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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka pedagogers användning och inställning till digitala verktyg 

i förskolan, med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå. Utifrån syftet utgår vi från 

följande frågeställningar, “vilken inställning har pedagoger till användandet av digitala 

verktyg i aktiviteter med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå?” och “hur 

använder pedagoger digitala verktyg i förskolan i aktiviteter med fokus på barns fysiska 

rörelse och aktivitetsnivå?”.  

   Vi har använt oss utav kvalitativa intervjuer och en enkätundersökning.  I studien utgår vi 

från det sociokulturella perspektivet som används för att förstå den proximala 

utvecklingszonen och hur verktygen mediterar med användaren.  

   Vårt huvudsakliga resultat visade att det är pedagogernas privata inställning och intresse 

som utformar arbetet och kvaliteten kring digitala verktyg och barns aktivitetsnivå. I studien 

framkom det även att det finns en självupplevd kunskapslucka hos majoriteten av 

pedagogerna när det kommer till hur rörelseaktiviteter kan kombineras med digitala verktyg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Digitala verktyg, aktivitetsnivå, mediering, rörelse, pedagogers kompetens 

 



 

2 

 

Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................................................................. 1 

Inledning ............................................................................................................................................. 4 

Bakgrund ............................................................................................................................................ 5 

Digital kompetens .......................................................................................................................... 5 

Hälsofrågor ..................................................................................................................................... 6 

Användandet av digitala läromedel ................................................................................................ 7 

Syfte och frågeställningar ................................................................................................................... 8 

Teoretisk utgångspunkt och teoretiska begrepp ................................................................................. 9 

Centrala begrepp ............................................................................................................................ 9 

Artefakter ................................................................................................................................... 9 

Mediering ................................................................................................................................... 9 

Proximala utvecklingszonen ..................................................................................................... 10 

Sociokulturellt perspektiv på IKT i förskolan .............................................................................. 10 

Tidigare forskning ............................................................................................................................ 11 

Metod ............................................................................................................................................... 15 

Urval ............................................................................................................................................. 16 

Delstudie 1 - Enkätstudie ......................................................................................................... 16 

Delstudie 2 - Intervjustudie ...................................................................................................... 16 

Genomförande .............................................................................................................................. 17 

Delstudie 1 - Enkätstudie ......................................................................................................... 17 

Delstudie 2 - Intervjustudie ...................................................................................................... 17 

Databearbetning och analysmetod ................................................................................................ 18 

Delstudie 1 - Enkätstudie ......................................................................................................... 18 

Delstudie 2 - Intervjustudie ...................................................................................................... 18 

Pilotstudie: .................................................................................................................................... 18 

Reflektion över metoden .............................................................................................................. 19 

Delstudie 1 - Enkätstudie ......................................................................................................... 19 

Delstudie 2 - Intervjustudie ...................................................................................................... 19 

Reliabilitet och validitet ............................................................................................................... 19 

Etiska hänsynstaganden ................................................................................................................ 20 

Resultatredovisning .......................................................................................................................... 22 

Resultat och analys – Delstudie 1 Enkät ...................................................................................... 22 

Inställning till digitala verktyg ................................................................................................. 23 

Användandet av digitala verktyg .............................................................................................. 24 

Analys delstudie 1 – enkätundersökning .................................................................................. 27 

Resultat och analys – Delstudie 2 Intervjuer ................................................................................ 31 

Diskussion ........................................................................................................................................ 39 

Konklusion ............................................................................................................................... 41 



 

3 

 

Referenslista ..................................................................................................................................... 43 

Bilagor .............................................................................................................................................. 45 

Bilaga 1: Enkätinlägg i facebookgrupp ........................................................................................ 45 

Bilaga 2: Enkät information och frågor ........................................................................................ 46 

Bilaga 3: Medgivande blankett – delstudie 2 ............................................................................... 49 

Bilaga 4: Intervjufrågor ................................................................................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Inledning 

Året är 2020, och det går inte en dag, en timme - kanske inte ens fem minuter utan att du 

som läser detta ser någon som använder sig av något digitalt hjälpmedel. Telefoner, datorer, 

Ipads och kameror har fått självklara platser i dagens samhälle. Det går även lägre och lägre 

ner i åldrarna och idag är det ingen som höjer på ögonbrynen om det kommer ett barn på tre 

år med en egen surfplatta under armen.  

     När digitala medier kom in i samhället, krävdes det förändringar i förskolans värld. 

Den nya Läroplanen som kom ut 2018 genomsyras nu utav ett tankesätt där digitala medier 

ska användas och finnas tillgängligt, om än på ett pedagogiskt, lärande och utvecklande sätt. 

Som Forsling framhäver att barn som föds idag, föds in i en digital värld. Vi som arbetar i 

förskolan har inte längre möjligheten att diskutera om barn ska titta på TV, Ipad och datorer 

utan nu måste diskussionen handla om vad barn ska se, hur länge och vad syftet ska vara ( 

2011, s.77).  

     Men när vi tänker på barn i förskolan - vad ser vi framför oss? Springande, skrattande, 

lekande barn med rosiga kinder, men om vi sätter en Ipad framför ansiktet, vad händer med 

dem rosiga kinderna - byts det ut mot bleka kinder, uppspärrade ögon, böjd nacke och 

övervikt? Vi vet att förskolan till viss del har digitaliserats, men hur påverkar det egentligen 

barns aktivitetsnivå?  

     “De sitter alltid med den där plattan i ansiktet, de går aldrig ut längre!” - Det citatet 

har dem flesta inom förskolans verksamhet hört någon utav sina kollegor säga. Vi upplever 

genom våra erfarenheter att det finns otroliga skillnader kring vad pedagoger anser om 

digitala verktyg och barns rörelse. Vissa pedagoger är positiva och ser på den digitala 

framtiden som mycket ljus, samtidigt som andra pedagoger gärna vill hänvisa till att barn i 

dagens samhälle knappast orkar gå en kilometer utan att stanna, detta tack vare 

digitaliseringen. Hur har det blivit så ojämnt kollegor emellan och hur påverkar det här 

arbetet i verksamheten?  

     Vi ville genom vår rapport ta reda på hur digitala verktyg kan påverka barns 

aktivitetsnivå och för att få en verklighetsbaserad bild av detta, valde vi att undersöka hur 

pedagoger såg på detta. Genom att få pedagogers syn på aktivitetsnivån och sambandet med 

digitala verktyg får vi en tydlig bild av hur det ser ut idag i en aktiv verksamhet.  

     Digitala verktyg och rörelseaktiviteter - går det ihop? Och på vilket sätt? Det finns 

många frågor och i vår rapport har vi fångat upp verksamma pedagoger som är verksamma  

för att ta reda på hur de ser på digitala verktyg och hur de samverkar med rörelseaktivitet. 

I genomförandet av detta arbete ansvarade vi för varsin delstudie, där Victor ansvarade för 

delstudie 1 och Emma för delstudie 2, där inkluderas resultatredovisning av materialet och 

analys. Övriga delar av arbetet är gjort gemensamt. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt beskrivs användningen av digitala verktyg i dagens samhälle och dess 

inträde i förskoleverksamheten. Detta för att få förståelse för de digitala verktygens roll i 

förskolan. Sedan beskrivs de hälsofrågor som lyfts i användandet av de digitala verktygen 

för att skapa en bild av hur de kan påverka barnens hälsa. Avslutningsvis beskrivs hur 

användandet av digitala verktyg i förskolan kan användas som läromedel för barnen.  

Digital kompetens 

Barn som föds idag, föds in i ett digitaliserat samhälle. Även de som föddes 1980 är även 

de födda in i ett digitaliserat samhälle, men människor födda före 1980 är ”digitala 

invandrare” – det är inte födda i den digitaliserade världen. Sen digitaliseringen blev ett 

självklart inslag i vardagen i början på 80-talet har varningar kommit under jämna mellanrum 

som ifrågasätter digitala medier och hur de på verkar barn – på ett negativt sätt. Dock kan vi 

i dagens samhälle inte längre tänka så, det handlar inte om barnen ska se på tv och andra 

digitala medier, utan vad de ska se och göra på dessa (Forsling, 2011, s.77). Om till exempel 

ett tv-program i frågan är kvalitativt framtaget med hjälp utav forskning vad små barn mår 

bra av (bland annat ljud, tydliga färger, långsamma rörelser) gynnar tv-programmet barnets 

utveckling. I Forslings artikel kan vi läsa att det verkar finnas skillnader kring att titta på TV 

ensam eller titta med en vuxen, kompis eller gruppen på förskolan. Det kan utläsas att barn 

och vuxna kan berika varandra och den andres erfarenheter lika väl framför tv:n som i ett 

traditionellt samtal (2011, s.80). 

Artikeln påvisar att det inte är verktyget i sig, utan pedagogerna som ställs inför de stora 

utmaningarna då de måste börja ändra tankebanor kring utveckling, lärande och utbildning i 

den digitala världen. Det går att kombinera de moderna, digitala verktygen med traditionell 

lek och rörelse, som i sin tur skapar nya, utmanande vägar för utveckling och lärande. Det 

är så viktigt att pedagogerna har en digital kompetens, eftersom samspelet mellan barn och 

vuxen är det som skapar lärande gemensamt med digitala verktyg. Pedagoger behöver ta 

reda på mer om hur barnen använder digitala verktyg och vad de har för erfarenheter. 

Pedagoger bör även ta vara på dator, Ipad och andra digitala verktyg i det pedagogiska 

arbetet med barngrupp dels i strävan mot läroplansmål, dels för att erbjuda tillfällen för 

barnen att utveckla sin digitala kompetens, vilket ingår i förskolans uppdrag (Lpfö 18, 2018, 

s.9). För att kunna utnyttja digitala verktyg på ett fördelaktigt sätt i verksamheten krävs ett 

antal färdigheter hos pedagogen. Det handlar om att kunna hantera redskapen och att utforma 

meningsfullt innehåll som främjar utveckling och lärande (Forsling, 2011, s.85).  

I den senaste läroplanen (2018) har uttrycket digital kompetens lagts till i skrivningen om 

förskolans uppdrag medan orden digital och digitalisering har tillkommit i skrivningar av 

flera mål och riktlinjer, jämförelsevis med Lpfö 98 (2016) där dessa ord är helt uteslutna. 

Exempel på hur de nya målen skrivs fram i Lpfö 18 är att förskolläraren ska ansvara för att 

varje barn ”får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” 

och att förskolan ger ”en god och tillgänglig miljö utformas, med tillgång till såväl digitala 
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som andra läroverktyg” (Lpfö 18, s.15,19). Läser vi Skolverkets rapport som är en 

uppföljning av den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet så ser vi att hela 70% 

av alla förskollärare känner ett behov till utveckling av deras digitala kompetens (Skolverket, 

2019, s.3). Hur dessa förskollärare arbetar med de digitala redskapen skiljer sig också 

mycket beroende på vilken satsning kommunen gjort i det arbetet. Förskollärarna är dock 

mer tveksamma till införandet av IKT i förskolan än andra lärargrupper (Nöjd, 2015).  

Anledningen till att många förskolor väljer bort hela begreppet IKT är inte på grund av 

att det påverkar barnen negativt, utan att pedagogerna inte har tillräckligt med kunskap kring 

hur de ska skapa ett meningsfullt innehåll med hjälp av de olika digitala verktygen (Forsling, 

2011, s.92). 

Hälsofrågor 

Att barns aktivitetsnivå är lägre nu än för några år sedan visar Nilsson i sin artikel där han 

lyfter fakta från folkhälsoforskare vid karolinska institutet som visar att barn är fysiskt 

inaktiva 69 % av den vakna tiden. Nilsson påvisar även att den minskade fysiska aktiviteten 

hos barn hänger samman med försämrade resultat i skolan senare i barnens ålder. 

Avslutningsvis framhäver Nilsson en frågeställning där han frågar varför inga mer analyser 

genomförs där sambandet mellan skärmanvändandet för barn och minskade fysiska rörelsen 

studeras (2017). Denna slutsats drar Kardefelt-Winther också när han jämför olika resultat 

av påverkan mellan skärmaranvändning och fysiska aktiviteten. Han vill även vända på 

frågan och istället leta forskning som visar hur skärmanvändningen hos barn kan ge ökad 

fysisk aktivitet (2017, s.7).  

 Enligt WHOs (2019) nya riktlinjer bör barn under 2 års ålder inte ha någon skärmtid alls. 

Detta efter att analyserat barns tid spenderat framför skärmar och aktiva fysiska rörelsetid 

under ett dygn. WHOs riktlinjer lyfter de effekter fysisk rörelse har för barn i hälsorelaterade 

frågor där fetma och mental hälsa är stora frågor och hur dessa medförs in i vuxen ålder. 

Skärmtidens påverkan för dessa lyfts som stillasittande tid där barnet istället kan utföra 

fysiska aktiviteter eller andra icke digitala aktiviteter tillsammans med en vuxen som 

exempelvis läsa bok, bygga pussel eller sjunga (WHO, 2019). Jämför vi det med en artikel 

skriven av Andersson m.fl. (2015) menar dem att ett barn vid två års ålder är i en otrolig 

utvecklingsfas både kognitivt och fysiskt och det bör uppmärksammas och uppmuntras. De 

menar att skärmtid inte ska ske på bekostnad av andra aktiviteter som är utvecklande för 

barnen både fysiskt och kognitivt. Aftonbladet framhäver att när digitala verktyg används 

utav en tvååring bör det ske i samråd med en vuxen och då ska socialt skapande och 

kommunikation vara i fokus (Aftonbladet, 2019). 

