 

användandet av tekniken. Här benämns smartphone som en högt uppskattad form av digital teknik 

att använda och en informant berättade om telefonens olika möjligheter och användningsområden. 

 

Det är behändigt, dels den som väckarklocka, du kan ju ha påminnelser, du har mejlen i den, 

det är lätt att hålla kontakt både jobbmejl och privatmejl, sociala medier (Fredrik, 40 år).  

 

En annan informant berättade om sitt upptäckande av telefonen som just en smartphone sedan 

något år tillbaka. Han anser sig nu inte kunna leva utan de funktioner som finns tillgängliga genom 

enheten och ger mobilt bank id som exempel. På samma sätt beskriver flera av de yngre 

informanterna att smartphonen är den mest användbara tekniken, i alla fall när det kommer till 

privat användning. Informanterna anger flera olika användningsområden med tekniken som de 

anser sig ha nytta av i sitt privatliv, de nämner exempelvis att lyssna på musik, utföra olika 

bankärenden eller att se på en film. Väljer en informant däremot att se på film gör den det helst 

med hjälp av en datorplatta för att få större bild. 

 

Informanterna nämner ofta sociala medier som något som de uppskattar att använda sig av.  

Genom sociala medier anser informanterna att du som individ kan hålla kontakt med vänner och 

släktningar som är utspridda över landet och göra ”nedstamp i varandras liv” (Fredrik 40 år). 
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Några av informanterna nämner även att spela digitala spel som ett användningsområde, spel som 

handlar om exempelvis frågesport eller spel som ”Candy Crush” (Tony, 20 år). Spel som är 

konstruerade som en frågesport anser en informant kan ses mer som allmänbildning än ett spel. 

När en annan informant väljer att spela spel på smartphonen väljer den ofta att göra detta ensam, 

samtidigt som att se på TV. Denna möjlighet är något som uppskattas av informanten. En av 

informanterna som arbetar i förskolan berättade att denne aldrig spelade digitala spel och ger en 

uppfattning av att spelandet av digitala spel ses som något negativt. De var få av informanterna 

som svarade att de spelade några digitala spel privat, de flesta valde bort denna aktivitet till fördel 

för sociala medier och liknande.  

Analys i relation till teorin TPACK 

När materialet analyseras i relation till teorin TPACK (Mishra & Koehlers, 2006) visar det sig att 

informanterna inte relaterar till någon aspekt av teorin, då det som berättas behandlar den privata 

tekniska kunskapen (se figur 2) i form av konsumerande av digital teknik i privata sammanhang. 

Endast en av informanterna nämner möjligheten att se över sin jobbmejl via en privat enhet. 

    (Figur 2) 

 

    (Mishra & Koehlers, 2006) 

 

Informanterna vet hur den digitala tekniken konsumeras för att hålla kontakt via sociala medier 

och för att sköta privata ärenden som exempelvis banktjänster, se på film och spela något enstaka 

spel. Ingen informant uttryckte något om hur tekniken fungerade tekniskt med hårdvara och 

mjukvara, utan den ansågs enkel att använda. Den dominerande tekniken privat både för 

verksamma i förskolan och studenter var en smartphone, där användandet och konsumerandet av 

färdiga applikationer var störst. 
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Användning av digital teknik i professionen eller studier 

I sin profession som förskollärare framkom det att datorplattan var den teknik som oftast används 

tillsammans med barnen. Tekniken används mest för att söka fakta och svar på något ämne: 

 

Oftast är det ju lärplattan om man håller på med någonting, som kanske är ett speciellt ämne 

som kan vi titta. Som nu har vi med ekorrar som vi såg i skogen när vi var på utflykt då 

kunde vi titta på ekorre vad dom åt. Lika har jag jordbruk hemma så jag har ju kor och 

traktorer. Många barnen tycker det är väldigt kul och titta på med kor och traktorer och vad 

det finns, jag filma när min son kör eller min man kör. Det tyckte dom var kul (Frans 60år).  

 

Informanten återger hur roligt barnen upplevde att det var att se på filmer utifrån deras intresse 

och hur denne skapade filmen från det egna jordbruket med barnens intresse i åtanke. Stödmaterial 

nämns även som något en förskollärare kan finna på webben och som kan ge stöd i professionen 

som förskollärare. Han fortsätter med att ge ett exempel på ett stödmaterial vilket var teckenstöd 

för barnen på förskolan.  

 

I stort sett alla informanter i förskolans verksamhet nämner tekniken som betydelse för 

dokumentation av verksamheten och ett område där digital teknik används till stor del. Mycket av 

dokumentationen sker med stöd av en smartphone. När samma fråga ställdes till studenter under 

utbildning berättade de om liknande upplevelser från verksamheten där dokumentationen ofta sker 

med och genom digital teknik. 

 

När studenterna sedan berättar om hur digital teknik används under utbildningen sker det däremot 

mest med dator. Endast en student nämnde en datorplatta. Enligt studenterna används oftast dator 

på grund av att det var enklare att skriva samt att dela olika former av studiedokument med varandra 

med hjälp av dessa enheter, anser de.  

 

Vi skrev i samma dokument i alla fall, så att båda kan göra sin del typ, så att det blir lika 

mycket (Tobias, 20 år).  

 

Datorn används som teknik för att kunna stötta varandra i studier och lösa olika uppgifter på 

distans, ibland via webbplattformar som Facetime, enligt studenterna. Här beskriver informanterna 

en situation där en i studiegruppen var sjuk och inte kunde närvara personligen vid studietillfället. 
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Analys i relation till teorin TPACK 

I relation till teorin TPACK (Mishra & Koehlers, 2006) visar resultatet att aspekter som aktualiseras 

främst behandlar pedagogisk kunskap och ämneskunskap. Därför är dessa aspekter mer ifyllda än 

den tekniska kunskapen (se figur 3). 

    (Figur 3) 

 

    (Mishra & Koehlers, 2006) 

 

Intervjuerna belyser detta på flera sätt, bland annat anger en informant att denne försöker utgå från 

barnens intresse genom att ha kunskap om vilket innehåll i ett ämne som kan utveckla det intresset 

vidare, vilket då berör ämneskunskaper. Pedagogisk kunskap lyftes av flera informanter då de 

menade att dokumentation hade stor betydelse för förskolans pedagogiska verksamhet och strävan 

att kunna utvecklas framåt. Studenterna beskriver att de använder datorn som dominerande teknik 

men en student nämnde datorplatta som främsta verktyg med tillägg att denne använde en 

datorplatta med tangentbord som tillbehör. Arbetet på dessa enheter beskrivs främst som att 

gemensamt och enskilt sammanställa olika skrivna dokument för att tillägna sig ett ämne. 

Studenterna talade inte om att använda tekniken för att utveckla den pedagogiska tanken med 

verktyget vidare. När förskollärare i sin profession och förskollärarstudenter i sina studier beskriver 

vilka digitala enheter de använder nämner de främst dator och datorplatta. På förskolan tillsammans 

med barnen dominerade datorplatta som enhet. Den används då för att kunna söka information 

samt fakta gemensamt. 

Digital teknik i verksamheten 

Förskollärarna uttryckte bland annat att digital teknik som datorplatta användes till dokumentation 

inför exempelvis utvecklingssamtal: 

 

Man kan dra ut det här i en rapport till utvecklingssamtal så sparade man väldigt mycket tid 

(Frans 40 år). 

 

Studenterna uttrycker att de under den verksamhetsförlagda utbildningen ute på partnerförskolor 

hade uppmärksammat att digital teknik användes mycket i kontakt med föräldrar. Kontakten 
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handlade ofta om exempelvis schemaändringar eller frånvaro och dessa meddelanden skedde 

genom att sms: a via en telefon. Denna sorts kontakt var tänkt att underlätta för förskollärarna, 

men upplevdes som både positivt och negativt, enligt studenterna. Det positiva aspekterna med 

tekniken var enkelheten att använda för föräldrarna och möjligheten för förskollärarna att hålla 

föräldrarna uppdaterad med dokumentation på ett lätt sätt. Dokumentation om just 

vårdnadshavares enskilda barn i verksamheten samt möjliggöra vårdnadshavares delaktighet i 

verksamhetens utveckling genom applikationer. Förskollärarna uttryckte också att de får mer tid 

för barnen genom exempelvis att inte behöva svara i en telefon, enligt studenterna. 

 

Tid för barnen och inte behöver bli avbruten liksom, då plingar det till (Tommy, 20 år).  

 

Det negativa beskrivs som att vissa av de verksamma förskollärarna inte vill lära sig den digitala 

tekniken. En ytterligare aspekt som lyftes var att det ibland upplevdes lättare att ha en muntlig 

dialog med vårdnadshavare istället för enbart skriftlig. Studenterna uttryckte att många av 

föräldrarna inte använder tekniken för att exempelvis meddela schemaändringar. Många av 

föräldrarna valde hellre att ringa, detta innebar att tekniken inte gjorde mycket skillnad när det 

kommer till att tid tas från barnen, enligt studenterna. 

 

I analysen av intervjuerna synliggjordes underkategorierna möjligheter och utmaningar med tekniken. 

Resultaten i underkategorierna presenteras härefter med början i informanternas utsagor om 

utmaningar. 

Utmaningar  

Utmaningar med den digitala tekniken i verksamheten visar sig i utsagor av informanterna om hur 

olika personalen på förskolan ställer sig till digital teknik i verksamheten. De flesta uttrycker att det 

finns ett visst motstånd bland personalen, att det inte får bli för mycket teknik i förskolan. En 

informant beskriver sitt motstånd till datorplattan i förskolans verksamhet och varför denne 

upplever det som negativt: 

 

Varför jag är emot plattan är nog därför det just för att jag tycker att det är så viktigt för 

barn. För mig spelar det väl ingen roll om de sitter med den ibland. Men som sagt när jag 

sitter med min telefon. Då håller jag på, jag kan hålla på en timme det går så snabbt (Bob 20 

år) 

 

Här lyfts en privat association till tekniken och hur denna informant upplevde det i sitt privata 

användande i samband med professionsanvändandet. Enligt informanternas utsagor väljer ibland 

avdelningar bort att arbeta med digitala teknologier med motiveringen att barnen använder digital 

teknik för mycket hemma. Därmed ansåg de att förskolan ska bedriva ”annan” undervisning och 
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”pedagogisk verksamhet” istället för att ”hålla på” med datorplattor. Vidare berättar en informant 

om hur denne upplever att barnen endast vill ägna tid åt datorplattan om den tas fram. En så kallad 

”lägereldseffekt” beskrevs i en utsaga och en informant syftar med detta begrepp på att datorplattan 

får samma effekt som en lägereld längre tillbaka i tiden fick. Lägerelden är något som samlar 

individer och något som lockar att samlas kring, vilket även bekräftades av en annan informant i 

uttalanden om datorplattan som en ”magnet”. Studenter beskrev att barnens dras till den digitala 

tekniken, alltså samma effekt som de verksamma talade om som lägereldseffekt. Barnen kan inte 

motstå lägerelden eller i detta fall tekniken och lämnar då till exempel en analog rollek till fördel 

för tekniken, enligt studenterna. Konsekvensen av detta blir att informanten vid namn Bob väljer 

att ta bort tekniken helt för barnen.  