”Att barn rör sig alldeles för lite och så har det varit hela 2000-talet”, så säger 

skolsköterskan Susanne Hassel till Sveriges radio (2019). Susanne berättar om en ny rapport 

från folk och hälsomyndigheten, som beskriver att 1 av 7 barn rör på sig tillräckligt mycket 

på en daglig basis. Susanne hänvisar till att barns rörelse gick ner redan på 80-talet, när 

ekonomin blev bättre och folk hade råd med t.ex. två bilar, vilket i sin tur ledde till att barn 

blev skjutsade överallt. Avslutningsvis menar Susanne att den spontana leken har försvunnit 
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helt i och med det digitaliserade samhället och att barn inte längre kan leka på samma, 

naturliga sätt som innan 1980 (Sveriges radio, 2019). 

Även Nutley har skrivit en kunskapsöversikt om hur digitala medier påverkar barn och 

ungdomars psykiska välbefinnande. Hon lyfter att innehållet är viktigt – vad mår jag som 

konsument bra av att se? Nutley framhäver även de digitala medlens verktygsanvändning ur 

ett säkerhetsperspektiv, hur viktigt det är att vara säker på internet och att inte vara för 

”godtrogen” utan att hela tiden granska nya sidor och nya bekantskaper på ett kritiskt sätt 

(2018, s.5).  

Dock tar Nutley även upp datorspel – som förknippas utav barn som en positiv form av 

utmaningar, underhållning men också ett mycket uppskattat socialt sammanhang. Dessutom 

finns det spel som kräver fysisk aktivitet som påvisar hur barnens rörelse och motions 

främjas på ett mycket gynnsamt sätt (2018, s.4).   

Användandet av digitala läromedel 

Barnhälsovården har en hel del bra information och hjälpmedel kring hur vi ska tänka kring 

de digitala verktygen och små barn. Barnhälsovården hänvisar till tre övergripande begrepp 

– dela, vägleda och begränsa. Dela digitala upplevelser med barnet, låt inte barnet vara 

ensam på internet eller vid olika applikationer, tv och dylikt. Vägled barnet i den digitala 

världen, var en person barnet kan prata med och utveckla ett gemensamt kritiskt 

förhållningssätt till de ni ser och gör. Begränsa innehållet till sådant som är utvecklande, 

pedagogiskt och välutformat. Erbjud även andra aktiviteter jämte de digitala. 

Barnhälsovården hänvisar även till att vi idag faktiskt inte vet exakt hur skärmtid tidigt i 

barnets liv påverkar deras kognitiva utveckling positivt eller negativt. I många studier, menar 

Barnhälsovården att det inte spelar någon roll vilken hälsoaspekt som studeras, forskningen 

får ändå inte fram hur skärmen direkt påverkar barn. Istället påvisar studierna mest om hur 

digitala verktyg leder till brist på andra aktiviteter som påverkar hälsan. Det är inte 

datorspelet i sig som gör barnet överviktigt, utan det är den uteblivna aktiviteten och kanske 

överätning (Barnhälsovården, 2019).  

     Avslutningsvis så vet vi nu att digitala verktyg inte behöver betyda stillasittande och 

ensamhet. Digitala spel kan betyda en enorm motivation till rörelse, fysisk aktivitet och 

pulshöjande aktiviteter. Exempel på applikationer som lyfter detta görs av Bredband2s blogg 

där de hänvisar till applikationer för läsplattor där barns fysiska rörelse främjas genom dans, 

charader och andra lekar, både för individuell användning och i grupp (Bredband2, 2018).   

Vilken inställning har då pedagoger i förskolan till digitala verktyg när det kommer till 

barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå?  Använder de dessa för ett gynnande syfte eller 

används dem för att underhålla barnen medan de själva gör annat? Dessa frågor anser vi inte 

är helt undersökta vilket ligger bakom vårt syfte i detta arbete.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogers användning och inställning till digitala 

verktyg i förskolan, med fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå. Utifrån detta syfte 

utgår vi från följande frågeställningar: 

- Vilken inställning har pedagoger till användandet av digitala verktyg i aktiviteter med 

fokus på barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå? 

- Hur använder pedagoger digitala verktyg i förskolan i aktiviteter med fokus på barns 

fysiska rörelse och aktivitetsnivå?  
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Teoretisk utgångspunkt och teoretiska begrepp 

Vi har valt att utgå ifrån den sociokulturella teorin. Teorin har sin grund i Vygotskijs idé att 

lärande sker ständigt, i varje samtal, händelse eller möjlighet (Säljö, 2000, s.13). I varje utav 

dessa händelser finns något människan tar med sig och kommer kunna använda i sin framtid 

i andra konstellationer och situationer. Lärandet sker hela tiden, både i styrda och 

välplanerade pedagogiska situationer men också i sammanhang där lärandet inte är i fokus. 

Till exempel vid middagsbordet hemma, när barnet väntar på bussen och råkar höra en 

diskussion, framför tv:n eller när vi klär på oss kläder (Säljö, 2000, s.12). Människans 

utveckling och lärande är alltså resultatet av all social och kulturell verksamhet (Säljö, 2000, 

s.13). 

Centrala begrepp 

Artefakter 

En stor del av individens utveckling och lärande sker genom artefakter. Artefakter är ett 

annat ord för materiella ting, och dessa bör inte ses som ”döda objekt” utan är i högsta grad 

levande och påverkar vår utveckling ständigt (Säljö, 2000, s.80). Materiella ting är en aspekt 

utav det kulturella sammanhang vi människor möts i, och exempel på dessa objekt är 

verktyg, mätinstrument, fortskaffningsmedel och liknande (Säljö, 2000, s.29). Både 

kulturella och sociala sammanhang är fyllda av dessa olika objekt, som vi dagligen möter 

och använder oss av. Ser vi på digitala verktyg i förskolan är artefakter av hög relevans då 

de digitala verktygen som används i arbetet med IKT kan ses som artefakter. Det är dessa 

artefakter som ger möjligheter men också begränsningar när det kommer till lärande för 

barnen med hjälp av läsplattor och andra digitala verktyg.  

Mediering 

När människor använder sig utav och förstår omvärlden med hjälp av artefakter kallas det 

mediering (Säljö, 2000, s.81). Vårt tänkande och förstånd är färgat och framvuxet ur våra 

sociala och kulturella sammanhang och deras fysiska, materiella ting. En faktor i 

medieringen är språket som redskap. Vi använder oss av språket för att förstå omvärlden och 

inte enbart via det talande språket utan även tecken, symboler, siffror och begrepp. Språket 

samspelar mellan dessa olika uttrycksformer och skapar förutsättningar för att förstå 

omvärlden (Säljö, 2014, s.298-299 och 302). Säljö lyfter att språket är det som gör att vi kan 

kommunicera och skapa gemensam förståelse med våra medmänniskor. Det skapar 

förutsättningar för att förstå olika kulturer och sammanhang genom samspel med de 

människor vi har i vår närhet (2014, s.302-303). 
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Proximala utvecklingszonen 

En annan aspekt av teorin är den proximala utvecklingszonen. I utvecklingszonen påvisas 

avståndet mellan vad barnet klarar på egen hand och vad barnet klarar med stöd och hjälp 

utav en annan individ. Det är ett begrepp som förklarar det som är självklart i den 

sociokulturella teorin, det barnet klarar på egen hand, utvecklas enkelt genom att få någon 

typ av stöttning utav en utomstående, detta genom enkla förklarande ord, pekning och 

nickningar. Alltså, genom interaktion i ett socialt och kulturellt sammanhang utvecklas 

barnet mot att vid nästa tillfälle eller situation klara något på egen hand (Säljö, 2000, s.120). 

Sociokulturellt perspektiv på IKT i förskolan 

Det sociokulturella perspektivet och dessa begrepp kommer hjälpa oss att få en större 

förståelse i vårt arbete, då vi kommer kunna luta oss tillbaka på teorin när vi arbetar med 

digitala verktyg och hur de påverkar barnens rörelse och aktivitetsnivå. Dessutom återfinns 

det sociokulturella tankesättet i Läroplanen för förskolan (2018). Många delar i Läroplanen 

berör hur lärandet sker i dialoger, samspel och i möten med materiella ting. Detta är en viktig 

aspekt för oss, då vi vill utgå ifrån samma teoretiska bakgrund som Läroplanen, så att vi kan 

få en tydlig förståelse kring hur Läroplanen ska användas och tolkas.  

Säljö lyfter den digitala värld vi lever idag som en utökning av den mediering som Vygotskij 

utvecklat i sociokulturella teorin. Vi har möjlighet till att använda digitala kommunikationer 

som inte var möjligt förr och via dem skapa förståelse för omvärlden genom nya symboler 

som kan användas av barn eller vuxna som har svårt att kommunicera verbalt (2014, s.302). 
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Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs tidigare forskning som har relevans till vår studie. Vi har valt ut våra 

vetenskapliga artiklar utifrån sökorden: digital kompetens, rörelse och digitala verktyg, IKT 

och rörelse samt rörelsepåverkan. Vi har valt artiklar som ser digitala verktyg på olika sätt. 

Både positivt och negativt. Detta för att vi ska kunna förstå utifrån båda synvinklarna och 

också kunna stödja vårt resultat oavsett resultat. Mycket av tidigare forskningen är från 

Manilla (2018). Vi har valt att ta störst stöd i den på grund av att den är relativt nyskriven 

och utgiven samma år som senast Läroplanen (2018) utgavs. Hon undersöker i sin studie 

vilka förutsättningar och behov lärare ansåg var viktiga när man introducerar digital 

kompetens som ett tvärdrag i den finska läroplanen och utifrån de vilken grundläggande 

utbildning pedagoger behöver kring IKT. Vår studie berör samma fenomen, men utifrån en 

annan vinkel än Manillas. Vi har valt att disponera vår forskning utifrån dessa underrubriker: 

IKT i skolväsendet, pedagogernas digitala kompetens, skärmtid och rörelse, när pedagogen 

styr, digitala spel och exergames. 

 

 

IKT i skolväsendet 
I samhället har exponering av digitala hjälpmedel ökat rejält och i och med det ökar behovet 

av att förstå hur och på vilket sätt den digitala världen fungerar. Detta lyfter Manilla som är 

författare av artikeln ”Digitally competent schools: teacher expectations when introducing 

digital competence in Finnish basic Education”, som publicerades i Media, Technology & 

Life-Long Learning, Vol. 14, Issue 2. Manillas studie som genomfördes via ett frågeformulär 

till lärare i Finland framhäver hur de olika digitala verktygen har tagit plats i skolväsendet 

och att vissa länder använder IKT som ett helt eget ämne i skolan, samtidigt som vi i Sverige 

har gjort arbetet med digitala verktyg tvärvetenskapligt och har vävt in den i Läroplanen, 

dessutom har Sverige varit med och myntat en term som används i skolan – digital 

kompetens (2018, s.201-202). 

Digital kompetens är ett begrepp som används i arbetet för att få in IKT i skolväsendet. 

Digitala kompetenser ska inte ses som något isolerat ämne utan ska genomsyra allt det arbete 

pedagoger gör. Begreppet används också i en mer samhällelig diskussion som påverkas och 

drivs av flera olika faktorer, men som ändå syftar till att de ska användas bredare i 

skolorganisationen. 

 

Pedagogernas digitala kompetens 
För att den digitala kompetensen ska kunna användas på ett fördelaktigt sätt krävs det att 

pedagoger och lärare även har kompetenser inom IKT på ett personligt plan, inte bara ett 

professionellt. Det är det som avgör om en pedagog kommer att kunna vägleda en grupp 

eller en klass med barn mot användandet av digitala verktyg. I artikeln kan vi även utläsa 

sex områden med fokus på olika aspekter av hur pedagoger bör använda digitala verktyg i 

undervisning och pedagogiskt arbete (Manilla, 2018, s.204-206). 
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– Professionellt engagemang. Använda den digitala tekniken för utveckling, samarbete och 

kommunikation.  

– Digitala resurser; skapa, skaffa och dela dessa med kollegor och den grupp 

läraren/pedagoger undervisar.  

– Undervisning och lärande; att kunna hantera digitala verktyg i undervisning och genom 

dem skapa ett meningsfullt lärande och en god utveckling för barnens kognitiva tankar.  

– Bedömning; att i arbetet med bedömning och utvärdering kunna använda sig av tekniska 

hjälpmedel för att underlätta och spara material som ska finnas kvar.  

– Stärka elever; använda IKT för att inkludera alla, skapa ett mer personligt arbete och 

också aktivera barnens engagemang.  

– Underlätta barnens digitala kompetens; möjliggör för att barnen ska kunna arbeta 

kreativt men ansvarsfullt med digitala verktyg. Arbetet med IKT underlättar för 

kommunikation, skapande, fantasi och problemlösning.  

(Manilla, 2018, s.205-206). 

I denna artikel framgick det att lärare som vart med i undersökningen ser på den digitala 

kompetens som ett aktivt lärande, de sker hela tiden. Det gör förändring möjlig och skapar 

också förutsättningar för ständig utveckling (Manilla, 2018, s.209). I arbetet med IKT kände 

lärarna ett växande ansvar, kompetens som integreras med andra, växande ledarskap men 

framför allt att de lärde sig bättre i team om 2-3 personer i vardera (Manilla, 2018, s.209-

210). Lärarna som deltog i undersökningen framhävde hur viktigt det var med just den 

pedagogiska användningen av digitala hjälpmedel. Det ska inte bara användas för att 

användas, det ska hela tiden finnas syfte och mening. Men för att det ska kunna användas på 

ett sådant sätt krävs tid, utbildning, stöd och resurser. Det går helt enkelt inte att se på digital 

kompetens ur endast ett teknologiskt perspektiv, de är innehållskunskap och finns inte 

isolerat som ett ämne utan de går tvärs igenom Läroplanen (Manilla, 2018, s.210-212). 

 

Skärmtid och rörelse 
Digitaliseringen och användandet av digitala artefakter som läsplattor, smartphones och 

andra digitala verktyg går lägre och lägre ner i åldrarna. I Zabatiero, Mantilla, Edwards, 

Danby och Straker studie ”Young children and digital technology: Australian early 

childhood education and care sector adults’ perspectives” visar de att en tredjedel av alla 

barnen i åldrarna 1 till 5 år äger 2018 en egen läsplatta. Deras studie som är skriven för 

Australian Journal Of Early Childhood Vol.43, nr.2 lyfter att det medför att större del av 

barnets vakna tid spenderas framför skärmar än förut. I studien som är baserad på en 

enkätundersökning gjord i Australien på 3700 barn i åldrarna 1 till 5 år visas att de yngsta 

barnen spenderar ungefär 14 timmar per vecka framför en skärm, och de äldre 26 timmar 

(2018, s.14). Dessa studier är i linje med Hamilton, Hatzis, Kavanagh och Whites studie 

”Exploring Parents’ Beliefs About Their Young Childs’ Physical Activity and Screen Time 

Behaviours” som visar att barnen i förskolor i Australien enligt riktlinjer ska ha minst 3 

timmar av fysisk aktivitet per dag och endast 1 timme framför skärm. Deras studie som 

publicerades i J Child Fam Stud. Vol.24 år 2015 visar en undersökning på 1000 barn i 

förskoleålderns fysiska rörelse och skärmanvändning utifrån en accelometri-data där 
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resultatet visar hur mindre än 1 % av barnen i studien höll sig inom de riktlinjerna (2015, 

s.2638).  

I Zabatieros m.fl. studie lyfter de vårdnadshavarnas syn på den ökade användningen av 

digitala verktyg för barnen. Vårdnadshavarna framhäver att läsplattor och smartphones ofta 

får användas av barnen när de själva behöver göra annat, såsom hushållsarbete eller andra 

jobbrelaterade uppgifter för att hålla barnen sysselsatta. Andra vårdnadshavare ser de 

positiva aspekterna med digitala verktyg och dess utvecklingspotential för barnen med olika 

lärandeprogram. Det framkommer i studien att flera vårdnadshavare är medvetna om de 

risker som innefattas av den ökade skärmanvändningen där social interaktion, ökat våld, men 

främst hälsoaspekters negativa påverkan för barnen framhävs i och med ökat stillasittande 

(2018, s.14). Den tid vi spenderar stillasittande eller i fysiska aktiviteter som barn ligger som 

grund för människor både positivt och negativt i vuxen ålder (Hamilton m.fl, 2015, s.2638). 

Studien som Hamilton m.fl. genomförde bland föräldrar där de intervjuades angående den 

ökade skärmanvändningen och minskade fysiska aktiviteten resulterade i att de flesta 

föräldrarna var medvetna om den ökade skärmanvändningen men påstod att deras barn var 

fysiskt aktiva. Även fast resultatet visade motsatsen (2015, s.2646). 

 

När pedagogen styr 
Nilsen har i sin avhandling Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i 

förskolan observerat barnen på förskolor i Sverige själva med digitala verktyg samt i 

aktiviteter styrda av pedagoger där digitala verktyg används. I resultatet av Nilsens 

avhandling som 2018 skrevs för Göteborgs universitet lyfter hon hur användningen av 

digitala verktyg i uppstyrda aktiviteter varierar stort beroende vem pedagogen är som leder 

aktiviteten. Resultatet lyfter också skillnaden mellan barnstyrda aktiviteter där barnen själva 

fått möjligheten att använda sig av digitala verktyg och de aktiviteter där pedagogerna är 

med och styr. Skillnaden mellan de olika aktiviteterna är fokuset med aktiviteten, där de som 

styrs av pedagoger har ett lärandesyfte bakom planeringen och de barnen fått skapa själva 

fokuserar på lek, spel eller avslappning. I de pedagogiska styrda aktiviteterna används de 

digitala verktygen ofta som ett sätt att locka barnen till aktiviteten, där resultatet visar att de 

inte fungerar lika bra som pedagogerna tror.  I aktiviteter där de digitala verktygen ersätter 

icke digitala artefakter visar resultatet att längden på aktiviteten blir kortare. Detta lyfts som 

en nackdel av de tekniska begränsningar som finns i exempelvis olika appar jämfört med 

riktiga fysiska redskap (2018, s.103-105). 

 

Digitala spel och exergames 
Lieberman, Chesley Fisk och Biely författarna av studien ”Digitala games for young children 

ages three to six: from research to design” genomförde 2009 en undersökning i Kalifornien, 

USA för att se effekterna av digitala spel och hur de kan designas för att möta barnens behov, 

detta genom att avläsa tid barnen spenderar i spelen och deras respons till spelen. Studien 

som publicerades i Computers in the schools, Vol 26, nr 4 visar att digitala spel är tillskillnad 

från tv, radio och andra interaktiva medier regelbaserade system som innebär olika typer av 

utmaningar för att nå ett mål samtidigt som den som spelar hela tiden får feedback. Detta 

kan skapa engagerande, utvecklande och lärandetillfällen för den som spelar men kan också 
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vara frustrerande. Barn i förskoleåldern har idag ett stort antal olika typer av skärmar, spel 

och diverse digitala verktyg de kan använda sig av och som tar upp mer utav barnens tid. 

Om barnet får spela ensam, och spelar ett dåligt, utformat spel kan det istället för att vara 

lärande bidra till stillasittande och ödslande utav barnets tid. Dessutom upplevs det att barn 

som spelat dåligt utformade spel kan visa sig som antisociala, rädda och visa ångest, men 

för detta krävs det att barnet spelat under en längre period i långa stunder varje gång. Men 

om barnet får tillgång till ett pedagogiskt och välutformat material så främjas deras lärande 

och kompetensuppbyggnad. När barnet spelar välutformade spel påverkas inte hälsan 

negativt och det bidrar inte heller till fetma eller andra hälsorisker, så som spelandet av 

undermåliga spel gör (2009, s.300-301).   

Digitala spel är en unik upplevelse av olika symboler och texter, detta visar forskning 

som bidrag som påverkar barnens handlingskontroll, interaktivitet, känslor av målinriktning 

och positiv feedback som leder till gott självförtroende. När spelet är välutformat får barnen 

känna en känsla av att vara ett med i en historia, ta del av en social interaktion med karaktärer 

men också ett socialt erkännande av familjen, vänner eller andra som är med i spelet och 

som berömmer och uppmuntrar barnet vid god prestation.  

Idag finns det även en uppgraderad version av digitala spel, som på engelska kallas för 

”exergames” som kräver av barnet som spelar att denne ska röra på kroppen för att få respons 

utav spelet, via till exempel balansbord, dansmatta, träningsutrustning och cykel. Men det 

finns också appar som tar barnen ut, till exempel Pokemon GO, eller spel på en spelkonsol 

vid namn Nintendo DS som ger ledtrådar, vägbeskrivningar och uppdrag som ska göras i 

den verkliga världen (2009, s.301-302). 

Forskningen påvisar barns naturliga motivation till lek och utforskande som ett utav de 

viktigaste sätten att lära sig på. Detta för att de i sin tur leder till nya upplevelser och 

erfarenheter som barnen tar med sig i livet. Lek både ute i skogen och framför ett digitalt 

verktyg skapar lika stora möjligheter till lärande om aktiviteterna kring de båda utformas på 

ett bra sätt, det är aktiviteterna som blir grunden och ger möjligheter till experiment, 

utforskning och möjligheten att skapa erfarenheter. Om materialet som barnen får tillgång 

till, både ”vanliga” leksaker och digitala sådana är utformade för att utveckla och främja 

barnens utveckling kommer barnen utveckla och stärka uppmärksamhet, nyfikenhet, 

initiativ, kompetens och en fortsatt vilja till lärande (2009, s.304-305). 
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Metod 

Som metodval i denna studie har vi valt blandmetod för att skapa ett bredare resultat samt 

ett mer inriktat. Vi vill ta reda på vad pedagogerna anser om digitaliseringen och hur den 

kan användas som redskap i barns rörelse och fysiska aktivitet. Genom intervjuer kommer 

vi kunna få tydliga utförliga svar från pedagoger som arbetar i verksamheten och hur de 

lägger märke till och vad de anser om digitaliseringen i förhållande till barns 

aktivitetsnivå. Genom enkät kommer vi få ett större antal personers svar och deras syn på 

huvudfrågan, dock inte lika utförligt som genom intervjuerna.  

Dessa två metoder hjälper oss att samla in både kvalitativ och kvantitativ information vi 

behöver för att få en tydligare förståelse för hur digitaliseringen och barnens rörelse och 

fysiskaktivitet samverkar. Vi kommer att samla in data från flera olika verksamheter för att 

få en större bredd och förståelse för vad pedagoger har för åsikter i och kring digitalisering 

och barns hälsa. Kelle lyfter specifikt en fördel med studier som använder sig av både 

kvalitativ och kvantitativ undersökning. Fördelen är att de kompletterar varandra genom att 

kvalitativa studien ger djupet i frågorna och den kvantitativa ger en validitet till svaren från 

en kvalitativ studie i och med det ökade antalet deltagare som kan genomföra studien, 

speciellt om den är i mindre slag som vår är (2006, s.309).  

Varför vi väljer kvalitativ intervju, är att i den situationen framkommer en större 

förståelse för olika fenomen. Trost lyfter skillnaden mellan dessa där det kvalitativa arbetet 

gör att vi enklare kan förstå människors olika reaktioner, resonemang och tankesätt, i 

jämförelse med de kvantitativa intervjuerna som istället passar bättre när intervjuaren vill få 

fram en viss procent av en viss grupp utav människor eller tydliga svar som inte är 

tolkningsbara i samma utsträckning (2010, s.31-32). Trost menar också att valet utav 

intervjumetod även ska ske utifrån vilket teoretiskt perspektiv intervjuaren har med sig i sin 

undersökning (2010, s.33). Eftersom vi valt det sociokulturella perspektivet passade även 

det kvalitativa arbetssättet in där – då det öppnar upp för fler dimensioner, perspektiv och 

gemensamt lärande och tolkningar utifrån både frågor och svar i intervjusituationen. När vi 

formulerade frågemanualen till intervjuerna valdes det att den skulle gå i lite olika riktningar. 

Detta på grund av att vi då tydligt kan se vad pedagogen som blir intervjuad upplever vara 

relevant och viktigt. Vi valde också att göra manualen utifrån att frågorna efter varandra 

skulle fortsätta att utmana pedagogens tankesätt kring ämnet, detta beskriver Bryman i sin 

litteratur. Han lyfter också att kvalitativa intervjuer tillåts och utvecklas av att vara flexibla. 

Att varje fråga ska kunna utvecklas eller reflekteras kring. Bryman rekommenderar också 

att frågorna ska utformas så att svaren blir fylliga, och kommer med mycket tankar, 

funderingar och reflektioner (2018, s. 300). Detta blev också viktigt för oss när vi utformade 

frågemanualen. När vi gjort manualen klar reflekterade vi kring Brymans kommentar 

angående goda förberedelser kring frågorna. Han menar att den som intervjuar både skulle 

ha frågor och en minneslista, och att intervjuaren kunde skriva funderingar och reflektioner 

på den. Dessa skulle vara utanför frågemanualen, men ändå finnas tillgängliga för att bjuda 

in till vidare reflektion under intervjun (2018, s.304). Därför skrev vi en minnesnotering där 
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vi hade vissa följdfrågor och extra funderingar, för att försöka få fylliga svar som kunde 

stötta vår studie. 

Urval  

För att få bredd i vår undersökning valde vi att intervjua både förskollärare och barnskötare. 

Enkäten skickades även ut till både barnskötare och förskollärare. Undersökningens 

intervjuer skedde där vi hade kontakter och på så sätt enkelt kunde få tid för möte. Eftersom 

kontakten endast sträcker sig inom den privata sektorn genomfördes intervjuerna med 

pedagoger som arbetar på en privat förskolan. Inga pedagoger i intervjuerna är från den 

kommunala sektorn. Enkäterna skickades ut i en grupp på Facebook där medlemmen måste 

vara pedagog för att vara med i. Detta gjorde det enkelt för oss att få svar på enkäten, och 

intervjuerna skedde dessutom inom ett litet geografiskt område. Detta kallas enligt Trost och 

Hultåker bekvämlighetsprincipen (2016, s.31). Hade vi haft mer tid hade vi kunnat göra ett 

bredare urval där vi jämfört pedagoger från olika städer eller delar av landet exempelvis.  