 

Studenterna uttrycker liknande erfarenheter av att datorplattan inte används mycket i förskolan. 

 

Jag har varit på en förskola där de inte vill ha så mycket Ipads för att det är så mycket hemma, 

men det är en förskola som har inriktning på rörelse och liknande (Theodor, 20 år). 

 

Enligt studenterna motiveras detta även här med att barnen använder det mycket i hemmet, eller 

att förskolor har en speciell inriktning som exempelvis rörelse där inte datorplattan har någon given 

plats. 

 

Vidare berättades om den frustration som utmaningar med tekniken gav. Tekniken var föråldrad 

ansåg de och fungerade inte heller som det var tänkt: 

 

Att man har gamla datorer. Gammal teknik när man ska! Dels har vi ju gamla plattor, vi fick 

nu en sådan här högtalare, men det funkade inte att koppla ihop med vår laptop, tror inte 

ens med plattan. Vi har en platta som fungerar med högtalarna på fyra avdelningar (Fredrik 

40 år). 

 

Informanten berättade vidare om en kurs som denna har deltagit i. I kursen har även ekonomiskt 

ansvariga i kommunen deltagit och de talade om ekonomiskt satsningar de gjort. Dessa satsningar 

genomfördes inte beskrev informanten utan det oftast endast talades om satsningar. Önskemål 

uttrycks av en informant om fler datorplattor till förskolan för att kunna genomföra undervisning 

med digital teknik.  

 

Vidare berättade två informanter om frustration när de tar kontakt med IT-support i verksamheten 

och de inte får gehör för sina problem med tekniken. Ofta upplevdes att den samsyn som behövs 

saknas och irritation breder ut sig med grund i att de olika verksamheterna inte förstår varandra. 

En av informanterna ger uttryck för att känna sig ”dumförklarad” när kontakt tas med IT-support. 
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Ytterligare en informant beskriver sin egen saknade kunskap om tekniken, en brist som upplevs 

som ett hinder vid kontakt med supportfunktioner. Hindret kunde exempelvis bestå i att denne 

upplevde sig inte ställa ”rätt” frågor. Den informant som upplever sig mest insatt i tekniken får 

ofta frågor från kollegor om tekniken istället för att kollegor kontaktar IT support. Vidare beskrivs 

att de applikationer som funnits nedladdade försvunnit från en datorplatta efter att den varit på 

uppdatering hos IT Support. Informanten beskrev att applikationerna inte kunde laddas tillbaka på 

enheten av informanterna själva. En upplevelse om behovet av kunskap visar sig i denna 

informants berättelse när denne jämför sig med lärare från sin egen barndom: 

 

Ibland kan man känna sig som dom här lärarna man hade på skolan när vi hade den tiden 

där man dels hade projektor också videobandspelare när de fick springa och hämta 

vaktmästaren när det skulle sättas igång, det känns lite som nu är det jag som är där. Med allt 

det här nya som har kommit, jag försöker ju lära mig (Frans 60 år). 

 

En av informanterna som är student berättade om bristen på kunskap och frågar i samtalet om det 

verkligen kan vara viktigt att vara insatt i all digital teknik. En annan informant berättade om sin 

oro för vad barnen råkar hamna på för webbsidor då denne upplever att de är snabba att hitta 

sökfunktionen i webbläsaren, men saknar kunskap om sökalgoritmer och hur dessa kan fungera. 

 

Ytterligare behov av kunskap visar sig i samtalet om hur användandet av digital teknik 

tidsbegränsas, när en informant berättar om hur olika rykten mellan förskolor skapar rutiner i 

användandet av digital teknik. När förskollärarna hör hur en annan förskola arbetar tar de efter 

sättet att arbeta utan att själv vara insatt i kontexten. 

Möjligheter  

När det kommer till möjligheter berättar bland annat informanterna hur de genom den digitala 

tekniken kan nå fram till barn med annat modersmål för att göra dem delaktiga i verksamheten. 

Den digitala tekniken blir då ett verktyg för att ”bygga” broar mellan språkbarriärer. I ytterligare 

utsagor av informanterna tas det bland annat även upp hur barn som inte har utvecklat talspråk 

görs delaktiga i verksamheten med digital teknik. Detta beskrivs bland annat som att barnet ser 

något på en datorplatta för att sedan göra till exempel brummande ljud till bilden av en traktor.  
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En del äldre barn, berättar en informant, blir oerhört glada och stolta när de får visa och berätta 

vad de kan göra med digital teknik för en förskollärare som inte kan: 

 

Man vill ju gärna testa först innan man gör det med barnen, fast barnen var överlyckliga när 

de fick lära mig hur de här Bluebootsen4 fungerar (Frans 60 år). 

 

Informanten i citatet ovan uttrycker en önskan om att kunna mer om den digitala tekniken innan 

barnen får prova, att kunna ligga ett steg före barnen. 

 

Den så kallade lägereldseffekten beskrevs även ur perspektivet som en möjlighet och något positivt 

att samla barnen kring, särskilt när något specifikt skulle framföras, visas eller väcka intresse kring, 

enligt informanterna. En ytterligare möjlighet lyftes av en informant i studentgruppen när denne 

uttryckte att ibland kan förskollärare se det som en utväg, en utväg till att det ska bli lugnt i 

barngruppen, då datorplattan uppfattades som en lugn och ofta enskild aktivitet.  

 

Jag kan tänka att många ser det som en enkel utväg, att sätter igång den blir det lugn och ro 

(Tobias, 20 år). 

 

Barnen samlas då runt den aktive (spelaren) för att observera, fortsatte informanterna. Här menar 

studenterna att en lugn då sprider sig i barngruppen. 

Analys i relation till teorin TPACK 

När analysen av resultatet ställs i relation till teorin TPACK (Mishra & Koehlers, 2006) innebär det 

att den tekniska kunskapen (se figur 4) inte är aktualiserad. Men att informanterna till viss del kan 

uppleva den pedagogiska kunskapen av teorin när de ger exempel på hur språkbarriärer övervinns. 

Det innebär att aspekterna för pedagogisk kunskap och ämneskunskap är ifyllda i figuren och inte 

den tekniska kunskapen.    

(Figur 4) 

 

(Mishra & Koehlers, 2006) 

 

 
4 En Blueboot är en liten programmeringsbar robot, vilket ser ut som en liten skalbagge i formen. Denna robot 

går att programmera analogt på dess rygg med hjälp av knappar samt digitalt via en datorplatta. 
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Samtidigt finns en önskan hos informanterna om att vara ett steg före barnen innan de får prova 

den digitala tekniken. Informanten påvisar en svårighet att bedöma en eventuell pedagogisk vinning 

med att tillsammans med barnen utforska digital teknik gemensamt. Ofta valde förskollärare och 

studenterna att berätta mer om utmaningarna istället för möjligheter med tekniken. Tillsammans 

med att avsaknaden av den tekniska kunskapen om hårdvaran var stor ledde det till frustration. 

Sammanfattningsvis uttryckte informanterna ett behov av kompetens inom området samt en 

samsyn på digital teknik i verksamheten  

Digitala spel i förskolans verksamhet  

I samtal med informanterna visade det sig att uppfattningarna om digitala spel i verksamheten var 

delade. Samtalen berör bland annat när digitala spel kan användas och används. En informant 

berättar hur denne ibland ser att det finns lite tid över för barnen att spela. En önskan finns då från 

informanten att kunna vara mer tillsammans med barnen och sitta med för att titta på när de 

använder tekniken och inte enbart lämna ”ut den” (Frans 60 år). 

 

Men frustration uttrycktes av en annan informant när denne upplevde att barnen endast vill ”spela” 

på datorplattan och inget annat: 

 

Dom vill bara spela. Och då tycker jag att då kan dom spela ett vanligt spel istället. Vissa av 

våra barn märker man så väl att det är plattan. Som sitter alltid med plattan hemma de märks 

också då ett tag hos oss var det; - Kan jag få spela på plattan, kan jag få spela på plattan? Då 

bestämde vi att vi tar bort den helt ett tag. Vi säger det; - Men vi ska inte söka efter något nu.  

Alltså jag förstår ju att barnen tycker det är roligt med spel. Det är som en fredag när man 

har lite lugnare då kan man säga om nån inte har något att göra. Att det är klart du får sitta 

med plattan en stund kanske och spela lite (Bob 20 år).  

 

Citatet visar den frustration som upplevs av informanten att barnen enbart vill spela med 

datorplattan.  

 

Att själva användandet av digital teknik tidsbegränsas, kommer återigen upp i samtalet med 

informanterna som är studenter. Tidsbegränsningen skedde oftast när barnen ville spela någon 

form av spel och det var då förskolläraren som hade kontroll över tiden. Tiden var även något som 

förhandlades om av barnen. Barnen ville gärna förklara för förskolläraren på något sätt att de inte 

hade fullgjort den tid som tilldelats dem att spela, enligt två av studentinformanterna. 

 

När samtalen i intervjuerna handlade om vilka digitala spel som användes i förskolan uttryckte 

informanterna ofta att spelen var någon form av konstruktionsspel. Med konstruktion syftades ofta 

på pussel i digital form. Förutom konstruktionsspel var det mycket interaktiva sagor i form av 
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applikationer där barnen lyssnar och ”bläddrar” i berättelsen. Ytterligare spel som nämndes var 

spel där ett annat språk finns representerat eller exempelvis som går ut på att para ihop saker samt 

finna olika samband mellan objekt.   

 

Vidare berättades att applikationerna som användes i förskolan oftast var gratisversioner vilket blir 

en svårighet och ett störningsmoment för barnen i användandet: 

 

Man har ju dom här gratisversionerna då kommer det alltid upp sånt här vill du köpa typ till 

det här och det där. Jag vet många barn försöker ju trycka då för de förstod inte vad det 

innebar, då blev det som ett störningsmoment. Då tryckte de ner det för att det inte 

fungerade och gick in på en annan app, de var typ ivägen och ploppar upp så här köp. 

(Tobias, 20 år) 

 

En av informanterna som är student ansåg att det fanns mängder med applikationer på datorplattan 

och barnen fick välja hur de vill, men valet av vilka digitala spel som fanns på datorplattan var 

begränsat. Det var IKT pedagoger som begränsade urvalet till det som ansågs som lämpligt. IKT 

pedagogerna bestämde vad som fick laddas ner till ett gemensamt ”bibliotek” som alla förskolor i 

rektorsområdet hade tillgång till. Informanterna berättade om en sorts ”katalog” som hade 

utformats med ett visst innehåll av IKT pedagogerna. Katalogen innehåller applikationer som har 

valts utifrån IKT pedagogernas kriterier och anses av dem vara av bra kvalité. Men här uttrycker 

en av informanterna en skepsis till varför vissa applikationer har valts ut och anser att det finns en 

”okunskap” hos IKT pedagogerna.  