Delstudie 1 - Enkätstudie 

När enkäten skickades ut använde vi oss utav Facebook, och en grupp skapad för pedagoger 

som heter ”Pedagogiska tips och trix för oss som jobbar i förskolan”. Den har ca 46 000 

medlemmar över hela Sverige. Gruppen passade bra utifrån det urvalet vi var ute efter då 

både förskollärare och barnskötare är medlemmar. När det kom till antalet ifyllda svar i 

enkäten satte vi en gräns på minst 100 inkomna svar för att kunna få tillgång till så bra 

material som möjligt. Trost & Hultåker lyfter att när man väljer ut antalet personer som ska 

svara ger ett högre antal deltagare en mer korrekt bild av vad pedagogerna i detta fall anser 

om de olika frågorna (2016, s.37). 

Delstudie 2 - Intervjustudie 

I genomförandet av intervjuer, i detta fall kvalitativa intervjuer är egentligen inte urvalet det 

viktigaste Dock kan det bli svårigheter – beroende på vad ämnet i intervjun berör, kan de lätt 

kan samlas ihop för många människor med samma åsikter och minoriteter kan bli 

utelämnade. Det leder i sin tur att intervjuerna inte får ett helhetsbegrepp kring en situation 

eller resonemang (Trost, 2010, s.137).  

I urvalet till våra intervjuer kommer vi använda oss dels av den så kallade 

bekvämlighetsprincipen, men också snöbollsprincipen (Trost, 2010, s.140-141). 

Bekvämlighetsprincipen handlar rent praktisk om att vi tar den vi finner, inom det område 

vi anser att undersöka. Vi vill intervjua förskollärare, och för att hitta dessa kommer vi bland 

annat höra av oss till verksamheter i Norrtälje kommun och framför allt i Rimbo. Sedan 

fyller man på sin intervjugrupp med lämpliga deltagare tills de är önskat antal. Vi kommer 

också delvis använda oss utav snöbollsprincipen, som förklaras enkelt genom att vi sätter en 

snöboll i rullning. Efter att vi fått tag på en förskollärare, känner denna någon i sin tur som 

skulle passa in i vår intervjugrupp?  
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Hur begränsar vi då intervjugruppen till ett önskvärt antal, och vad är ett önskvärt antal? 

När det handlar om kvalitativa intervjuer rekommenderar Trost att hålla sig till en relativt 

liten grupp då svaren ofta är långa, flerdimensionella och är svarade på så sätt att de kräver 

reflektion innan de kan användas i arbete. Trost tycker uppskattningsvis att gruppen av 

individer som ska bli intervjuade bör bestå utav 4,5 eller högst 8 personer. Han påpekar 

också att det är viktigare med ett mindre antal intervjuer, men bättre utförda än vice versa 

(2010, s.143–144).  

Genomförande 

Delstudie 1 - Enkätstudie 

Vi valde att använda oss av enkät som metod i den ena delstudien då den gick i linje med 

vårt valda syfte. Som Trost och Hultåker belyser så måste ett tydligt syfte vara skapat innan 

man väljer vilken metod för datainsamling man bör använda sig av (2016, s.16). I och med 

enkäten får vi en kvantitativ syn på resultatet där vi kan mäta ett större antal personers åsikter 

om ämnet och på så vis göra en översiktlig analys för deras syn på de olika frågorna (Trost 

& Hultåker, 2016, s.18). Som Trost och Hultåker lyfter fram så har frågornas uppbyggnad 

stor betydelse på det resultatet som framkommer i undersökningen. De termer som användes 

var därför lättförståeliga med enfaldiga syften (2016, s.65). Eftersom svarsalternativen är 

kryssfrågor, kommer fler deltagare genomföra hela enkäten utan att avsluta den. Trost & 

Hultåker belyser att enkäter via webben som har för många frågor ofta inte fullföljs (2016, 

s.143). Detta ledde till att vi valde att använda oss av lite färre men högst relevanta frågor. 

Att vi valde att ta med frågor där deltagarna skulle ta ställning utifrån skalor var för att få 

en tydlig bild vad de ansåg i den aktuella frågan. Som Trost och Hultåker lyfter så bör man 

vara försiktig med frågor där deltagaren måste ta rangordna sitt svar, då många deltagare 

ofta inte vill det (2016, s.89). Därför valde vi att ta med alternativet ”varken eller” i några 

frågor för att deltagaren inte skulle uppleva undersökningen som jobbig och avbryta. 

Anledningen att vi inte valde detta alternativ i alla frågorna var för att kunna få tydligare 

åsikt från deltagarna i en del av frågorna. 

Delstudie 2 - Intervjustudie 

För att samla in data valdes det i delstudie 2 att använda intervjuer. Intervjuer i sig är en 

social konstellation där kroppsspråk är lika viktigt som det talande språket (Trost, 2010, 

s.16). I en intervju är det viktigt att vara närvarande, aktiv och förstå att både intervjuaren 

och den som blir intervjuad är med om en social och kognitiv process. Vi har valt att använda 

oss utav kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer enligt Trost (2010, s.25) är en 

beskrivning av en situation där de ställs raka och enkla frågor, men som ändå leder till 

komplexa, flerdimensionella svar.  
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Databearbetning och analysmetod 

Delstudie 1 - Enkätstudie 

Efter genomförd enkät kommer vi använda oss av program som hjälper till att strukturera 

upp svaren så det lättare går att se de olika alternativens svar. Dessa program kan skapa olika 

figurer och diagram som tydliggör svaren och jämför dessa med varandra. Som Trost och 

Hultåker lyfter så finns de alltid bortfall som man måste göra en analysering av i 

enkätundersökningar (2016, s.147). I vår enkät valde vi att inte använda oss av icke slutföljda 

svar som skickats in. I detta fall var 8 svar av 118 inte fullföljda genom hela enkäten vilket 

ledde till att vi använde oss av de 110 inskickade deltagarna som slutfört 

enkätundersökningen.  

Delstudie 2 - Intervjustudie 

Efter intervjuerna är gjorda är det dags att bearbeta materialet. När det genomförts 

kvalitativa intervjuer finns inga tydliga regler och mallar, utan det är fantasin och 

kreativiteten intervjuaren får ta hjälp av när det är dags att analysera. 

Analyseringen av de data som samlats in, görs genom att läsa igenom de som skrivits, 

sagts och i vissa fall också filmats och sedan antecknar vad man ser och hör. På så sätt skapas 

nya tankebanor som kan vara helt nya och intressanta både för det ämne man undersöker, 

men ibland berörs även andra områden som väcker tankar (Trost, 2010, s.147). Vi kommer 

inte att filma våra intervjuer, men använda oss utav stödord/meningar och ljudinspelning, 

detta för att kunna göra en så korrekt och rättvis analys av materialet som möjligt.  

Bearbetningen i sin tur kommer handla om att tolka materialet. Detta görs med hjälp utav 

de teoretiska begrepp och verktyg vi kommer ha till vårt förfogande – alltså den 

sociokulturella teorin.  Här menar Trost att kreativiteten och öppet synsätt är viktigt för att 

få de delar utav materialet som är intressant och meningsfullt för det ursprungliga syftet. I 

bearbetningen är det viktigt för resultatet att våga vara ärlig, hålla sig till de etiska principer 

och förhållningssätt som finns samt att visa respekt jämte materialet och de som blivit 

intervjuade (Trost, 2010, s.147-148). 

Pilotstudie: 

Innan vi skickade ut vår enkät och genomförde våra intervjuer valde vi att testa de frågor 

vi skapat på våra studiekamrater för att få förslag på förbättringar samt en övergripande syn 

på frågornas uppbyggnad. Dessa bidrog till att vi ändrade några av enkätfrågorna så de blev 

lättare att förstå vad vi ville ha ut med frågorna.  
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Reflektion över metoden  

Delstudie 1 - Enkätstudie 

Vi anser att enkätstudien gav oss en bra helhetsbild vad pedagoger har för användning 

och inställning till digitala verktyg med fokus på rörelse och hälsa. Eftersom enkäten riktar 

sig till alla pedagoger i förskolan gav det en större chans till att många deltog i 

undersökningen genom att ingen uteslöts. Den svåraste utmaningen var enligt oss att skapa 

enkätfrågor som gav oss de svar vi behövde för att kunna tolka deras uppfattningar i ämnet. 

Att vi valde att ställa frågor om deltagarnas ålder och utbildning gav oss en chans att se om 

dessa faktorer hade någon betydelse i de övriga frågornas svar.  

En brist som uppstod i enkäterna var att vi inte kunde gå in djupare på svaren vi fick. Vi 

kunde inte fråga deltagarna varför de exempelvis inte använde sig av digitala verktyg i 

förskolan. Enligt vår åsikt skulle bristen kunna kompenseras med de mer ingående svaren 

från intervjustudien, men en fördel hade varit att kunna ställa följdfrågor till dessa svar från 

enkätundersökningen som vi anser var intressanta för studien.  

Eftersom enkätundersökningen genomfördes digitalt och skickades ut via en 

facebookgrupp måste man beakta att resultatet inte visar en helhet vad alla pedagoger i 

förskolan anser i frågorna, då det finns de som inte använder sig av datorer och smartphones 

privat och framförallt inte använder sig av facebook. 

Delstudie 2 - Intervjustudie 

Vi anser att intervjuerna blev ett bra komplement till enkäterna i den andra delstudien. Vi 

fick fram både generella svar och mer ingående, flerdimensionella svar. För att intervjuerna 

skulle ha hög kvalitet förberedde vi oss med tydliga frågor som bjöd in till reflekterande 

svar. Vi förberedde även de individer vi intervjuade genom att först ta kontakt genom 

telefonsamtal och/eller mejl, för att sen gemensamt komma fram till en passande tid för 

möte.  

Eftersom vi i vår undersökning har ett sociokulturellt synsätt upplever vi den kvalitativa 

intervjumetoden som ett bra arbetssätt som gör att vi kan fördjupa oss och relatera till vår 

teoretiska utgångspunkt under samtalets gång.  

Det som vi reflekterade över mest innan intervjuerna genomfördes var att under 

intervjuernas gång bli påverkad utav tystnaden som kan uppstå. Trost menar dock att en 

tystnad mitt i samtalet inte behöver vara dåligt, det kan istället vara skönt för båda parterna, 

att få andas in en gång och reflektera över det som sagts, för att senare gå vidare (2010, s.97).  

I efterhand insåg vi att de hade blivit en större bredd i resultatet om vi genomfört svaren 

på flera förskolor – privata och kommunala.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär att en undersökning är stabil. Alltså att undersökningen vid två olika 

tillfällen ska få samma resultat. Ett problem med detta dock är att alla vi människor ständigt 

befinner oss i olika processer, vilket gör att vi förändras, skapar nya tankesätt och resonerar 
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på fler sätt (Trost, 2010, s.131). Eftersom vi gjort kvalitativa intervjuer är inte svaren stabila, 

eftersom de är flerdimensionella och bjuder in till fler aspekter utav olika fenomen. I våra 

intervjuer och med vår teorietiska bakgrund förutsätter vi att människor är med om 

processer, och att intervjuer vid två olika tillfällen, till exempel med 3 års mellanrum 

kommer svaren att vara förändrade.  

Det gör att vår reliabilitet i enkäten blir till viss del svår att avgöra då vi endast genomför 

den vid ett tillfälle och inte igen om exempelvis ett par år. Det Trost och Hultåker lyfter som 

relevant vid enkätundersökning när det kommer till reliabilitet är frågornas kongruens, 

precision, objektivitet och konstans. Dessa grundar sig på att svaren är utformade likadant 

för alla deltagare i undersökningen vilket enkäten i detta fall är då den inte ändras under 

undersökningens gång. De lyfter att alla som svarar i enkäten ska förstå frågorna på samma 

sätt så inte skilda svar framhävs utifrån feluppfattningar, samt att konstansen för frågorna är 

långsiktiga, med vilket menas att ett svar ska inte kunna skilja sig från dag till dag 

exempelvis (2016, s.62). Utifrån dessa avseenden är enkäten av hög reliabilitet då 

utformningen av frågorna specificerats så alla förstår de på samma sätt och frågorna är av 

långsiktig karaktär. 

Validet innebär att frågan/frågorna mäter det, de är avsett att mäta (Trost, 2010, s.133). 

Trost visar på ett exempel där intervjuaren vill veta hur många gånger på en vecka som folk 

läser i dagstidningar – vilket leder till att frågorna måste handla om veckan och 

veckodagarna, istället för frågor formulerade i termerna aldrig, sällan, ofta, alltid med mera 

Han menar då att ställs dessa frågor mäts något annat. När kvalitativa intervjuer ska 

genomföras bör den som intervjuar sträva efter att få veta och att verkligen komma åt vad 

den intervjuade menar och eller hur de uppfattar olika ord och företeelser (Trost, 2010, 

s.133). I och med att både våra enkätfrågor och intervjufrågor testades av medstudenter så 

fick vi koll på hur validiteten i frågorna höll sig till ämnet och var lättförståeliga.  

Reliabilitet och validitet i samband med kvalitativa studier gör att dessa begrepp blir lite 

annorlunda, och enligt Trost även lite malplacerad. Det är för att trovärdigheten automatiskt 

blir mindre när det inte finns några exakta svar att analysera. De innebär att analyserna och 

bearbetningen av intervjuerna måste utformas på ett sådant sätt att trovärdigheten höjs och 

att de är insamlade och dokumenterade på ett seriöst sätt. Trost menar att i analysen av svaren 

måste intervjuaren ha de estetiska aspekterna i anslutning till materialet, för att kunna ta 

hänsyn till dessa och reflektera kring hur de påverkar svaren (2010, s.133-134). 

Etiska hänsynstaganden 

När en vetenskaplig studie genomförs på det sättet vi gör i det här arbetet finns det fyra 

huvudkrav skapade av vetenskapsrådet som måste följas. Dessa är framtagna för att skapa 

goda förutsättningar mellan oss som genomför studien och deltagarna i intervjuerna utifrån 

individskyddslagen. De fyra krav som måste följas är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att följa informationskravets regler 

informerade vi deltagarna vid intervjuerna om att deltagandet var frivilligt och att 

ljudupptagning skulle göras, samt att de fick när som helst avbryta intervjun. Vi var noga 

med att förklara vad syftet med studien var och vad deras roll som deltagare innebar. I 
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enkäten som skickades ut skrev vi tydligt att undersökningen var frivillig samt vilket syfte 

vi hade med undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s.6-7). För att förhålla oss till 

samtyckeskravet fick deltagarna i intervjuerna fylla i en medgivandeblankett där de skrev 

under på att de tagit del av informationen om undersökningen samt godkännande av 

ljudupptagning och att resultatet skulle analyseras (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Under 

konfidentialitetskravets regler var vi noga med att deltagarna i intervjuernas identitet hölls 

anonym och att ljudupptagningsfilerna raderas efter att arbetet blir godkänt 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Som avslut förtydligade vi för deltagarna att materialet vi tog 

in endast används i den här vetenskapliga studien och att de inte kommer spridas, detta 

utifrån nyttjandekravets regler (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).   
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Resultatredovisning 

I följande stycke presenteras delstudierna resultat separat tillsammans med analyser för 

respektive delar. Vi har i analyserna utgått ifrån studiens syfte, forskningsfrågor och 

teoretiska ramverk. 

Resultat och analys – Delstudie 1 Enkät 

 
Figur 1 – Visar svaren i procent på frågan ”Vad har du för utbildning?”. 

 

Resultatet av deltagarnas utbildning i enkätundersökningen visade att 89 av 110 

pedagoger som genomförde undersökningen var utbildade förskollärare. De övriga 21 

pedagogerna var utbildade barnskötare.  

 
Figur 2 – Visar svar på frågan ”Ålder?”.  

Störst del av deltagarna i undersökningen var mellan åldrarna 18-29 (35,45%). Därefter 

var åldern 40-49 (24,55%) högst andel följt tätt av 30-39 åringarna (21,82%). Endast 4 

pedagoger som genomförde enkäten var över 60 år gamla vilket är 3,64% av deltagandet.  
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Figur 3 - Visar ”år som yrkesverksam i förskolan”. 

Majoriteteten på hela 56 av 110 av deltagarna i enkätundersökningen hade varit 

yrkesverksamma i förskolan mellan 1-5 år. Därefter hade 34 deltagare varit yrkesverksamma 

16 år eller mer. Minst andel deltagare hade mellan 6-15 år som yrkesverksamma.  

Inställning till digitala verktyg 

 

 
Figur 4 – Visar svar för ”Vilken inställning har du till att begreppen digitala verktyg/digitalisering har 

tillkommit i flera mål i Lpfö 18?”. 

Resultatet av pedagogers inställning till begreppen att digitala verktyg/digitalisering har 

tillkommit i flera mål i läroplanen Lpfö 18 visar att övervägande del ser det som positivt 

eller mycket positivt. 49 pedagoger av 110 ser det som positivt och 42 mycket positivt. De 

övriga 19 pedagogernas inställning till dessa begrepp var varken eller, negativt eller mycket 

negativt. Resultatet visar dock att endast 1 pedagog ser mycket negativt på att dessa begrepp 

har tillkommit i fler mål i Lpfö 18. 
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Figur 5 – Visar påståendet "Begreppen digitala verktyg/digitalisering hör ihop med barnens fysiska rörelse 

och aktivitetsnivå". 

Resultatet visar svaren för påståendet om begreppen digitala verktyg/digitalisering hör 

ihop med barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå där störst andel på 50 pedagoger 

(45,45%) instämmer till stor del. 36 pedagoger (32,73%) instämmer till viss del och endast 

5 pedagoger (4,55%) instämmer inte alls. De som instämmer helt är 19 pedagoger (17,27%).   

Användandet av digitala verktyg 

 

 

 
Figur 6 – Visar ” Hur ofta använder du dig av digitala verktyg när du arbetar i barngruppen?”. 

I resultatet av användandet av digitala verktyg i arbete med barngruppen går det se att 

majoriteten på 64 pedagoger (58,18%) använder sig dagligen av dessa. 29 pedagoger 

(26,36%) använder de några gånger i veckan. 14 pedagoger (12,73%) någon gång per vecka 

och endast 2 pedagoger (1,82%) använder sig av digitala verktyg endast någon gång i 

månaden. Ingen i undersökningen (0%) använde sig av digitala verktyg endast någon gång 

per termin, men 1 pedagog (0,91%) använder aldrig digitala verktyg i arbete i barngruppen. 
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Figur 7 – Visar svar på frågan ”använder du dig av digitala verktyg när du arbetar med barnens fysiska 

rörelse och aktivitetsnivå?”. 

Störst del av pedagogerna använder sig av digitala verktyg i arbete med barnens fysiska 

rörelse och aktivitetsnivå några gånger i veckan eller någon gång i veckan. Dessa svar hade 

49 (44,55%) respektive 28 (25,45%) av pedagogerna svarat i undersökningen. 18 pedagoger 

(16,36%) använder dagligen digitala verktyg i detta arbete. Endast 7 pedagoger (6,36%) 

använder digitala verktyg i arbete med barns rörelse och aktivitetsnivå någon gång i månaden 

och 3 pedagoger (2,73%) någon gång per termin. Resultatet visar att 5 pedagoger (4,55%) 

aldrig använder sig av digitala verktyg i detta syfte i arbetet med barnen.  

 
Figur 8 – Visar deltagarnas svar på frågan ”vilka av dessa digitala verktyg skulle du använda dig av i arbetet 

fokuserat på barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå?”.  

Resultatet av figur 8 går att avläsa i antal personer som valt varje alternativ där det var 

möjligt att fylla i fler än ett svarsalternativ. Svaren är både från förskollärare och barnskötare 

och det går tydligt avläsa vilka alternativ som dominerar användandet av digitala artefakter 

i förskolans arbete där fokuset är på barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå. Dessa 

artefakter är videomaterial och musikmaterial där 99 (90%) respektive 95 (86,4%) av 110 
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pedagoger använder sig av dessa. Förutom dessa artefakter så hade appar på Ipad/läsplatta 

och QR koder högst användningsgrad med 63 (57,3%) av 110 pedagoger på båda. Lägst 

antal användare hade dator på endast 13 (11,8%) av 110 pedagoger. I svarsalternativet annat 

fanns det möjlighet för deltagarna att fylla i material som inte fanns med bland alternativen. 

Av svaren som kom in här nämnde 2 deltagare projektor, och 3 deltagare olika appar men 

med mer exakta namn på apparna. Vi valde att bortse dessa svar då de innefattades av 

svarsalternativ som fanns med i frågan. 1 pedagog fyllde däremot i ljusbord och ficklampor 

som svar vilket inte innefattades av något svarsalternativ.  

 
Figur 9 – Visar svar på ”Känner du att du har tillräcklig digital kompetens för användandet av digitala verktyg 

kopplat till barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå?”. 

Resultatet på frågan om deltagarna i studien kände att de hade tillräcklig digital 

kompetens för användandet av digitala verktyg kopplat till barns fysiska rörelse och 

aktivitetsnivå visade att 19 pedagoger (17,27%) kände att de hade tillräckligt. Hela 63 

pedagoger (57,27%) ansåg att de hade tillräcklig men skulle vilja utveckla sin digitala 

kompetens kopplat till barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå. 25 pedagoger (22,73%) 

kände att de inte hade tillräcklig digital kompetens för syftet men skulle vilja utveckla den. 

3 pedagoger (2,73%) kände däremot att de inte hade tillräcklig digital kompetens för syftet 

och var inte intresserade av att utveckla den. 
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Figur 10 – Visar svar för frågan ”Upplever du barnen som mer fysiskt aktiva eller mer stillasittande när ni 

arbetar med digitala verktyg?”. 

Resultatet visar att högst antal pedagoger, 43 (39,09%) upplever att barnen varken eller 

blir mer fysiskt aktiva eller mer stillasittande när de arbetar med digitala verktyg. 35 

pedagoger (31,82%) upplever barnen som mer fysiskt aktiva och 6 pedagoger (5,45%) 

upplever dem som mycket mer fysiskt aktiva. 18 pedagoger (16,36%) upplever barnen som 

mer stillasittande i arbete med digitala verktyg och 8 pedagoger (7,27%) upplever dem som 

mycket mer stillasittande. Ingen av de deltagande i undersökningen (0%) valde alternativet 

”vi använder inte digitala verktyg i verksamheten”.  

Analys delstudie 1 – enkätundersökning  

I följande avsnitt kommer vi presentera analys av resultatet utifrån forskningsfrågorna där 

vi kommer framhäva intressanta kopplingar till tidigare forskning som gick att hitta i de olika 

svaren. Vi kommer även lyfta intressanta variabler som gick att avläsa i jämförelse mellan 

olika deltagargrupper.   

Användandet av digitala verktyg som artefakter i arbetet med barnen varierar mellan 

deltagarna i studien vilket syns tydligt i figur 6 där 58,18% använder dessa dagligen. 26,36% 

av pedagogerna använder digitala verktyg några gånger per vecka därefter använder övriga 

deltagare de någon gång per månad. Det resultat som sticker ut i figur 6 är att en pedagog 

aldrig använder digitala verktyg i sitt arbete med barnen. I detta fall var deltagaren utbildad 

barnskötare, men den ansvariga förskolläraren på hens avdelning har ansvar att uppfylla 

läroplanen som framför att förskollärare ska ansvara för att varje barn ”får använda digitala 

verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Lpfö18, s.15). Ser vi till detta 

utifrån figur 10 så ser vi att ingen deltagare valde alternativet ”vi använder inte digitala 

verktyg i verksamheten”. Därmed visas att barnskötaren i fråga arbetar i en verksamhet där 

digitala verktyg används men inte i aktiviteter styrda av hen. Detta kan tolkas utifrån 

Nielsens avhandling att barnen får använda digitala verktyg i verksamheten själva utan 

pedagogens hjälp vilket leder till att lärandesyftet uteblir (2018, s.103-104).  
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Resultatet som framkommer i figur 6, ”hur ofta använder du dig av digitala verktyg när 

du arbetar med barnen” och figur 7, ”använder du dig av digitala verktyg när du arbetar 

med barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå”, skiljer sig till stora delar. Den mest 

markanta skillnaden är antal deltagare som använde sig dagligen av digitala verktyg i det 

valda syftet sjunker från 58,18% till 16,36%. De flesta använder digitala verktyg i arbete 

med barnen med fokus på deras fysiska rörelse och aktivitetsnivå några gånger i veckan. 

Antalet pedagoger som använde digitala verktyg färre än någon gång i veckan ökade från 

2,73% till 13,64% när vi jämför digitala verktyg i arbetet med barnen och med fokus på deras 

fysiska rörelse och hälsa. Denna ökning kan ha koppling till inställningen pedagoger (figur 

5) har till påståendet ”begreppen digitala verktyg/digitalisering hör ihop med barnens 

fysiska rörelse och aktivitetsnivå”, där 4,55% tycker de inte alls hör ihop och 32,73% 

instämmer till viss del. Dessa pedagoger kan vara de som inte använder sig av digitala 

verktyg i arbetet med barnen med fokus på deras fysiska rörelse och hälsa då de inte 

instämmer helt att dessa begrepp hör ihop. När dessa pedagoger inte använder digitala 

verktyg i verksamheten ser de inte dessa som artefakter utan mer som det Säljö beskriver 

som döda objekt som inte påverkar barnens utveckling (2000, s.80).  

 
Figur 11 - Visar fördelningen av svaren på frågan ”Vilka av dessa digitala verktyg skulle du använda dig av i 

arbetet fokuserat på barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå?” fördelat på åldersgrupperna.  