 

Vidare visar sig en viss oro i samtalet med informanterna om barns spelande hemma, som 

förskollärarna och studenterna upplevde visade sig på förskolan på ett negativt sätt genom barnens 

beteendemönster. De beskrev att barn som spelar mycket digitala spel hemma har svårt med 

exempelvis rollekar. Informanterna återberättar hur de upplevde att spelandet bidrog till att barnen 

mest sprang runt och brottades samt sköt mot varandra. Informanterna upplevde även att de barn 

som inte spelar mycket spel hemma har en svårighet att följa med vad som händer i en lek där 

digitala spel utgör stommen för leken. Informanterna uttryckte vidare att de digitala spel som 

används i förskolan ska ha någon form av utbildningssyfte, men uttryckte en viss oro för de digitala 

spel som spelades hemma. 
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Analys i relation till teorin TPACK 

Resultatet i relation till Mishra och Koehlers (2006) teori TPACK tolkas som att deltagarna i studien 

saknar både vad gäller ämneskunskap och teknisk kunskap i samband med digitala spel. Det innebär 

att endast aspekten och kunskapsområdet pedagogisk kunskap är ifylld i figuren (se figur 5). 

      

    (Figur 5) 

 

    (Mishra & Koehlers, 2006) 

 

Digitala spel i verksamheten upplevdes kontroversiellt av informanterna. De tyckte sig finna någon 

form av mervärde för lärandet i de digitala spelen, men ansåg även att de kunde ta för stor plats 

och bli något som upptar för mycket av barnens tankar. Informanterna förstod samtidigt spelens 

dragningskraft för barnen och några av dem valde att tidsbegränsa användandet, men även de 

applikationer som fanns tillgängligt. Begränsningen av applikationerna och de digitala spelen valdes 

av IKT pedagoger och inte av de verksamma på förskolan. Informanterna uttryckte samtidigt att 

spelen kunde upplevas som pedagogiska, när de beskrev spel som ansågs tillåtna att använda som 

till exempel digitala pussel eller konstruktionsspel. 

Game based learning och gamification 

Alla informanterna uttryckte saknade kunskaper om innebörden av begreppen game based learning 

och gamification, men även om vad det innebär med sättet att arbeta. När samtalen fortskred var 

det några av informanterna som började ge ett fåtal exempel på innebörden av begreppen genom 

uttalanden som:  

 

Jag antar att det är har och göra med att man till exempel kanske spelar och så handlar det 

kanske om siffror, handlar om bokstäver, att man får undervisning fast det är förknippat till 

ett spel. (Fredrik 40 år). 

 

Citatet visar hur informanten började uppfatta innebörden av begreppen och koppla samman 

lärandet och spel. 
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Möjligheter 

Under intervjuns gång uppkom tankar om möjligheter med game based learning samt gamification, 

vilket visar sig i denna utsaga: 

 

Med färger och sådant oftast lär de sig snabbare. De har ju redan lärt sig engelska ord och 

det är nog tack vare plattan mycket (Bob 20 år) 

  

En positiv aspekt av arbetet med digital teknik uttrycks av denna informant när det berättades om 

lärandet genom datorplattan. Informanten upplevde att det märktes att barnen ofta har en 

datorplatta hemma och att de lär sig mycket av den till exempel engelska. 

 

Vidare berättade informanterna om tankar hur individer skulle kunna samspela med varandra 

genom att arbeta med arbetssätt som har sitt ursprung i game based learning samt gamification. 

Tankar uttrycktes om att barnen skulle kunna utmana sig själv i lärandet.  

 

Man utmanar ju sig själv, man tänjer ju på gränserna eller så här man typ, klarar jag inte det 

här ska jag testa lite till. Tillslut klarar man ju det säkert (Tobias, 20 år). 

 

Barnen kan bli stärkta av utmaningen men också att samspelet mellan individer utvecklar sig genom 

att de hjälper varandra. En informant berättade om hur barn lärde varandra genom att barnen ofta 

vill visa och berätta hur kamraten kan göra i spelet för att komma vidare. 

Utmaningar 

När det kommer till utmaningar med game based learning och gamification i förskolan uttrycks det 

av en informant om den press som barn kanske kan uppleva. Denne menar att barn kan jämföra 

sina framgångar i spelet med varandra och upplevde att barnen vill vara bättre än de andra barnen 

som spelade. Informanterna menar att barn kan omedvetet uppleva stress som påverkar dem 

negativt och att ibland kan de olika nivåerna i ett spel kanske kan bli en negativ utmaning. Denna 

negativa utmaning kan sänka ett barn om den upplever en press på att bli bäst på ett spel. 

Informanterna i studien kommer efter en stund in på förskollärarens del i arbetet med digitala 

verktyg i verksamheten. De berättar om hur förskollärarna inte alltid vågar arbeta med digital teknik 

och att de verksammas ålder kan vara en bidragande faktor, menar några av informanterna. 

 

Där jag har varit så är det många äldre som jobbar, dom kan ju inte paddan vi har ju en 

telefon som är med oss hela tiden (Theodor, 20 år). 

 

Citatet visar hur informanterna upplever ålder som betydelse för användandet av teknik. Vidare 

berättar studenterna om behovet av engagemang hos förskolläraren och att det kan finnas en 



 

41 
 

okunskap ute i verksamhet. De ansåg att mycket handlar om förskollärarens engagemang samt 

modet att vara öppen för nya tankar kring lärande. Samtalen kommer flera gånger in på den 

okunskap som upplevs finnas ute i förskolans verksamhet, av studenterna. 

 

En svårighet att koppla game based learning och gamification till analoga förhållanden upplevdes i 

följande berättelse av en informant: 

 

Vi säger att man spelar ett vanligt spel med tärning. Då tänker jag väl, det är ofta barn dom 

vill hela tiden vara först, det är ju jättebra med turtagning. Vänta nu är det din tur, nu får du 

vänta, alltså alla barn man tränar ju så mycket och tålamodet också. Det jag kan tänka på 

plattan när man spelar det att det är så snabba belöningar hela tiden allting går ju så snabbt 

oftast” och fortsätter ”och det är ju jag lite rädd för, jag vill locka tillbaks det här gamla lite 

att man kan sitta och spela tillsammans och umgås att det är inte bara skärmen. Då kan man 

sitta och spela tillsammans (Bob 20 år).  

 

Informanten föredrog analoga spel framför digitala och ansåg även att dessa var mer ”okej” att ta 

fram till barnen för att spela. Utsagan visar även att de digitala spelen ansågs vara en aktivitet för 

den enskilde individen och inte något som genomfördes gemensamt. 

Analys i relation till teorin TPACK 

I min analys av materialet i relation till Mishra och Koehlers (2006) teori TPACK tolkas att alla 

delarna av aspekterna i teorin saknas när det kommer till innebörden av game based learning och 

gamification. Därför är inte heller aspekterna ifyllda i figuren (se figur 6). 

    (Figur 6) 

 

    (Mishra & Koehlers, 2006) 

 

Deltagande informanter i studien uppfattar sig inte ha hört begreppen eller ha en uppfattning om 

innebörden av gamification och game based learning innan intervjuerna för studien. De upplevs ha 

en viss svårighet att få grepp om vad de betyder av dem. Efter att samtalen fortgår kommer 

informanter slutligen in på både möjligheter och utmaningar med game based learning och 

gamification. Ingen av de deltagande uttryckte att begreppen eller sättet att arbeta är något som 

används i förskolans verksamhet. 
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Ingen av informanterna beskriver att de har en förståelse för hur spelen är uppbyggda rent teknisk 

och designmässigt. En ”okunskap” om hur spel skulle kunna innehålla ett specifikt ämne visade sig 

i samtalen, förutom när språkkunskaper behandlades i samtalet. Informanterna har även svårighet 

att se på de digitala spelen ur ett pedagogiskt perspektiv. Flera informanter lyfte fram att de analoga 

spelen var mer pedagogiska i sitt utformande och något som kunde utföras av flera gemensamt. 

Detta synsätt fanns inte i samma utsträckning när samtalet handlade om digitala spel och game 

based learning samt gamification. Sammanfattningsvis saknas alla aspekter av TPACK:s teorin när 

det handlar om innebörden och möjligheter samt utmaningar med game based learning och 

gamification. 
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Diskussion 

Intervjustudiens syfte var att undersöka uppfattningar om digital teknik, game-based learning och 

gamification i förskolan. Studien ämnade även att diskutera utmaningar och möjligheter med digital 

teknik och game based learning samt gamification. Studiens teoretiska ramverk TPACK kommer 

att diskuteras i relation till resultatet av intervjuerna (Mishra & Koehler, 2006).  

 

Diskussionen är uppdelad i sex delar och benämns enligt följande, de tre första delarna är; 

Förskollärare och förskollärarstudenters användande och förhållningssätt till samt av digital teknik; De digitala 

spelens roll i förskolan; Uppfattningar om game based learning och gamification i förskolan. De två följande 

delarna lyfts i relation till studiens resultat och belyser tankar om digital teknik, motivation samt 

mervärde. De två avsnitten benämns; Intresse och motivation i digitalt lärande; Didaktisk mervärde av 

gamification, game based learning och digital teknik i undervisningen med barnen. Diskussionen avslutas sedan 

med en sammanfattning.  

Förskollärare och förskollärarstudenters användande och förhållningssätt till 

och av digital teknik 

Studiens resultat visar att förskollärares och studenters förhållningssätt till den digitala tekniken 

skiljer sig från vad forskningen förespråkar. Tekniken används främst för att söka fram fakta kring 

ett ämne tillsammans med barnen eller för dokumentation. Informanternas privata användande av 

digital teknik visar en större variation än användandet i professionen. Edwards et al. (2016) studie 

visade även den att barns användande var mer kreativt i hemmet än i utbildningsverksamheten. Att 

kreativiteten hemma var större kan bottna i de verksamma lärarnas förhållningssätt till tekniken i 

sin profession. En positiv inställning i det privata användandet visar sig i uttalanden av informanten 

att denne inte kan leva utan tekniken. 

 

En mer negativ inställning visar sig i professionen, då de som arbetar i förskolan väljer att ta bort 

den digitala tekniken för barnen. Detta kan bero på att de ser på digital teknik som en 

underhållningsfaktor istället för ett verktyg för lärande (Nilsen, 2018). Även studenterna uttrycker 

liknande erfarenheter där bland annat datorplattor valdes bort på grund av att förskolor kan ha 

olika inriktningar som exempelvis rörelse. Utsagorna från intervjustudien visar att arbetet med 

datorplattan uppfattades som en stillasittande aktivitet. En av förskollärarna uttryckte en inställning 

av att tekniken får en ”lägereldseffekt” i en negativ bemärkelse och barnen dras då till tekniken 

som till en ”magnet”. Tekniken upplevs som något som dominerar barns liv, enligt Mcpake och 

Plowman (2013). Även om forskningen om barns liv i relation till teknik är några år är den 

fortfarande relevant då studien visar att dessa tankar om barn och teknik fortfarande finns kvar. 

Förskollärarna upplever att barnen har god tillgång till tekniken i det privata hemmet och därför 

inte behöver den på samma sätt i verksamheten. En frustration visar sig i samtalet med de 
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verksamma förskollärarna om tekniska problem med digital teknik. Tekniken som fanns i 

verksamheten var bland annat föråldrad och tillgången på exempelvis datorplattor i förskolan 

saknades. De verksamma i förskolan kan även uppleva sitt eget tillkortakommande inför tekniken 

som svår att hantera (Rolandsson, 2015). Dessa svårigheter gör att de kan uppleva sig som 

”dumma” och att de inte vill ställa tekniska frågor exempelvis till IT-support (se figur 4). De 

beskriver en upplevelse av att de inte får gehör för frågor och önskemål från instanser som är 

avsedda som stödfunktioner för dem. Denna upplevelse gör att de nästan känner sig 

”dumförklarade” av funktioner som IT-support. Om de verksamma i förskolan upplever att de 

inte får stöd i tekniska frågor har de även svårt att utveckla den tekniska kunskapen som är 

nödvändig för undervisning med digitala tekniker (Mishra & Koehler, 2006; Ivarsson, 2015; Hsu 

et al., 2013).  

 

När det kommer till det privata och professionsanvändandet i relation till studiens teoretiska 

ramverk TPACK (se figur 3), kan det tolkas att förskollärarna och studenterna i studien upplever 

saknade kunskaper inom området teknisk kunskap. De två kunskapsområdena som består av 

pedagogisk kunskap samt ämneskunskap och illustreras i figur 3 var dominerande när det kommer 

till själva användandet. Ofta konsumeras tekniken ur en användares synvinkel och frågor om hur 

tekniken verkligen fungerande saknades enligt illustration i figur 2, vilket även framkom i utsagor 

av informanterna genom att de uttryckte sitt eget tillkortakommande till tekniken. När det kom till 

studenterna under utbildning användes mycket digital teknik som exempelvis att skriva i 

ordbehandlingsprogram eller samtala med varandra genom olika medier. Även om de använder 

tekniken visar informanterna i sina utsagor ingen länkning till hur medierna eller tekniken fungerar 

utan samtalen handlar mest om konsumerande av den digitala tekniken vilket illustreras genom 

figur 2 i relation till teorin TPACK. 

     

När förskollärarna tillsammans med barnen använde digital teknik i verksamheten sker det ofta 

genom att de sökte efter fakta kring ett visst ämne, enligt informanterna. Med sökandet vill 

förskollärarna skapa ett engagemang och en så kallad ”lägereldseffekt” hos barngruppen (Bogott, 

2017). Här beskrivs lägereldseffekt som något positivt och en möjlighet. Det innebär att det var 

förskolläraren som har kontrollen över situationen och den digitala tekniken och barnen blir passiva 

deltagare (Bogott, 2017). Lägereldseffekten i samma bemärkelse kan även tolkas ur en negativ 

aspekt vilket framkom i en utsaga när en informant berättar om upplevelser av att barnen drogs till 

tekniken och släppte allt annat. För att hantera detta valde även denna informant att behålla 

kontrollen över tekniken och vara den som visar barnen ett innehåll på datorplattan. Genom att 

visa ett innehåll blir barnen positionerade framför datorplattan. Här har informanten kontrollen 

och datorplattan upplevs som legitimt att använda i barngruppen. Teknikens centrala roll tolkas 

vara lärande och inte lek där fokus ligger på ett visst faktainnehåll (Edwards et al., 2016). En 

svårighet som beskrevs var att ta tillvara på barns intresse för digitalt lärande då digital teknik 
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upplevdes dominera barns liv (Padilla-Zea et al., 2013). Informanterna uttrycker att många barn 

gärna vill vara med när någon av kamraterna exempelvis spelar. Detta skulle kunna vara en drivkraft 

som kommer ur individens nyfikenhet. En sådan positiv ”lägereldseffekt” kan behövas för att skapa 

utmaningar och utveckla individens egna strävande samt nyfikenhet inför ett lärande (Hattie, 2009).  

 

De verksamma informanterna i studien beskrev hur de förhöll sig i situationer när barnen använde 

digital teknik. Önskan fanns att kunna vara tillsammans med barnen i användandet, men de gav 

även uttryck för att det går bra att barnen sitter ensamma med tekniken när förskolläraren 

exempelvis inte har tid. Förskollärarna väljer olika positioner eller roller tillsammans med barnen 

och digital teknik. Vangsnes och Øklands (2015) belyser tre olika roller som en förskollärare har i 

samband med tekniken i verksamheten. Den första rollen är den som kommer mellan barnen och 

tekniken, den andra rollen är den som kontrollerar tekniken och den tredje rollen är förskolläraren 

som är stöttande i barnens användande av tekniken.  Forskarna anser att en förvirring upplevs hos 

de verksamma förskollärarna vilken roll de ska ta i arbetet med digital teknik samt betydelsen av de 

olika rollerna. Några studenter i denna studie ger uttryck för att en projektor ibland kopplas upp 

till en datorplatta för att visa musik kombinerat med dans. Genom att projicera dansen får alla barn 

en möjlighet att bli engagerade, enligt informanterna i studien, men detta leder även till ett ökat 

deltagande av förskolläraren. Förskolläraren väljer då en aktivt deltagande roll i dansen, vilket även 

skapar ett engagemang tillsammans med barnen och en lust att vilja delta. Det ger i sin tur 

motivation hos barnen att vilja delta (Wery & Thomson, 2013). Dansen kan även vara en tydlig 

koppling mellan världen utanför förskolan, den privata världen och förskolan. Musiken kan bli en 

igenkännande faktor som barnen kan associera till utanför förskolans verksamhet (Wery & 

Thomson, 2013). Denna samhörighet ses istället som något positivt i samband med digital teknik 

istället för den negativa delen av ”lägereldseffekten” som en informant i studien beskriver. I det 

fallet tar förskolläraren rollen som den frånvarande förskolläraren istället för den aktivt stöttande. 

Studien visar att liknande aktiviteter som beskrivs som positiva samt skapar en samhörighet och 

engagemang var ytterst få. 

 

Tekniken kommer ut i förskolorna i allt snabbare takt, ibland med uppfattningen om att förskolan 

är digitaliserad när tekniken har tilldelats. Trots att Skolverket (2017) betonar den digitala 

kompetensens vikt för en framtida medborgare verkar alltjämt tekniken ha svårighet att ta plats i 

verksamheten (Edwards et al., 2016). Den senaste läroplanen för förskolan har trätt i kraft med en 

stark betoning på en önskan om att barnen ska utvecklas i och prova olika former av digitala 

tekniker (Skolverket, 2018). Men många lärare ute i verksamheten saknar en teoretisk grund som 

exempelvis TPACK att stå på (Mishra & Koehler, 2006). Vilket visar sig i studien genom 

informanternas utsagor om saknade kunskaper och en känsla av otillräcklighet eller ett behov av 

att kunna mer än barnen om tekniken. Om förskollärare skulle få möjlighet att tillägna sig kunskap 

om teorier som behandlar digital teknik och lärande kan en lärare få en grundkunskap att ha med 
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sig samt ha i åtanke vid utformandet av undervisning. Utan en teoretisk grund kan det vara svårt 

att få en didaktisk syn på arbetet och få medvetenhet om varför förskollärarna ska använda sig av 

det digitala sättet att arbeta tillsammans med barnen (Rolandsson, 2015; Arfwedson & Arfwedson, 

2002). Detta kan innebära att lärare fastnar i undervisningssätt och inte vet hur de ska ta sig vidare. 

En lärare kanske inte upptäcker den pedagogiska vinningen med att barnen kan mer än den enskild 

läraren om tekniken. Här kan barnen få vara experten och läraren bli medforskare av tekniken. 

 

Hsu et al. (2014) studie visar att om studenterna får kunskaper om tekniken före det didaktiska och 

pedagogiska har de lättare att genomföra arbete och uppgifter med game based learning och 

gamification i verksamheten med barnen. Studierna av Tokmak (2015), Akcaoglu och Kale (2016) 

visar att om studenter får utbildning i att exempelvis designa spel och utforska det teoretiska 

ramverket TPACK (Mishra & Koehler, 2006), blir de även mer bekväma i arbetet med digital 

teknik. Flera exempel gavs av studentinformanterna i denna intervjustudie än förskollärarna vid 

intervjutillfället när de uttryckte sig om en rådande okunskapen i förskolans verksamhet om digitala 

spel. De verksamma i förskolan kunde istället ofta fastna i att berätta om förhållningssättet 

gentemot tekniken. Ute i verksamheterna idag har tekniken istället kommit efter förskollärarnas 

didaktiska och pedagogiska utbildning vilket kan vara en anledning till varför tekniken och 

arbetssätten upplevs som problematiska. Intervjustudien visar att de informanter i studien som var 

äldst och verksamma i förskolan hade ett öppnare förhållningssätt gentemot tekniken i jämförelse 

med den yngre generationens deltagande informant. Den yngre av de deltagande vill hellre utesluta 

tekniken och såg inte lärandet i det digitala. Detta resultat är intressant i ljuset av att den äldre 

generationen ofta ses som den som inte vill använda teknik.  

De digitala spelens roll i förskolan 

Sheridan och Williams (2018) anser att det är i kommunikationen som förskolläraren medvetet kan 

skapa villkor för lärandet med barnen och undervisa med en strävan mot ett lärande som kan delas 

av barn och förskollärare (ibid). Den här intervjustudiens resultat visar att verksamma i förskolan 

har svårigheter med att hantera de digitala spelen i förskolan och ofta råder uppfattningen att 

barnen ”de vill bara spela” (Bob 20 år). Ordet spela i digitalt sammanhang får en negativ betydelse 

men i analogt sammanhang en positiv, vilket visar sig i utsagor om en önskan tillbaka till det 

”gamla”. Informanten i studien berättar om att locka tillbaka det ”gamla” där deltagarna i spelet 

spelar tillsammans och gemensamt (Bob 20 år). Uttalandet visar att informanten anser att digitala 

spel var en individs aktivet och analoga spel en aktivet som utförs tillsammans. Informanten ger 

även en indikation av att läraren inte var någon som deltar i det digitala spelet utan har rollen som 

den frånvarande läraren (Vangsnes & Øklands, 2015). Vangsnes och Øklands (2015) påpekar att 

det är av vikt att vara den närvarande läraren som ställer de utmanande frågorna. Deras studie 

påvisar de olika rollerna en lärare kan ha och ta i samband med digital teknik i undervisningen. 