 

Figur 11 visar fördelningen mellan åldersgrupperna som fanns som alternativ i 

undersökningen och svaret på frågan ”vilka av dessa digitala verktyg skulle du använda dig 

av i arbetet fokuserat på barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå?”. Resultatet som går att 

urskilja är att oavsett ålder så använder pedagogerna i förskolan liknande digitala verktyg i 

arbete fokuserat på barnens fysiska rörelse och aktivitetsnivå. Detta syns i figuren genom att 

de delar som visar användandet av videomaterial och musikmaterial är dominerat störst i alla 

åldersgrupper. Därefter följer appar på Ipad/läsplatta i de flesta åldersgrupperna. Den största 
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markanta skillnaden är i åldersgrupperna 30-39 och 60-65+ där ingen av åldersgrupperna 

använder sig av dator. I äldsta åldersgruppen utebliver också användandet av kamera och 

green screen. Oavsett vilket digitalt verktyg som pedagogerna använder är det viktigt att de 

finns en tanke med användandet som Lieberman m.fl. lyfter i sin forskning så främjas 

barnens lärande och kompetensuppbyggnad vid ett välutformat material. De påverkar heller 

inte barnets fysiska rörelse negativt med ett välutformat material (Lieberman, 2009, s.300-

301). 

 
Figur 12 – Jämförelse av ”år som yrkesverksam?” och ”Känner du att du har tillräcklig digital kompetens för 

användandet av digitala verktyg kopplat till barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå?”. 

När det kommer till hur pedagogerna själva känner i kompetens för användandet av 

digitala verktyg kopplat till barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå så visar resultatet från 

undersökningen att oavsett hur många år som yrkesverksam du varit så känner majoriteten 

att de har kompetens men skulle vilja utveckla den i det valda syftet. Som Manilla lyfter i 

sin forskning så kräver pedagogen en digital kunskap på ett personligt plan för att kunna ha 

digital kompetens vilket de flesta deltagarna i undersökningen känner att de har då de valde 

alternativet ja, men att de alla skulle vilja utveckla den (2018, s.204-206). Resultatet 

synliggör att de pedagoger som varit yrkesverksamma i 16 år eller mer känner att de inte har 

tillräckligt med digital kompetens jämfört med pedagogerna som varit yrkesverksamma en 

kortare tid i förskolan. De är även en del av dessa pedagoger som valt alternativet ”nej, men 

är inte intresserad av att utveckla min digitala kompetens kopplat till barns fysiska rörelse 

och aktivitetsnivå”. Dessa pedagoger kan vara samma som ansåg att begreppen digitala 

verktyg och barns fysiska rörelse och aktivitetsnivå inte hör ihop samt inte jobbade med det 

i deras arbete med barnen. Säljö lyfter det som att det är deras personliga mediering som 

påverkar användandet av dessa digitala verktyg i arbetet med barnen då deras egna 

användande och förståelse av artefakterna färgar användandet i verksamheten (2000 s.81). 
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Angående den brist på kompetens som pedagogerna känner kan det riskera att barnen inte 

når den proximala utvecklingszonen, där de med hjälp av ett socialt samspel lär sig bemästra 

något för att sedan kunna använda det själv (Säljö, 2000, s.120). Barnen får själva testa sig 

fram i användandet av dessa digitala verktyg när inte pedagogerna kan hjälpa och som 

tidigare nämnts då med uteblivande lärandesyfte.  

Figur 13 – Fördelning av utbildning och svar på frågan ”Upplever du barnen som mer fysiskt aktiva eller mer 

stillasittande när ni arbetar med digitala verktyg?”. 

Ser vi till inställningen som pedagogerna i förskolan har i figur 4 till ”vilken inställning 

har du till att begreppen digitala verktyg/digitalisering har tillkommit i flera mål i Lpfö 18?” 

så kan vi avläsa att majoriteten är positiva eller mycket positiva som 82,73% av deltagarna 

har svarat i undersökningen. 10,91% har en varken eller inställning till frågan och 6,36% är 

negativa eller mycket negativa till att begreppen har tillkommit i flera läroplansmål. Dessa 

svar kan kopplas till figur 13 som visar fördelningen av utbildning och svar på frågan 

”upplever du barnen som mer fysiskt aktiva eller mer stillasittande när ni arbetar med 

digitala verktyg?”. Figuren visar att majoriteten av förskollärarna upplever barnen som mer 

fysiskt aktiva eller varken eller, medan barnskötarna har större fördelning på 

svarsalternativet mycket mer stillasittande. Orsaken till att varje enskild pedagog har den 

inställningen de har går inte avläsa i undersökningen men ser vi till Hamiltons m.fl. 

forskning där barnen spenderar mer tid framför skärmar än att vara fysiskt aktiva så kan 

dessa pedagoger möjligen anse att det är skärmarna som bidrar till mer stillasittande hos 

barnen (2015, s.2638).  
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Resultat och analys – Delstudie 2 Intervjuer 

Intervjuerna har skett på en förskola, som ligger i Norrtälje kommun. Den är i privat regi 

och det tre förskollärare och två barnskötare som deltagit i studien. 

___ 

 

Vad är det för ålder på barngruppen du arbetar i och hur länge har du varit verksam 

i förskolan? Samt vad är din titel?  

 

Anki* ålder 30–39, arbetar i en barngrupp i åldrarna 1–3 år. Varit verksam i ca 15 år, och 

har titeln förskollärare.  

 

Samantha* ålder 40–49, arbetar i en barngrupp i åldrarna 3–6 år. Har varit verksam i ca 20 

år, och har titeln förskollärare.  

 

Malin* ålder 50–53, arbetar i en barngrupp i åldrarna 3–6 år. Har varit verksam ca 35 år och 

har titeln förskollärare.  

 

Janne* ålder 40–49, arbetar i en barngrupp i åldrarna 1–3 år. Har varit verksam ca 3 år och 

har titeln barnskötare. 

 

Agneta* ålder 50–59, arbetar i en barngrupp i åldrarna 1–3 år. Varit verksam i ca 35 år och 

har titeln barnskötare.  

 

*Namnen är fiktiva och har ingen koppling till den intervjuades riktiga namn. 

_____ 

      

Anser du att du är insatt i vad Läroplanen (2018) säger om digitala verktyg? 

 

Samantha och Anki är båda väl insatta, de menar att de kanske inte kan rabbla den utantill, 

men har ändå läst den så pass många gånger att dem är väl medvetna om vad som står.  

Jo men det står ju att dem ska lära sig. Det vet jag ju. Men vad? Nej det vet jag inte. – 

Malin. 

Agneta och Janne är inte så insatta. Inte Malin heller, hon påvisar att hon läst den, och hon 

vet att det står några rader om digitala verktyg, men inte vad de där raderna innehåller.  

 

Analys: Svaren skiljer sig åt här, två förskollärare väl insatta, barnskötarna är inte det. 

Förskolläraren Malin är inte heller det. Det är svårt att utläsa något direkt utifrån dessa svar. 

Det verkar inte ha med verksam tid i förskolan att göra, som vi kanske hade förutfattade 

meningar kring. Istället hänvisar vi till Manillas (2018, s.204–205) forskning som menar att 

de är det personliga intresset som spelar störst roll kring huruvida man sätter sig in i 

Läroplanen (2018) och dess riktlinjer.  

_____ 
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Vad anser du om digitala verktyg generellt? 

 

Anki är väldigt positiv, och säger direkt – ”det är framtiden!” Alla generationer måste lära 

sig, det är det här som kommer hända.  

 

Malin och Janne har lite utav samma syn på digitala verktyg. Det är bra om det inte är för 

mycket. De vill begränsa användandet av verktygen, då de menar att det mest bara är 

tidsfördriv och barnpassning.  

Jag förstår nog inte hälften, men det är kul! – Anki. 

Samantha håller på mycket med digitala verktyg på fritiden och spelar gärna spel själv. Hon 

tycker det är kul och kan ganska mycket. Hon tycker digitala verktyg har en tydlig plats i 

förskolans verksamhet.  

 

Analys: Det vi kan se utifrån denna fråga är att Anki är väldigt positivt inställd till arbetet 

med digitala verktyg och hon anser att det är framtiden.  

Samantha berättar att hon använder mycket digitala verktyg på sin fritid, vilket kommer 

att hjälpa henne i hennes arbete på förskolan. Det gäller att ha kunskaper både privat och 

professionellt, för att kunna använda digitala verktyg på ett fördelaktigt sätt i verksamheten 

(Manilla, 2018, s.204–205).  

     Malin och Janne upplever negativa känslor kring digitala hjälpmedel, och det kommer 

också kunna påverka hur de använder IKT i sitt pedagogiska arbete. När vi förstår att den 

personliga inställningen påverkar lärandet, kan det också bli ett hinder när det kommer till 

att hjälpa barn att hamna i den proximala utvecklingszonen. I zonen utvecklas det som barnet 

klarar på egen hand, med stöd utav en vuxen. Om inte pedagogen har förståelse kring det 

som sker (i det här fallet arbetet med digitala verktyg), kommer inte barnet att utvecklas 

inom området (Säljö, 2000, s.120).  

_____ 

 

Hur tycker du att digitala verktyg påverkar barns lärande? 

 

Agneta tycker att barn tittar för mycket på sådant de inte har nytta av och hänvisar till 

”Youtube och sånt” och menar att de är det som gör att barn idag inte kan bygga puzzel och 

göra andra finmotoriska aktiviteter. Agneta säger att barn väljer att göra saker på Ipaden för 

att de hela tiden finns belöningar. Det kommer nya banor, kläder, pling och ljus som gör att 

det är roligare än den verkliga världen. 

 

Anki och Samantha tycker att det påverkar lärandet positivt om de används rätt sätt, vid rätt 

tillfällen. Och de båda menar att de måste finnas någon vuxen närvarande för att det ska bli 

en positiv inverkan på lärandet. Samantha utvecklar det med att berätta om att barnen i 

hennes grupp är så intresserade vilket gör det enkelt att fånga intresse och starta upp 

pedagogiska samtal kring de som sker. Hon menar också att de lär sig väldigt fort, fortare än 

om de hållit på med fysiska saker. Samantha preciserar fysiska saker till penna och papper, 
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och menar att barn lär sig till exempel bokstäver snabbare på Ipaden än på papper, med en 

penna.  

Penngreppen är mycket sämre. Det har jag märkt är väldigt, väldigt dåligt.    – Malin. 

Janne och Malin menar att det påverkar positivt om det är anpassat på ett väldigt specifikt 

sätt, till exempel kring arbetet med språkstörningar. Malin utvecklar med att säga att digitala 

verktyg har påverkat barns motorik i många avseenden, till exempel färgseende. Hon 

påpekar också penngreppet.  

 

Analys: Agneta beskriver samma fenomen som Liberman m.fl  såg i sin forskning nämligen 

att digitala spel är likt ett system där barnet som spelar möter utmaningar. I dessa utmaningar 

får barnet sen feedback på det den gör, genom ljud och olika belöningar. Agneta hänvisar 

till fenomenet i negativ aspekt, men Liberman m.fl. menar att det kan skapa engagemang, 

utveckling och tydliga lärandetillfällen. Det är istället ett dålig utformat spel som kan bidra 

till frustration och ödslande utav barnets tid (2009, s.300-301). Även detta är något som 

Samantha och Anki tar upp, att arbete med digitala verktyg bör ske i samförstånd med en 

närvarande pedagog.  

     När Samantha beskriver att barnen är intresserad och att de lär sig fortare, kan det 

hänvisas till att digitala verktyg är artefakter som barnen känner igen. Barnen möter dessa 

dagligen då vårdnadshavare och troligen de själva använder sig utav det. De barnen känner 

igen och möter varje dag, har en positiv inverkan på lärande för det skapar kulturella 

sammanhang (Säljö, 2000, s.29). Det är i dessa sammanhang som barnens erfarenheter möts, 

och där skapas ett gemensamt lärande. 

     Avslutningsvis så hänvisar Malin till penngreppet och att det blivit sämre. Det är hennes 

upplevelse utav vad digitala verktyg gjort med barns utveckling vilket i sin tur kan hänvisas 

till det Barnhälsovården (2019) skriver, det är inte skärmen direkt som påverkar barnens 

utveckling, utan de är istället det som uteblir på grund utav skärmen.  

_____ 

 

Hur tycker du digitala verktyg påverkar barns aktivitetsnivå? Om du observerat 

något i din verksamhet, berätta vad. 

 

Agneta beskriver hur aktivitetsnivån påverkas på ett dåligt, nästan extremt sätt. Hon säger 

att om de fick välja mellan att gå ut eller använda Ipaden väljer dem alltid Ipaden. ”Det känns 

inte bra”, fortsätter hon. ”Jag tycker dem kan sitta hur länge som helst? Man hör 

skräckhistorier kring hur länge de sitter hemma, och vid matbordet. Det finns inget stopp på 

det.” 

Det tar över. Det är obehagligt! Ipaden ger stimulans direkt, med ljud och allt vad som 

ploppar upp, belöningar och nya nivåer. Det är ingen som vill spela fotboll, för då blir 

man ju svettig. – Agneta. 

Samantha och Janne menar att det lätt kan bli en stillasittande situation. Det är inte ofta det 

finns program på Ipaden som bidrar till rörelse. Janne menar att så fort Ipaden kommer fram 

stannar barnen i vad de än gör, för att se om de kommer få använda den.  
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Anki tycker att det kan påverka åt båda hållen, ”men alla saker påverkar ju alltid åt båda 

hållen!” säger hon. Om de sitter själva och använder Ipad som en barnvakt – ja då blir det 

en negativ effekt på aktivitetsnivån.  

Om vi går till skogen orkar inte 50 % av gruppen leka. Deras kroppar orkar inte gå. 