Rollerna av att vara ett störande moment för barnen som spelar, den frånvarande läraren och 
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slutligen rollen som den stöttande läraren i den spelande aktiveten. Den roll som var mest 

framträdande i denna intervjustudie i samband med att barnen spelar digitala spel var den 

frånvarande rollen. En orsak till detta kan vara att informanterna saknar egen kunskap om digitala 

spel. ”Jag spelar aldrig” som en informant uttryckte i studien.  

 

Svårighet blir för förskollärarna att förstå vad spelen kan ge när studenter och verksamma i 

förskolan inte har egen erfarenhet av digitala spel. Den erfarenhet som finns och ges uttryck för i 

intervjuerna var knapp. Digitala spel får då en problematisk stämpel när informanterna ansåg att 

de skapar problem i barngruppen, där de upplever att våldet i spelen tar för stor plats i leken.  

Detta beteende hängde samman med barnens privata spelande och inte spel som finns på 

förskolan, enligt informanterna. Dessa attityder har en avgörande roll när det kommer till att 

använda digitala spel i utbildningsverksamheten (Hsu et al., 2013). Ändå visar studien en önskan 

om att hinna vara delaktig mer i spelandet och inte bara ”lämna” ut datorplattan, samt en önskan 

om att ”kunna” lite mer innan barnen provar digital teknik.  

 

Ljung-Djärf et al. (2014) undersöker även i sin studie lärande genom digitala spel. Där fokuserade 

de på barnens uppfattningar av symboler och dess betydelse i det verkliga livet. Forskarna i studien 

upplevde att gamification och/eller game-based learning inte ledde till ett lärande då barnen i 

studien inte kunde göra kopplingen mellan sopsorteringen i spelet och sopsorteringen analogt i 

verksamheten. Samtidigt måste även hänsyn tas till lärarens roll i spelandet av det digitala spelet då 

barnen genomförde spelet på egen hand utan stöd av en förskollärare. Förskollärarna hade rollen 

som frånvarande vuxen. Forskarna upplevde att själva spelandet var viktigare än innehållet (ibid), 

men hur skulle spelande och lärdomarna tagit form om barnen inte hade lämnats utan tillsyn av 

den lärare (Vangsnes & Øklands, 2015)? Hade då scenariot och resultaten sett annorlunda ut? För 

att kunna arbeta med gamification eller game based learning måste hänsyn tas till inställningen hos 

den verksamma läraren då attityden hos denne är avgörande för arbetet (Hsu et al. 2013). Studien 

visar att förskollärarna oftast hade en negativ syn på spelande som något som oftast utfördes av en 

individ själv där andra barn väntade på sin tur. Frustration upplevdes av informanterna när barnen 

tjatade om att få spela på datorplattan, denna frustration ledde till att informanterna valde att ta 

bort tekniken helt. Studien visar att de verksamma i förskolan tar en kontrollerande roll genom att 

antingen som i tidigare ta bort tekniken helt eller tidsbegränsa användandet av tekniken. 

 

Genom att tidsbegränsa samt kontrollera datorplattans innehåll var något som även påvisades i 

Nilsens (2018) studie. Barnen anses som kompetenta men samtidigt i behov av skydd och de 

verksamma i förskolan kan inte själva påverka valet av applikationer utan förlitade sig på andras 

omdöme i val av applikationer till barnen (ibid). Detta kan även få betydelse för de verksamma 

förskollärarnas chans att utforska samt sätta sig in i de olika spelens karaktär för att kunna börja 

skapa en förståelse och ett kritiskt tänkande till spelen.  
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En tolkning görs att deltagarna i studien saknar kunskapsområdena ämneskunskap och teknisk 

kunskap i samband med digitala spel, vilket kan sättas i relation till Mishra och Koehlers (2006) 

teori TPACK och illustreras i figur 5. En svårighet var att upptäcka vilket ämne som behandlas i 

de digitala spelen eller genom dem, exempelvis att spel kan utspelas med ett miljöperspektiv. Denna 

studie visar att verksamma i förskolan gör skillnad på digitala spel och analoga spel i förskolans 

verksamhet. Skillnaden visar sig i informanternas utsagor när de berättar sin önskan om att spela 

”vanliga” spel istället. Uttalandet syftar till de analoga spelen som upplevs som mer tillåtet och där 

ett tydligare lärande finns, enligt informanterna kontra de digitala spelen.  

Uppfattningar om game based learning och gamification i förskolan 

Begreppen och innebörden av game based learning och gamification var inte kända av 

informanterna i studien. En majoritet svarar ”Nej” när frågan om kännedom om begreppen eller 

innebörden lyfts. Svaret grundar sig troligtvis på att begreppen och innebörden av dem upplevs 

nya av informanterna. De digitala spelen har gjort ett dramatiskt intåg i utbildningsverksamheten 

och verksamma i förskolan har fått dem lite med på ”köpet”, utan någon form av teoretisk kunskap 

som grund att förhålla sig till. Studiens resultat visar att områdena game based learning och 

gamification var svåra för förskollärare och studenter att sätta sig in i. En ”okunskap” finns som 

en informant uttryckte det. Denna okunskap kan bygga på att alla aspekter i Mishra och Koehlers 

(2006) teoretiska ramverk saknas (se figur 6). Den tekniska aspekten om hur ett digitalt spel byggs 

upp och hur det fungerar. Den pedagogiska aspekten om hur spel skulle kunna stödja barnen i 

deras fortsatta lärande och en svårighet att uppfatta ämnesaspekten i spel, enligt illustration i figur 

6. Ett försiktigt trevande runt innebörden av begreppen visar sig när informanterna ställer sig själv 

frågande om de handlar om undervisning kopplat till spel.  

 

En av informanterna gör en tydlig koppling till ett lärande ganska omgående om det handlar om 

analoga spel i analog kontext, enligt utsagor, där lärandet uppfattas som en självklarhet. Deltagarna 

i studien reflekterar inte heller över vilka roller en förskollärare kan ha i samband med digital teknik 

och spel (Vangsnes & Øklands, 2015). 

Intresse och motivation i digitalt lärande 

Intresse och motivation är två begrepp som diskuteras mycket i förskolan och skolan eftersom de 

bildar en utgångspunkt för barnen att vilja lära. Var finns motivationen att lära och vad är det som 

gör att vi vill lära? En skillnad kan göras på yttre och inre motivation där inre är mer baserat på ett 

självförverkligande och den yttre på prestation som bygger på att ett arbete utförs för olika 

belöningar (Palmquist, 2018). Ibland kan båda formerna av motivation behövas, Även om den yttre 

motivationen anses som minst framgångsrik för lärande kan den följaktligen även bidra till att starta 
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den inre motivationen som är mer framgångsrik. En yttre motivation kan bidra till att starta ett 

intresse för något men utvecklas inte den inre motivationen kommer inte intresset behållas 

(Palmquist, 2018; Hattie, 2009). Åkerfeldt et al. (2018) menar att i vårt samhälle idag handlar det 

inte om att skapa motivation vilket var industrisamhällets syfte utan idag talar vi om att ta tillvara 

motivationen.  

 

Padilla-Zea et al. (2013) menar att för att kunna ta tillvara på barns intresse för digital teknik i 

lärandet, finns ett behov av att vända blicken mot de kommersiella spelen. De kommersiella spelen 

bygger ofta på någon form av berättelse och skulle en lärare utmana sig själv med att tillvarata dessa 

egenskaper i de kommersiella spelen, kan det skapa en motivationsfaktor inför lärandet som barnen 

äger. En informant i Paule-Ruiz et al. (2016) studie uttryckte att barnen som deltog inte tyckte om 

när saker blev för enkelt för dem att lösa utan de ville ha utmaning. En informant i studien berättar 

om en individ som lärde sig engelska genom utmaningar i det gemensamma spelandet med andra. 

 

Forskare har kommit fram till att det digitala lärandet bidrog till ett mer autonomt lärande, vilket 

kan leda till mer långsiktiga mål för lärandet där individen själv bestämmer över sitt lärande (Deci 

& Ryan, 2008). Yelland (2015) rapporterar om att lärarna i en skola för de yngre barnen i Australien, 

berättar om att barnen blir mer engagerade och gjorde framsteg inom områden som lyssna, tala, 

läsa och skriva. Vilket även visar sig i denna studie då barnen ofta vill leka som samtala om spelen 

som de spelar, enligt informanterna. Något som forskarna Lin och Hou (2015) uttrycker i sin studie 

var att barnen visar motivation att fortsätta med en aktivitet när digitala spel används. Detta visar 

sig även i denna intervjustudie då en informant berättade om den så kallade ”lägereldseffekten”. 

Barnen vill vara delaktiga i det som sker och står gärna kvar och väntar på sin tur när kamraterna 

spelar spel. De visar ett stort intresse i att se hur kamrater spelar och löser uppgifter i spelen.  

 

De deltagande informanterna hade svårt att beskriva syftet med de digitala spel som finns 

tillgängliga och funderade på hur dessa spel skulle kunna användas i lärandet. Dessutom var det en 

utomstående IKT-pedagog som bestämde vilka digitala spel som var godkända att ladda hem av 

de verksamma i förskolan. Informanterna beskrev godkända spel som samlades i en gemensam 

katalog för förskolan att botanisera i.  Det är av vikt att den IKT-pedagog som har ansvaret att 

välja ut spel även har kunskap om hur digitala spel fungerar eller om barngruppens behov. Oftast 

väljs spel som stämplas som utbildningsapplikationer. De så kallade utbildningsspelen saknar något 

som de kommersiella spelen har nämligen en inre motivationsfaktor enligt forskarna (Padilla-Zea 

et al., 2013). Därför behövs kunskap hos förskollärarna och IKT pedagogerna om hur spel fungerar 

för att kunna utvärdera dem och upptäcka lärandepotential i dem. Då skulle även den okunskap 

hos IKT pedagogerna som förskollärarna upplevde kanske kunna överbryggas. 
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Sönnerås (2017), Hsiao och Chen (2015) finner även i sina studier att de deltagande barnen var 

engagerade och motiverade i sitt lärande när de kombinerar digitala tekniker och rörelse. Behovet 

att engagera med tekniken och arbetssättet användes även ofta, enligt Bogott (2017), när 

förskolläraren vill engagera en större grupp barn i en aktivitet. I denna studie berättar även 

informanter om exempel där dans som rörelse och aktivitet ofta skapar motivation och 

engagemang. Ett annat exempel på motiverande och intresseväckande aktiviteter ger en av 

informanter som beskriver hur en datorplatta kan vara ett ypperligt verktyg för att söka fakta om 

ett särskilt ämne tillsammans men barnen.   

 

Samtidigt kan vårdnadshavare och lärare i verksamheten för de yngre barnen uppleva att digitala 

spel och teknik kan vara för uppslukande samt engagerande (Edwards et al. 2016; Plowman & 

McPake, 2012). Den blir som en ”magnet”, enligt informanter i studien, och de verksamma 

informanterna i förskolan upplever ett behov av att begränsa användandet till regniga dagar eller 

tidpunkter när det var dags att koppla av. I forskningsstudier där informanter var studenter inom 

utbildning till förskollärare för de yngre upplever de ett stort behov av utbildning i game based 

learning och gamification (Yelland, 2015; Rolandsson 2015; Lu et al. 2017). Studenter i denna studie 

beskriver en okunskap hos många verksamma i förskolan och de lyfter vikten av engagemang samt 

ett öppet sinne för andra sätt att lära hos de verksamma förskollärarna  

 

Denna delade uppfattning kan vara ett bevis på behovet av att diskutera motivation och intresse 

för digital teknik och game based learning och gamification ute i verksamheterna. Forskning visar 

på behovet av motivation, intresse och vilja att lära sig när barnen möter game based learning, 

gamification och digital teknik i undervisningen (Duh et al. 2016). Ändå råder en tveksamhet i 

verksamheten till det som kanske bottnar i den egna förskollärarens brist på motivation att arbeta 

med digital teknik och okunskap inför tekniken, vilket var en okunskap som även kommer till 

uttryck i denna studie. De verksamma i förskolan kan behöva fundera över sitt förhållningssätt till 

game based learning, gamification och digital teknik istället för att ta bort tekniken som berättas av 

informanterna. Utbildning inom dessa områden för de verksamma i förskolan skulle kunna vara 

ett sätt att närma sig barnens vardag (Åkerfeldt et al., 2018).  

Didaktiskt mervärde av gamification, game based learning och digital 

teknik i undervisningen med barnen 

Inom didaktik ställs frågor som vad, varför, hur och för vem olika aktiviteter ska göras samt vilket 

syfte det finns med som ska genomföras. Det ska även ses ur förskolans didaktiska perspektiv där 

omsorg, fostran och lärande bildar en helhet för att kunna möta barnen utifrån deras intresse och 

behov (Sheridan & Williams, 2018). Barn möter i tidig ålder digital teknik och spel vilket har blivit 

en självklar del av deras vardag. Digitala spel uppfattas som ett stort intresse hos barn och delar 

som spel byggs upp av är inom fältet för gamification och game based learning (Davidsson & 
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Thoresson, 2017; Twenge, 2017; Sönnerås, 2017). Det innebär att det finns ett stort behov av att 

skaffa sig kunskap om området, som informanterna för studien uttryckte, för att som lärare genom 

spel kunna skapa ett didaktiskt mervärde för barnen, då spelen kan vara en del av barnens eget 

intresse och vardag. Genom gamification, game-based learning och de element som det innebär 

med digitala spel kan lärare i förskolan erhålla ytterligare verktyg för att stötta barnen till ett ökat 

lärande. Studier visar positiva utfall då tester av kunskapsresultat används efter att digitala spel och 

teknik använts i undervisningssyfte. (Schacter et al., 2015; Aladé et al., 2016; Agudo et al., 2015; 

Kayımbaşıoğla ͣ et al., 2016 & Huber et al., 2015). Vidare visar det sig att barnen har en vilja och 

var intresserade av att lära sig och en motivation inför aktiviteten som inbegriper game based 

learning och gamification. Den snabba, oväntade och informella återkopplingen kan vara ett stort 

mervärde för lärandet vilket även motiverar individen att fortsätta sin resa, vilket även visar sig i 

denna studie i informanters utsagor om att barnen bara vill spela. Barnens egna inre motivation har 

startat mot ett självförverkligande att vilja utvecklas och lyckas i spelet vilket gör att de av inre 

drivkraft vill fortsätta (Palmquist, 2018). Här skulle informanterna i studien till exempel kunna 

starta ett arbete tillsammans med barnen att genomföra programmering av ett eget digitalt spel 

erbjuds ett problembaserat lärande som kräver ett strategiskt tänkande (Hsiao & Chen, 2016). Ett 

behov uppstår för barnet att kunna förklara utformningen av spelet verbalt, med den 

begreppsuppfattning som det innebär både matematiskt och språkligt. De estetiska uttrycken 

utmanas lika mycket som det matematiska och språkliga. Om det är fler som arbetar med att 

programmera det digitala spelet tillsammans utmanas även individens förmåga att kompromissa 

samt att lyssna till andra kamraters förslag och förklaringar. Ytterligare förmågor skulle även kunna 

vara att argumentera för sin idé och lära av varandra. En informant i studien uttryckte att ett barn 

som kunde lite mer gärna visar det andra barnet/en hur de kan göra. 

 

Barnen kan även få möjlighet att utforska sina egna idéer genom gamification och game based 

learning vilket kan innebära inre motivation till att starta den egna inlärningsprocessen (Hattie, 

2009). Barnet kan komma till insikt om att det finns flera sätt att tänka kring ett problem då det 

ofta inte finns just ett rätt svar. Här kan läraren synliggöra för barnet att det kan finnas flera 

lösningar och vara den stöttande medforskaren istället för den frånvarande förskolläraren som 

uttryckts i studien, för att tillsammans upptäcka att i spelet kan vad som helst hända (Hattie, 2009; 

Lin & Hou, 2015).  

Sammanfattning 

 

Denna intervjustudie hade som avsikt att undersöka uppfattningar rörande game based learning, 

gamification och digital teknik inom förskolans verksamhet. Olika aspekter som studien fokuserat 

på var synsätt, förhållningssätt och användandet av digital teknik i förskolan. Studien visar att 

förhållningssättet till digital teknik hos förskollärare och förskollärarstudenter var av betydelse för 

hur tekniken används i undervisningssammanhang. Den egna privata erfarenheten och attityder till 
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digital teknik har stor betydelse för användandet av densamma i professionen. Resultatet visar att 

deltagarna ser fler möjligheter privat men ser flera hinder i sin profession med digital teknik. Många 

av hindren var kopplade till teknisk kunskap samt hur de didaktiskt kan integrera tekniken i 

verksamheten. Ofta stannar tekniken vid dokumentation och sökande av fakta och när det kommer 

till digitala spel upplevs detta ofta som problematiskt. Informanterna i studien upplever att 

situationer uppstod som de hade svårighet att hantera som sätts i relation till digitala spel och den 

osäkerheten visar sig i arbetet med digitala spel och tekniker. 

 

Studien har även undersökt hur förskollärare och förskollärarstudenterna uppfattar och beskriver 

möjligheter samt hinder med undervisning genom game based learning och gamification. Här visar 

resultaten att deltagarna har svårighet att greppa innebörden med begreppen. Detta gjorde det även 

svårt för dem att fundera över möjligheterna med sättet att undervisa. Det som flera av deltagarna 

berättade gemensamt var att digitala spel var en drivkraft och intresserade barnen. Spelen ses ofta 

som en belöning för något annat istället för ett lärande och detta gör det svårt för deltagarna att 

konkret se dess roll i förskolan. En svårighet uppkommer i att beskriva dess möjligheter till ett 

lärande och informanterna i studien fastnade i att diskutera det egna förhållningssättet till den 

digitala tekniken, vilket även visar sig i resultatet för studien. En avsaknad av ett teoretiskt ramverk 

för verksamma i förskolan att förhålla sig till när det gäller spel i undervisningen skulle kunna 

behövas.  
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Slutsats 

Slutsats i studien är att det finns liten kunskap om digital teknik, game based learning och 

gamification. De verksamma förskollärarna behöver kunskap om områdena för att kunna utveckla 

arbetet med digital teknik i förskolan. Genom kunskap och en gemensam didaktisk grund att stå 

på skulle förskollärarna kunna lämna sitt privata förhållningssätt till game based learning, 

gamification och digitala spel. Den gemensamma grunden skulle även kunna leda till gemensamma 

förhållningssätt i arbetslagen på förskolorna, då studien visar att samma arbetslag har olika åsikter 

om digital teknik. Om verksamma förskollärare i förskolan kan acceptera en känsla okunskap och 

att inte ha dem kontrollerande rollen över en aktivitet skulle lärarna i förskolan istället kunna vända 

det till en styrka och därigenom bli ”riktiga” medforskare tillsammans med barnen. Genom att bli 

en medforskare kunna få ta del av barnens värld och följa deras intresse för att på så sätt genom 

game based learning och gamification skapa yttre och inre motivation samt intresse för lärande.  

 

Studenter inom förskollärarprogrammet skulle tidigare under sin utbildning behöva möta game 

knowledge för att kunna skapa lärandesituationer för barnen inom gamification, game-based 

learning och digital teknik. Det skulle även kunna skapa en förståelse för skillnaderna och likheterna 

mellan begreppen tidigt på väg in i professionen. Ytterligare positiva konsekvenser av detta skulle 

bli en ökad förståelse hos de blivande verksamma förskollärare för vilket didaktiskt mervärde det 

skulle kunna finnas med sättet att arbeta med tekniken. Det skulle även medföra en gemensam 

didaktisk teoretisk grund att stå på för de verksamma förskollärarna för att tillsammans utveckla 

en didaktisk spelkunskap.  

Didaktisk reflektion  

För att finna en gemensam teoretisk grund som förskollärare att stå på skulle TPACK-teorin av 

Mishra och Koehler (2006) kunna vidareutvecklas genom att lägga till kunskap om spel. Hsu et al. 

(2013) kallar detta för game knowledge eller spelkunskap som de utökar TPACK. De anser att det 

krävs kunskap om spel för att arbeta med spel. Ett försök av mig att visualisera detta är genom att 

tillföra ytterligare en aspekt genom en ny cirkel till Mishra och Koehlers (2006) TPACK teori (se 

figur 7). 

    (Figur 7) 
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En ytterligare fjärde aspekt skulle kanske behöva läggas till den redan existerande i teorin TPACK 

som behandlar spelkunskap. Denna intervjustudie har givit implikationer att det behövs ett öppet 

förhållningssätt till digitala spel samt någon form av kunskap om spel hos förskollärarna om de vill 

arbeta med game based learning samt gamification i undervisningen. Det skulle kunna utgöra en 

möjlig gemensam grund för förskollärarna att stå på istället för att låta egna privata tolkningar av 

digitala spel tas med in i professionen.  

 

Ett försök att visualisera TPACK-G av mig är genom att integrera den fjärde aspekten helt (se figur 

8) för att få en tydligare överblick. Dessa fyra aspekter behöver harmoniera med varandra på samma 

sätt som TPACK för att nå det optimalt lärande genom och med game based learning samt 

gamification. 