Det är orken, dem har ingen kvar. Ingen motorik heller. Dessutom får dem skjuts 

överallt. – Malin. 

Malin tycker att digitala verktyg har påverkat aktivitetsnivån mycket dåligt. Så pass mycket 

att barn idag har svårt att röra sig. När hon började arbeta i förskolan kunde alla barn leka, 

springa och klättra på ett nästintill outtröttligt sätt, nu blir barnen trötta av att gå ca 1 

kilometer till närmast skog. 

 

Analys: Det genomsnittliga svaret är att de upplever negativ inverkan på aktivitetsnivå på 

grund av digitaliseringen. Vi återkommer till Liebermans m.fl. (2009, s.300–301) forskning 

som beskriver att det är när barnet sitter ensam vid ett digitalt verktyg som det kan påverka 

barnet negativt. Det kan bidra till antisocialt beteende, ångest och rädsla – med 

förutsättningen att det sker under en onormalt lång tid. Lieberman m.fl. menar också att det 

inte är pedagogiska spel som är orsaken till att barn till exempel orkar mindre och har sämre 

koordination, utan det har att göra med de som uteblir när barnen spelar.  

Pedagogerna i intervjuerna upplever att det är digitala verktyg som påverkar rörelsenivån, 

men om vi jämför med forskning har det snarare att göra med vårdnadshavare och pedagoger 

som i vissa fall inte är engagerade, och använder dessa artefakter i barnens vardag på ett 

ogynnsamt sätt (Lieberman m.fl, 2009, s.301-302). 

_____ 

 

Tycker du att digitala verktyg och rörelse/barns aktivitetsnivå går att arbeta med 

tillsammans. Varför/Varför inte? 

 

Agneta och Anki är positivt inställda, ”klart det går! Det finns musik, appar, filmer som man 

kan härma ifrån”. Dans är i de bådas fokus, vilket hänvisas till att deras barngrupper älskar 

att röra sig till musik.  

Det är bättre att släppa ut dem än att ta fram Ipaden! Där har vi rörelse. – Janne. 

Samantha menar att det går, men ställer sig undrade till hur mycket man gör det egentligen. 

Janne är liksinnad i frågan och menar att det går att göra.  

 

Analys: Agneta och Anki är säkra på sin sak, de hänvisar till olika appar och verktyg de kan 

använda sig av. Dessa kan även kallas ”exergames” som innebär att barnen rör på sig för att 

få respons av spelet (Liberman, m.fl, 2009, s.300-301). Forskningen visar på att leken – både 

ute i naturen och med hjälp av digitala verktyg ger möjlighet till lärande, utforskande och 

utveckling om det utformas på bra sätt.  

     Det är i lek, utforskande och rörelse som barnen får allra mest nya upplevelser och 

erfarenheter – men det spelar ingen roll vad det är som bidrar till detta, det kan antingen vara 

instruktioner på ett vanligt A4 eller ett spel via ett digitalt hjälpmedel (Liberman, m.fl, 2009, 

s.304). 
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______ 

 

När du hör rörelse/fysisk aktivitet, kommer du och tänka på något speciellt digitalt 

verktyg du kan använda dig av? Om ja – vilket/varför? Om nej – varför/hur 

resonerar du? 

 

Malin säger direkt nej. Agneta och Anki funderar båda två länge, innan det båda hänvisar 

till olika appar där det finns danser barnen kan följa.  

 

Samantha menar att det finns en hel del, ”Ipad, mobilen, högtalaren, projektorn – det finns 

så många möjligheter!” 

 

Analys: Här återkopplar vi till Manillas forskning som påvisar att det finns vissa aspekter 

som måste fungera för att arbetet med digitala verktyg ska fungera, och bland annat är det 

professionellt engagemang. Pedagogen själv måste ta reda på vad som kan användas på ett 

fördelaktigt sätt i just deras verksamhet. Här har pedagogerna tagit reda på saker som kan 

användas i arbetet med fysisk aktivitet, något som kommer höja kvaliteten på deras arbete 

med digitala verktyg (Manilla, 2018, s.204-205). 

_____ 

 

Tycker du att digitala verktyg kan påverka barns sociala kontakter och sociala 

samspel? Om ja – på vilket sätt/varför? Om nej – varför inte? 

 

Janne, Agneta och Anki hänvisar direkt till ordet ”hangarounds” – barn som inte spelar på 

Ipaden men som står bredvid och tittar, men varken hjälper till eller är med i spelet.  

Umgås, det gör barnen när de leker och pratar med varandra. Att sitta framför en 

skärm, vad gör det för barnen? – Agneta. 

Janne säger att barnen på förskolan inte påverkas nämnvärt av digitala verktyg i samband 

med sociala relationer. Och Malin menar att barnen som spelar på t.ex. En Ipad eller dator 

gärna stänger in sig och vill inte heller ha hjälp. De vill helst använda det digitala verktyget 

ifred.  

Det var så fint att se. Hur jag bara kunde googla lite bilder på enkla bilar, för att barnet 

sen kunde visa övriga i gruppen. Det är de bästa med Ipaden tycker jag – det går att 

lösa vissa situationer så snabbt! Sen fick barnet fick hjälpa alla att bygga, och skulle 

också godkänna vissa bilar. Jag kunde nästan se glädjen i barnets ögon.”– Anki. 

När jag frågar Anki säger hon direkt ”Ja, jag det klart!” Hon hänvisar till en situation på en 

gammal arbetsplats, där ett barn inte kunde svenska. Hon hade förstått att barnet gillade bilar, 

och gemensamt tog Anki och barnet fram bilder på bilar som barnet sen rabblade märken på 

utantill. Sen blev fler barn intresserade, och efter det började en grupp barn bygga lego-bilar. 

Eftersom barnet kunde alla modeller, var alla andra i gruppen intresserade utav att prata med 

just hen. Barnet, utan någon svenska blev ”huvudpersonen” i gruppen och fick ett socialt 

sammanhang med hjälp av bilder på Ipaden.  
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Analys: Här upplevs svaren vara en tydlig reflektion kring det som pedagogerna upplevt 

själva. Agneta och Janne diskuterar mer att det inte alls har något med ett socialt 

sammanhang att göra, samtidigt som Anki upplevt detta i verksamheten och beskriver det 

på ett annat sätt.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet ser vi att lärandet sker i sociala och kulturella 

sammanhang (Säljö, 2000, s.13). Det sker i varje samtal och de olika miljöer barn befinner 

sig ständigt i på förskolan. Därför är det intressant att se på dem barn som kallas 

”hangarounds”. I intervjuerna påvisas de begreppet som något negativt, men utifrån den 

sociokulturella teorin kan de beskrivas annorlunda. Att vara i bakgrunden och titta, 

kommentera och fundera är också en viktig del av ett barns lärande. Det är ett socialt 

sammanhang. Vi ser på det digitala verktyget som en artefakt där den blir centrumet i 

situationen. Genom att ett barn använder den och flera andra står omkring skapas ett socialt 

och kulturellt sammanhang där barnen lär sig tillsammans (Säljö, 2000, s.13). 

_____ 

 

Anser du att du har tillräckligt med kompetens för att jobba med digitala verktyg i 

samband med rörelse och fysisk aktivitet? Om ja – hur, på vilket sätt arbetar du? Om 

nej – vad tror du krävs för att kunna arbeta med detta? 

 

Agneta, Anki och Samantha säger alla tre ett tveksamt ja, men menar också att de skulle 

behöva lära sig mycket mer.  

Nej, jag har så svårt att hitta. Vart letar jag? Vart hittar jag bra verktyg? Det borde 

finnas någon information. Vi får förslag på appar, men ingen hjälper oss med att 

förstå hur vi använder dem. – Janne. 

Samantha menar att bara några få tips skulle kunna göra stor nytta. Hon menar att alla inte 

behöver veta allt. 

 

Analys: Det här blir intressant utifrån den föregående frågan. Alla pedagoger kommer på 

något specifikt verktyg de kan använda, men de anser trots allt att de inte har tillräckligt med 

kompetens. Utifrån Manillas forskning kan vi se att det personliga intresset måste vara stort 

för att de själva ska vilja använda och lära sig mer kring hur det går att använda i pedagogiska 

situationer.  

     Huruvida pedagogerna ser på verktyget och dess betydelse som en artefakt för barnen är 

av hög relevans då det kan skapa stora möjligheter för pedagogiskt arbete. Det kan också 

minska möjligheterna, och detta grundar sig i ett personligt intresse (2018, s.204–206). 

_____ 

 

Anser du att dina kollegor arbetar med digitala verktyg på ett fördelaktigt sätt? 

Känner du att ni strävar framåt eller står still i arbetet?  

 

Janne säger direkt att kollegorna inte bedriver ett arbete som strävar framåt. Men menar 

också att ”det är lika bra det” då han menar att digitala verktyg tagit över helt. Det har gått 

för snabbt och det är för mycket. 
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Många saker är bra. Vi har fått hjälp av en specialpedagog med bra material.  

Det tycker jag mina kollegor använder jättebra. – Agneta. 

Anki och Agneta hänvisar båda till svaren ja och nej. Ja för att vissa är duktiga på att sitta 

med och se till så att materialet är pedagogiskt. Samtidigt som vissa kollegor bara använder 

digitala verktyg som barnvakt när pedagogen själv gör något annat eller tycker det är 

högljutt.  

 

Malin berättar om att hennes kollegor tagit ansvar för att rensa Ipaden så nu finns bara 

pedagogiska appar som har ett syfte. Men Malin menar att hon är en bakåtsträvare själv, och 

vill därför inte uttala sig om kollegorna. ”Det är för mycket, säger Malin. Jag vill begränsa 

det ännu mer, avslutar hon med att säga.” 

Variation. Det måste finnas variation. Men så är det ju i alla ämnen, varför skulle det 

vara annorlunda med digitala verktyg? Jag tycker inte man ska vara så rädd. – 

Samantha. 

Samantha berättar att hon fått känslan av att hennes kollegor är lite rädda. Hon säger att hon 

arbetar i motvind, då hon själv vill sträva framåt. Hon berättar att hennes kollegor begränsar 

barnen väldigt mycket och att de alltid måste fråga om Ipaden. Dessutom säger kollegorna 

ofta ”nej” eller ”kanske senare”. Samantha förstår hur kollegorna tänker kring barnens 

användning av digitala verktyg men menar ändå att 10–15 minuter med en Ipad eller något 

annat digitalt verktyg inte skadar utan snarare främjar lärande. Samantha säger att på 

förskolan ”gör de pedagogiska saker med digitala verktyg, och det är ju inte alls farligt.” 

Hon hänvisar till sin gamla arbetsplats där Ipad och kameror låg tillgängligt för barnen. 

Samantha säger att det blev väldigt avdramatiserat och hon tyckte sig inte alls kunna se att 

barnen använda digitala verktyg mer, utan tvärtom. Det blev bara en naturlig del av 

inredningen och barnen använde de vid vissa tillfällen, mest som kamera eller när de ville 

hitta saker på internet, men då fick dem hjälp säger hon.  

 

Analys: Utifrån de blandade svaren kan se att i arbetslaget finns de flera olika viljor och 

inställningar kring digitala verktyg. För att skapa ett fördelaktigt arbete med digitala verktyg 

måste ett gemensamt lärande i arbetslaget ske hela tiden detta för att kunna förändra och 

utveckla förutsättningarna för det (Manilla, 2018, s.209). Om ett arbetslag får möjlighet att 

arbeta med digitala verktyg inom ett specifikt område skulle troligtvis pedagogerna känna 

ett ständigt växande intresse, ansvar och även utveckla en kompetens kring hur de kan 

användas. Bäst lär sig pedagoger gemensamt, i små grupper på 2–3 personer i varje (Manilla, 

2018, s.209–210) där de hela tiden kan kommunicera och lära av varandra. Vilket även tar 

stöd i den sociokulturella teorin där lärandet sker i sociala sammanhang (Säljö, 2000, s.13). 

Samantha beskriver i sin intervju att en avdramatisering av verktyget vore gynnsamt vilket 

också Manilla skriver. Hon menar att det digitala verktyget bör genomsyra alla typer av 

arbete, dels för att öka kompetens men också för att göra det mer till en naturlig del av det 

vardagliga arbetet (2018, s.209–210). 

_____ 
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Har du i ditt arbete blivit erbjuden någon typ av utbildning kring digitala verktyg 

och hur de kan användas i rörelsesyfte? Tycker du att det behövs, ja/nej? 

 

Alla som blev intervjuade svarade nej. Ingen har blivit erbjuden den typen av utbildning. 

Samantha säger också att om man som pedagog inte håller på med digitala verktyg hemma 

har man en lång väg att gå, och att det behövs intern-utbildning på arbetsplatsen. 

Jag tror att en utbildning där man själv får spela spelen hade varit bra. De är nog så 

man lär sig bäst. När jag spelar med barnen vill jag kunna det jag gör, för att… finnas 

där och hjälpa. Men det kräver ju att jag kan. Så en sådan utbildning vill jag ha, där 

man får spela spel, och lära sig. – Anki. 

Agneta ville ha en utbildning baserad lite på ålder. Hon menar att det är en stor skillnad på 

aktiviteter och vad som passar. Även Janne och Malin vill ha mer kunskap kring vad som är 

pedagogiskt/inte pedagogiskt.  