    (Figur 8) 

                          TPACK-G 

 

 

 

 

                     TPACK-G (Hsu et al. 2014)  

 

Denna figur skulle kunna bilda TPACK-G, där G står för Game knowledge. Genom en insikt i det 

teoretiska ramverket TPACK-G (Hsu et al. 2014) skulle lärare kunna utforma didaktiska 

lärandesituationer med game based learning eller gamification. Didaktiska frågor som varför ska vi 

använda spel i undervisningen, hur ska detta genomföras och på vilket sätt ska det genomföras, vem 

ska använda spelen och vilket syfte finns det med spelet är av stor betydelse. Vidare behöver en lärare 

fundera över frågor som skapar spelet eller spelsättet både mervärde och motivation för de barn 

som är målgrupp för lärandesituationen. Här skulle teorin skapa byggstenar för att vidareutveckla 

en didaktiskt teoretisk spelkunskap för läraren som grund att stå på.  
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Fortsatt forskning 

Eftersom fältet inom gamification och game based learning för de yngsta barnen är relativt nytt 

innebär det att behovet av fortsatt forskning är stort. Den digitala tekniken har anlänt med snabb 

takt inom verksamheten för de yngsta barnen i vårt samhälle och de verksamma lärarna inom 

verksamheten upplever en viss oro och saknade kunskaper inför digitaliseringen (Rolandsson, 

2015).  

 

Det innebär att forskning behövs som stöttar förskollärarna mot ett gemensamt teoretiskt ramverk 

som grund och ge förskollärarna möjlighet till att finna sätt att arbeta, utveckla förhållningssätt och 

kunskap inom gamification och game based learning i undervisningssammanhang. Genom att 

verksamma lärare tillägnar sig kunskap och utbildning kan det göra skillnad för att 

kompetenshöjning och utveckling ska ske i verksamheten för de yngsta barnen (Sheridan & 

Williams, 2018).   



 

56 
 

Referenslista 

Agudo, J. E., Rico, M. & Sánchez, H. (2015). Multimedia games for fun and learning English in preschool. Digital 

Education Review - Number 27, June 2015. Hämtad 2018-02-24. Tillgänglig: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1065000.pdf 

Akcaoglu, M. & Kale, U. (2016). Teaching to teach (with) game design: game design and learning Workshop for 

preservice teachers. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 16(1), 60-81. Hämtad 2018-01-19. 

Tillgänlig: www.citejournal.org/volume-16/issue-1-16/general/teaching-to-teach-with-game-design-game-design-

and-learning-workshops-for-preservice-teachers/ 

Aladé, F., Lauricella, A. R., Beaudoin-Ryan, L. & Wartella, E. (2016). Measuring with Murray: Touchscreen 

technology and preschoolers STEM learning. Computers in Human Behavior 62 (2016) 433-441. Hämtad 2018-02-

25. Tillgänlig: https://pqdtopen.proquest.com/doc/1961180994.html?FMT=ABS 

Arfwedson, G. B. & Arfwedson, G. (2002). Didaktik för lärare. En bok om lärares yrke i teori och praktik.  Stockholm: 

HLS Förlag. 

Bogott, T. (2017). An exploration of technology integration using digital game-based learning within early childhood 

settings. Aurora University, 2017, 102; 10620714. Hämtad 2018-02-24 Tillgänglig: 

https://pqdtopen.proquest.com/doc/1961180994.html?FMT=ABS 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Davidsson, P. & Thoresson, A. (2017). Svenskarna och internet 2017. Internetstiftelsen i Sverige. Hämtad 2018-02-19.  

Tillgänglig: 

https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf 

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and 

health. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49 (3), s. 182–185. Hämtad: 20180430. 

     Tillgänglig: http://eds.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/detail/detail?vid=11&sid=6bf4de74-

b9a5-4b57-b5c9-

2613309c7656@sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#db=pdh&AN=2008-

10897-002 

Edwards, S., Henderson, M., Gronn, D., Scott, A. & Mirkhil, M. (2016). Digital disconnect or digital difference? A 

socioecological perspective on young children´s technology use in the home and the early childhood centre. 

Technology, Pedagogy and Education, 26:1, 1-17, DOI: 10.1080/1475939X.2016.1152291. Hämtad 2018-02-24. 

Tillgänglig: https://doi.org/10.1080/1475939X.2016.1152291 

Eriksson Barajas, K., Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap – 

Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur och Kultur. 

Haber, B., Tarasuik, J. Antoniou, M. N., Garret, C. & Bowe, S. J. (2015). Young children´s transfer of learning from 

a touchscreen device. Computers in Human Behavior 56 (2016) 56-64. Hämtad 2018-02-25 Tillgänlig: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215302259 

Hattie, J. (2009). Synligt lärande – En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat. Stockholm: 

Natur och kultur. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1065000.pdf
http://www.citejournal.org/volume-16/issue-1-16/general/teaching-to-teach-with-game-design-game-design-and-learning-workshops-for-preservice-teachers/
http://www.citejournal.org/volume-16/issue-1-16/general/teaching-to-teach-with-game-design-game-design-and-learning-workshops-for-preservice-teachers/
https://pqdtopen.proquest.com/doc/1961180994.html?FMT=ABS
https://pqdtopen.proquest.com/doc/1961180994.html?FMT=ABS
https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2017.pdf
http://eds.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/detail/detail?vid=11&sid=6bf4de74-b9a5-4b57-b5c9-2613309c7656@sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#db=pdh&AN=2008-10897-002
http://eds.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/detail/detail?vid=11&sid=6bf4de74-b9a5-4b57-b5c9-2613309c7656@sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#db=pdh&AN=2008-10897-002
http://eds.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/detail/detail?vid=11&sid=6bf4de74-b9a5-4b57-b5c9-2613309c7656@sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#db=pdh&AN=2008-10897-002
http://eds.b.ebscohost.com.webproxy.student.hig.se:2048/eds/detail/detail?vid=11&sid=6bf4de74-b9a5-4b57-b5c9-2613309c7656@sessionmgr102&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ==#db=pdh&AN=2008-10897-002
https://doi.org/10.1080/1475939X.2016.1152291
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215302259


 

57 
 

Hsiao, H-S. & Chen, J-C. (2016). Using a gesture interactive game-based learning approach to improve preschool 

children´s learning performance and motor skills. Computers & Education 95 (2016) 151e162. Hämtad 2018-03-06. 

Tillgänglig: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131516300057 

Hsu, C-Y., Liang, J-C., Chai, C-S. & Tsai, C-C. (2013). Exploring preschool teachers´ technological pedagogical 

content knowledge of educational games. Journal of Educational Computing Research, Vol. 49(4) 461-479, 2013. 

Hämtad 2018-02-25. Tillgänlig: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/EC.49.4.c?journalCode=jeca 

Hsu, C. Y., Liang, J-C. & Su, Y-C. (2014). The role of the TPACK in game-based teaching: Does instructional 

sequence matter? Asia-Pacific Edu Res (2015) 24(3):463–470. DOI 10.1007/s40299-014-0221-2 Hämtad 2018-02-

24. Tillgänlig: https://link.springer.com/article/10.1007/s40299-014-0221-2 

Hung, K-H. (2011). The design and development of an education-designed massively multiplayer online role-playing 

game (EdD MMORPG) for young Taiwainese Mandarin-speaking learners learning English vocabulary words. 

Techers College, Columbia University, ProQuest Dissertations Publishing, 2011. 3484386. Tillgänglig: 

      https://search-proquest-

com.ezproxy.its.uu.se/pqdt/docview/902909107/8AE265829FF3439BPQ/6?accountid=14715 

Ivarsson, A. (2015). Digital teknik i förskolans vardag. I A. Elm Fristorp & I. Johansson (Red). (2015). Professionellt 

lärande i förskolan- med utgångspunkt i hållbar utveckling. Stockholm: Liber. 

Ivarsson, A. & Magnusson, L. O. (2020). Den digitala tekniken i förskolans verksamhet: möjligheter och 

förhållningssätt med focus på programmering. I K. Bäckman, A. Elm & L. O. Magnusson (Red). (2020). Förskola, 

barn och undervisning – Didaktik i förskolan. Stockholm: Liber. 

Karagiorgas, D. N. & Niemann, S. (2017). Gamification and Game-Based Learning. Journal of Educational Technology 

Systems, v45 n4 p499-519 Jun 2017. 21 pp. Tillgänglig: 

      http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/0047239516665105 

Kayımbaşıoğla, D., Oktekinᵇ, B. & Hacı*, H. (2016). Integration of gamification technology in education. Procedia 

Computer Science 102 (2016) 668-676. Hämtad 2018-02-25. Tillgänglig: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916326400 

Kress, G., & Selander, S. (2012). Multimodal design, learning and cultures of recognition. Internet and Higher Education, 

v15 n4 p265-268 Oct 2012. Hämtad 2018-04-20. Tillgänglig: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751611000947 

Lafton, T., & Letnes, M-A. (2014). Introduktion; En barnehagedidaktisk förståelse I lys av kritiske og postmoderne 

danningsperspektiver. I S. Broström, T. Lafton & M-A. Letnes, (Red.), (2014). Barnehagedidaktik; En dynamisk og 

flerfaglig tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-321-0181-8 

Lin, Y-H. & Hou, H-T. (2016). Exploring young children´s performance on and acceptance of an educational 

scenario-based digital game for teaching route-planning strategies: a case study. ISSN: 1049-4820 (Print) 1744-

5191. Hämtad 2018-02-25. Tillgänglig: (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/nile20 

Ljung-Djärf, A., Åberg-Bengtsson, L., Ottosson, T. & Beach, D. (2014). Making sense of iconic symbols: A study of 

preschool children conducting a refuse-sorting task. ISSN: 1350-4622 (Print) 1469-5871. Hämtad 2018-02-24. 

Tillgänlig: (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/ceer20 

Loseke, D. R. (2016). Methodological thinking – Basic principles of social research design. USA: Sage Publication.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131516300057
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/EC.49.4.c?journalCode=jeca
https://link.springer.com/article/10.1007/s40299-014-0221-2
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/pqdt/docview/902909107/8AE265829FF3439BPQ/6?accountid=14715
https://search-proquest-com.ezproxy.its.uu.se/pqdt/docview/902909107/8AE265829FF3439BPQ/6?accountid=14715
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Karagiorgas%2C%20Dimitrios%20N.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Niemann%2C%20Shari%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20Educational%20Technology%20Systems%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20Educational%20Technology%20Systems%22%7C%7Csl~~rl','');
http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/0047239516665105
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916326400
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096751611000947
http://www.tandfonline.com/loi/nile20
http://www.tandfonline.com/loi/ceer20


 

58 
 

Lu, Y-H. Ottenbreit-Leftwich, A. T., Ding, A-C. & Glazewski, K. (2017). Experienced Ipad-using early childhood 

teachers: practices in the One-to-One Ipad classroom. ISSN: 0738-0569 (Print) 1528-7033. Hämtad 2018-01-19. 

Tillgänglig: (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/wcis20 

Mcpake, J. & Plowman, L. (2012). Seven myths about young children and technology. ISSN: 0009-4056 (Print) 2162-

0725. Tillgänglig: (Online) Journal homepage: Hämtad 2018-02-24. Tillgänlig:  

http://www.tandfonline.com/loi/uced20 

Mishra, P. & Koehler, J. M. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher 

Knowledge. Teacher College Record. Volume 108, Number 6, June 2006, pp. 1017–1054. Hämtad 2018-02-19. 

Tillgänglig: http://one2oneheights.pbworks.com/f/MISHRA_PUNYA.pdf 

Nilsen, M. (2018). Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan. Göteborgs universitet. 

Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2077/57483 

Nygård, K. (2015). Koden till digital kompetens. Stockholm: Natur och kultur. 

Padilla-Zea, N., Gutiérrez, F. L., López-Arcos, J. R. & Abad-Arranz, A. (2013). Modeling storytelling to be used in 

educational video games. Computers in Human Behavior 31 (2014) 461-474. Hämtad 2018-02-25. Tillgänlig: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213001295 

Palmquist, A. (2018). Det spelifierade klassrummet. Lund: Studentlitteratur AB. 

Paule-Ruiz, M., Álvarez-Garciá, V., Pérez-Pérez. J. R., Álvarez-Sierra, M. & Trespalacios-Menéndez, F. (2016). Music 

learning in preschool with mobile devices. ISSN: 0144-929X (Print) 1362-3001. Hämtad 2018-02-24. Tillgänglig: 

(Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/tbit20 

Plass, J. L., Homer, B-D. & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of Game-Based Learning. EDUCATIONAL 

PSYCHOLOGIST, 50(4), 258–283, 2015 Copyright  Division 15, American Psychological Association ISSN: 0046-

1520 print / 1532-6985 online DOI: 10.1080/00461520.2015.1122533 

Regeringen. (2017). Uppdrag om en översyn av läroplanen för förskolan. Hämtad: 2018-05-05.  Tillgänglig: 

      http://www.regeringen.se/4991f4/contentassets/fc4626cab51b4d06bd3d1a5b98aa798b/uppdrag-om-en-

oversyn-av-laroplanen-for-forskolan.pdf 

Robertsson, A. (2018). Narrativanalys. I K. Boréus & G. Bergström. (Red). Textens mening och makt. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Robson, C. & McCartan, K. (2016). Real World Research. Glasgow: Bell & Bain Ltd. 

Rolandsson, L. (2015). Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation 

to curriculum. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. Tillgänglig: 

      http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A791197&dswid=6529 

Schacter, J., Shih, J., Allen, C. M., Devaul, A. B., Ito, T. & Jo, B. (2015). Math shelf: A randomized trial of a 

prekindergarten tablet number sense curriculum. ISSN: 1040–9289 (Print) 1556–6935. Hämtad 2018-02-24. 

Tillgänglig: (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/heed20 

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14. 

Hämtad 2018-02-24. Tillgänglig: 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0013189X015002004?journalCode=edra 

 

http://www.tandfonline.com/loi/wcis20
http://www.tandfonline.com/loi/uced20
http://one2oneheights.pbworks.com/f/MISHRA_PUNYA.pdf
http://hdl.handle.net/2077/57483
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563213001295
http://www.tandfonline.com/loi/tbit20
http://www.regeringen.se/4991f4/contentassets/fc4626cab51b4d06bd3d1a5b98aa798b/uppdrag-om-en-oversyn-av-laroplanen-for-forskolan.pdf
http://www.regeringen.se/4991f4/contentassets/fc4626cab51b4d06bd3d1a5b98aa798b/uppdrag-om-en-oversyn-av-laroplanen-for-forskolan.pdf
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A791197&dswid=6529
http://www.tandfonline.com/loi/heed20
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0013189X015002004?journalCode=edra


 

59 
 

 

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 

57(February, 1987). 1–22. Hämtad 2020-03-26. Tillgänglig:  

     https://www.academia.edu/2487406/Knowledge_and_teaching_Foundations_of_the_new_reform 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Sheridan, S. & Williams, P. (2018). Undervisning i förskolan - En kunskapsöversikt. Skolverket. Stockholm. Hämtad: 

20180507. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc

ksak%2FRecord%3Fk%3D3932 

Skolverket. (2017). Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå-Ett kommentarmaterial till läroplanerna för förskoleklass, 

fritidshem och grundskoleutbildning. Mölnlycke: Elanders Sverige AB. 

Skolverket. (2015). IT-användning och IT-kompetens i skolan. Skolverkets IT-uppföljning 2015. Tillgänglig: 

     http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftryc

ksak%2FBlob%2Fpdf3617.pdf%3Fk%3D3617 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny, rev. uppl.]). Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Stockholm: DanagårdLitho. 

Skolverket. (2018). Förslag till reviderad läroplan för förskolan. Regeringsredovisning. Dnr: 2017:783. Tillgänglig: 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Fbilag

a%2FBlob%2Fpdf695.pdf%3Fk%3D695 

Skolverket. (2015). Värdera digitala lärresurser. Hämtad 2015-05-02. Tillgänglig: 

      https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/soka/vardera-

1.232845 

Stojmenova Duh, E., Koceska, N. & Koceski, S. (2017). Game-based learning: educational game Azbuka to help 

young children learn writing Cyrillic letters. Multimedia Tools and Applications  (2017) 76:14091–14105. DOI 

10.1007/s11042-016-3829-9. Hämtad 2018-01-18. Tillgänglig: https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-

016-3829-9 

Sönnerås, K. (2017). Programmering i förskolan – Utveckla digital kompetens. Stockholm: Gothia. 

Tokmak, H. S. (2015). Pre-service teachers´ perceptions on TPACK development after designing educational games. 

ISSN: 1359-866X (Print) 1469-2945. Hämtad 2018-01-18. Tillgänglig: (Online) Journal homepage: 

http://www.tandfonline.com/loi/capj20 

Twenge, J. M. (2017). iGen: Why Today´s Super-Connected Kids are Growing up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy-and 

Completely Unprepared for Adulthood* And What that means for the rest of us. Ataria books: New York. ISBN: 978-1-

5011-5198-9 

Yelland, N. (2015). Young Children as multimodal learners in the information age. I K. L. Heider & M. Renck 

Jalongo (Red). (2015). Young children and families in the information age – Applications of technology in early childhood. New 

York: Springer. ISBN: 978-94-017-9183-0 

https://www.academia.edu/2487406/Knowledge_and_teaching_Foundations_of_the_new_reform
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3932
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3932
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3932
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3617.pdf%3Fk%3D3617
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3617.pdf%3Fk%3D3617
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3617.pdf%3Fk%3D3617
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Fbilaga%2FBlob%2Fpdf695.pdf%3Fk%3D695
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Fbilaga%2FBlob%2Fpdf695.pdf%3Fk%3D695
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Fbilaga%2FBlob%2Fpdf695.pdf%3Fk%3D695
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/soka/vardera-1.232845
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/digitala-larresurser/soka/vardera-1.232845
https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-016-3829-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-016-3829-9
http://www.tandfonline.com/loi/capj20


 

60 
 

Yohannis, A-R., Prabowo, Y-D. & Waworontu, A. (2014). Defining Gamification. From lexical meaning and process 

viewpoint towards a gameful reality. International Conference on Information Technology Systems and 

Innovation (ICITSI) 2014 Bandung-Bali, 24-27 November 2014 ISBN: 978-1-4799-6526-7  

Vangsens, V. & Gram Økland, N. T. (2013). Didactic dissonance: teacher roles in computer gaming situations in 

kindergartens. ISSN: 1475-939X (Print) 1747-5139. Hämtad 2018-02-24. Tillgänglig: (Online) Journal homepage: 

http://www.tandfonline.com/loi/rtpe20 

Vetenskapsrådet. (2019). Codex. Tillgänglig: 

http://www.codex.vr.se/index.shtml?_ga=2.135452405.55132692.1548161069-2109834139.1548161069 

Wery, J. & Thomson, M. M. (2013). Motivational Strategies to enhance effective learning in teaching struggling 

students. Support for learning. Vol. 28, Number 3, DOI: 10.1111/1467-9604.12027. Hämtad: 2018-04-30.  

     Tillgänglig: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9604.12027 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper – Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod . Lund: Studentlitteratur.  

Åkerfeldt, A., Kjällander, S. & Selander, S. (2018). Programmering – introduktion till digital kompetens i grundskolan. 

Stockholm: Liber. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.tandfonline.com/loi/rtpe20
http://www.codex.vr.se/index.shtml?_ga=2.135452405.55132692.1548161069-2109834139.1548161069
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9604.12027


 

61 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide förskollärare och studenter  

 

Tema 1: Tekniken omkring oss 

• Vad och hur brukar ni använda tekniken i förskolans verksamhet/privatlivet/studielivet? 

• Förhållande till den digitala tekniken och upplevelser med/till den digitala tekniken. 

 

Tema 2: Game Based Learning och Gamification 

• Upplevs begreppen igenkännande och i vilket/vilka sammanhang 

• Vad innebär eller vad tror ni begreppen innebär? 

• Kan det vara ett sätt att arbeta?  

• Ge gärna exempel på om ni har stött på arbetssättet i förskolan/privat/i studierna-VFU? 

• Om ni använt arbetssättet ge gärna exempel på när och hur samt under vilka 

omständigheter. 

 

Tema 3: Möjligheter och hinder med digital teknik 

• Berätta gärna om er upplevelser om möjligheter eller hinder med digital teknik. 

• Berätta gärna om er upplevelse eller det ni tror finns för möjligheter eller hinder med 

arbetssätten Game based learning och Gamification. 
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Bilaga 2. Missivbrev 

Medgivande om deltagande i studie om digital teknik.  
 

Studien genomförs inom ramen för Mastersprogrammet i Didaktik på avancerad nivå och är en del 
i en mastersexamen i didaktik vid Uppsala Universitet.  

 
Studiens syfte och fokus är att granska digital teknik i förskolans verksamhet, vad förskollärarna 
och studenter i utbildning till förskollärare har för syn samt förhållande till begrepp och arbetssätten 
Game-Based Learning/Gamification, alltså vad begreppen innebär samt hur verksamheten formas 
eller skulle kunna formas med den digitala tekniken och arbetssätten. Studien kommer att 
genomföras genom fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer under oktober till december 2018. 
Intervjuerna beräknas ta cirka 40 minuter till en timme och formas som ett samtal mellan 
deltagarna. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av diktafon och transkriberas i text. Det 
inspelade materialet kommer enbart att transkriberas och lyssnas på av mig som forskare samt av 
min handledare vid Uppsala Universitet. 

 
Deltagande i studien är frivilligt och hänsyn kommer att tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer, vilket innebär att du när som helst kan avbryta intervjun och ditt deltagande i studien 
utan närmare motivering. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultat av 
studien kommer enbart att användas för forskningsändamål.  

 
Om ni har några frågor och funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 
för mer information. 

 

Med vänlig hälsning 

 
Anette Ivarsson 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Maria Westman (Handledare vid Uppsala Universitet) 
Universitetslektor xxx xxxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

Härmed ger jag mitt medgivande i deltagande av studien 

 

……………………………………….  …………………………………….. 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………. 

Datum 

 

 
 