 

Analys: Manillas forskning beskriver hur pedagoger lär sig bäst om digitala verktyg i 

sociala sammanhang (2018, s.209–210). Något som också beskrivs i den sociokulturella 

teorin. Manilla beskriver också att undervisning och personlig utveckling inom området är 

avgörande för ett gott arbete med verktygen (2018, s.204–206).  Det vi sett i forskningen 

och de svar vi fått i intervjuerna är inte lika på det sättet när de kommer till hur utbildningen 

inom IKT ska utformas. De vill spela och uppleva själva, men ingen beskriver att de skulle 

vilja göra det i grupp.  

_____ 

 

Är det något material du saknar i arbetet med digitala verktyg? Om ja – vad? 

 

Malin och Samantha skulle båda vilja ha fler Ipads. De menar att de skulle få större 

möjligheter till att dela ut verktygen och använda de mer spontant. 

Jag har jobbat så länge utan. Jag klarar mig. Jag vill hellre göra saker live med barnen. 

– Agneta. 

Agneta säger att hon inte tycker det är så kul med digitala verktyg och vill helst inte ha något 

mer. Hon är nöjd som det är.  

 

Analys: Vi återkommer till Manillas (2018, s.204–206) forskning och de stycke där hon 

beskriver att digitala resurser har en stor påverkan kring hur arbetet kommer utformas. Av 

de fem personer vi intervjuade ville tre utav dem ha mer verktyg tillgängligt i arbetet. Det 

beskriver att de vill ha möjligheter till flera olika aktiviteter och att kunna ge barnen 

möjligheten att använda de mer spontant.  
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Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi diskutera, jämföra och analysera resultatet av undersökningarna 

i våra delstudier, i relation till vår teoretiska grund och tidigare forskning. Avslutningsvis 

sammanfattas studiens resultat under rubriken konklusion tillsammans med förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Resultatet som framkom både i delstudie 1 och i delstudie 2 var att pedagogers inställning 

till användandet av digitala verktyg i aktiviteter med fokus på barns fysiska rörelse och 

aktivitetsnivå varierar. Enkätundersökningen visade att majoriteten på ca 83 % av deltagarna 

var positiva eller mycket positiva till att begreppen digitala verktyg/digitalisering har 

tillkommit i flera mål i Läroplanen (2018). I intervjuundersökningen framkommer att 2 av 

förskollärarna är insatta i att dessa begrepp tillkommit i fler mål, barnskötarna är inte insatta 

och 1 av förskollärarna är inte alls insatt i vad som menas med detta. Detta kopplar vi till 

pedagogernas inställning av digitala verktyg generellt. Delstudie 2 visar att fördelningen 

mellan svaren är stor där förskollärare Anki och Samantha är väldigt positiv till digitala 

verktyg jämförelsevis med de övriga deltagarna i intervjuundersökningen. Som 

enkätundersökningens resultat visar så använder 58% av pedagogerna digitala verktyg 

dagligen i arbete med barnen och 26% någon gång i veckan. Som vi tolkar detta kan 

användandet av digitala verktyg ha stark koppling till pedagogens egna förhållande till dessa 

artefakter. Som Säljö lyfter artefakter ur sociokulturell teori så använder dessa pedagoger de 

digitala verktygen som levande objekt som ständigt påverkar utvecklingen (2000, s.80). De 

pedagoger som använder dem mer i vardagen utanför förskolans verksamhet är de som mer 

använder sig av de i arbetet med barnen. Detta går i linje med Manillas forskning där hon 

belyser att pedagogen behöver ha en relation till de digitala verktygen för att kunna ha 

kompetensen som krävs för att använda de i verksamheten med barnen (2018, s.204-206). 

I intervjuerna framkom det svar som visade att pedagogers endast användning av digitala 

verktygen var som tidsfördriv för barnen när de svarade på varför de inte använde sig av 

digitala verktyg i arbetet med barnen. Detta går i linje med forskningen gjord av Zabatiero 

m.fl. som framför vårdnadshavares användning av digitala verktyg där fokuset ofta blir som 

barnpassare när de inte har tid att vara tillsammans med barnen (2018, s.14). När detta sker 

i arbetet med barnen blir det som Nilsen lyfter i sin avhandling att lärandesyftet försvinner 

när inte pedagogerna är med i användandet av digitala verktyg och att barnen då själva 

använder dessa verktyg med annan avsikt, ofta med fokus på lek eller spel (2018, s.103-

104). Som Säljö beskriver situationer där pedagoger låter barnen själva bemästra de digitala 

verktygen blir det ur sociokulturell teori att de inte uppnår den proximala utvecklingszonen, 

där barnen lär sig genom interaktion med en pedagog eller andra barn för att sedan kunna 

bemästra aktiviteten själv (2000, s.120). 

De som framgick i intervjuerna var att den digitala kompetensen var större hos dem 

pedagoger som använde digitala verktyg privat. I intervjuerna kunde vi även se att även de 

som använde mycket digitala verktyg både privat och i verksamheten ändå upplevde att de 

behövde mer kompetens kring arbetet med digitala verktyg i samband med rörelse och hälsa. 
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Samma resultat visade enkätundersökningen där 57% ansåg sig ha kompetens för arbete med 

digitala verktyg i arbetet med barnens fysiska rörelse och hälsa men de skulle vilja utveckla 

den. Upplevelsen som framkom i intervjuerna var att många pedagoger hade svårt att hitta 

material, och de visste inte vart de skulle hitta detta. Vilket också påvisades tydlig i 

intervjuerna där bara en pedagog kom på flera olika alternativ på en gång, de andra funderade 

desto längre och gav mer svävande svar. I det kollegiala samarbetet svarade flera pedagoger 

att de upplevde att arbetet stod stilla kring digitala verktyg, och vissa ansåg inte heller att det 

var nödvändigt att arbeta sig framåt. Samantha beskriver på ett tydligt sätt hur hon upplever 

att hennes kollegor är rädda, och att digitala verktyg upplevs obehagligt. Hon berättar i 

intervjun att hon arbetar i motvind och att hennes kollegor begränsar henne och barnen 

väldigt mycket. I intervjun avslutar hon med att förklara att hon tror på avdramatisering av 

digitala verktyg och arbetet med de. Hon vill att förståelsen kring pedagogiska arbetet och 

tidsfördriv på till exempel Ipad påvisas mer, så att det blev mer tydligt för hennes kollegor 

att förstå. Som Säljö framför den sociokulturella teorin med fokus på de IKT så uteblir dessa 

som ett kommunikationsredskap då pedagogerna inte använder dessa med barnen (2014, 

s.302). Utifrån detta förstår vi att alla pedagoger, oavsett inställning till digitala verktyg 

upplever att de vill ha en större kompetens kring arbetet och ingen i intervjuerna har heller 

blivit erbjuden någon utbildning från arbetsplatsen. Där ser vi en kunskapslucka som skapats 

i arbetet med digitala verktyg i samband med rörelse och aktivitetsnivå.  

När vi förstår att de finns en kunskapslucka kring detta, kan vi diskutera vidare hur det 

påverkar barns lärande. Vi ser på lärandet som något som sker i olika sociala och kulturella 

sammanhang, med hjälp av artefakter och mediering. Vi intervjuade Samantha, som upplevs 

och även beskriver själv att hon har en relativt god kompetens kring digitala verktyg och hur 

hon kan arbeta med dessa. I arbetet med rörelse och fysisk aktivitet, kan då Samantha 

använda digitala verktyg på ett sätt som skapar förutsättningar för gemenskap och kulturella 

möten, samtidigt som barnen får röra på sig. I rörelse-lekar får barnen utveckla sin fin och 

grovmotorik, sociala samspel och möta sina vänner i olika konstellationer. Detta med hjälp 

av till exempel en Ipad. En Ipad kan skapa lekfulla stunder där barnen utvecklas snabbt inom 

flera olika områden. När pedagogen, i detta fall kanske Samantha använder Ipaden på ett 

välutformat sätt kan hon hjälpa barnen in i den proximala utvecklingszonen där lärande sker. 

Samantha tillhör åldersgruppen 40-49 år vars svarsresultat i enkäten var en av de 

åldersgrupper som använde flest olika slags digitala verktyg i arbete med barns fysiska 

rörelse och aktivitetsnivå. Som Lieberman m.fl. lyfter så blir välutformade artefakters 

användning främjande för barns lärande och kompetensuppbyggnad och påverkar inte deras 

fysiska rörelse negativt (2009, s.300-301). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv skapas det 

ett samspel mellan barnen, pedagogen och de digitala artefakterna. Det krävs en kompetens 

hos pedagogerna för användandet av olika digitala verktyg. Utan den kompetensen brister 

samspelet som ligger till grund för barnens bemästring av de digitala verktygen med fokus 

på deras fysiska rörelse och aktivitetsnivå (Säljö, 2000, s.120).  

När det kommer till hur pedagogerna upplever barnen som mer fysiskt aktiva eller mer 

stillasittande i arbetet med digitala verktyg skilde sig svaren mellan enkätundersökningen 

och intervjuundersökningen. Fördelningen på svaren grundar sig inte i vilken utbildning 

pedagogerna har vilket syntes i intervjuundersökningen där båda barnskötarna och 2 av 3 

förskollärare hade en mer negativ bild av de digitala verktygens påverkan på barnens fysiska 
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rörelse och stillasittande. Enkäten visade också en jämn fördelning mellan utbildningarna 

där endast en liten större del av barnskötarna upplevde barnen som mycket mer stillasittande 

i aktiviteter med digitala verktyg än förskollärarna. Däremot visar resultatet från 

enkätundersökningen att störst del på 38,09% av deltagarna upplever varken mer eller 

mindre fysisk aktivitet hos barnen och därefter på 31,82% dem som mer fysiskt aktiva. 

Jämfört med de 16,36% som upplevde dem som mer stillasittande. Resultatet av 

intervjusvaren i denna fråga går i linje med Hamiltons m.fl. forskning som påvisade att 

barnens fysiska rörelse hade minskat när användningen av digitala verktyg med skärmar 

hade ökat (2015, s.2638). Enkätundersökningens resultat går däremot mer i linje med Nilsens 

avhandling som menar att rörelsen hos barnen i aktiviteter med digitala verktyg, grundar sig 

hos pedagogen och hur den har styrt aktiviteten (2018, s103-105). Orsaken till att våra 

delstudier motsätter sig varandra tror vi beror på den variation som digitala verktyg innebär 

och hur insatt pedagogen är. Det behöver inte bara handla om skärmar via Ipad, dator och 

smartphones i förskolan, utan ett bredare material där musikmaterial, videomaterial och 

robotar för att nämna några som gör barnen som mer fysiskt aktiva och inte stillasittande i 

användningen. 

Konklusion 

Den här studien genomfördes för att undersöka vad pedagoger hade för inställning och 

hur de använde digitala verktyg i sin verksamhet – i samband med rörelseaktiviteter. 

Resultatet från vår studie var att majoriteten av de som deltog har en positiv inställning till 

användandet av digitala verktyg i arbetet med rörelseaktiviteter.  

   Det vi såg i vår studie, var att utbildningsnivå och/eller ålder inte spelade störst roll i 

användandet av digitala verktyg, utan det personliga intresset utanför arbetsplatsen. Den 

informationen sammanstrålar med Manillas forskning som påvisar samma sak - det är det 

personliga intresset som utformar och skapar förutsättningar för arbetet med de digitala 

verktygen (2018, s.204–205). Resultatet i vår undersökning visade också att en majoritet av 

deltagarna - oavsett om de ansåg sig själv/sina kollegor som kompetenta inom området, 

efterfrågade mer utbildning kring ämnet.  

   Vår studies resultat visade att digitala verktyg inte direkt påverkar barns rörelsenivå, 

utan hur pedagogerna arbetar med materialet, de är pedagogerna som påverkar rörelsenivån 

i barngruppen.  

     Digitala verktyg bjuder in till flera spännande, utmanande och belönande aktiviteter 

inom rörelse - det som påverkar hur detta utformas och huruvida det blir främjande för 

rörelseaktiviteter är pedagogens kompetens kring användandet av digitala verktyg. I vår 

studie såg vi att en majoritet av pedagogerna eftersträvar mer utbildning kring hur arbetet 

kring rörelse och digitala verktyg kan utformas, kan vi se att det finns en kunskapslucka. Det 

som är viktigt att ta med sig är att detta är en liten studie, där vi intervjuat fem pedagoger, 

från samma kommun och inom den privata sektorn. Det är alltså svårt att utläsa om det är så 

i en större utsträckning.  

Som avslutande reflektion kring vår studie, är att vårt resultat inte behöver vara det 

fullständiga svaret, och att det fortfarande kan finnas luckor att fylla i. I och med att alla 
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intervjuer skedde i den privata sektorn fick vi inte med hur pedagoger inom den kommunala 

sektorn känner kring digitala verktyg och huruvida de får utbildning inom ämnet.  

Om det skulle ske fortsatt forskning inom ämnet, skulle studien kunna ske i en kommun 

där det satsas på digitala verktyg och utbildning inom detta. Det skulle också vara spännande 

att intervjua deltagande i enkäten, som skulle kunna få chansen att fördjupa sina svar. Vi 

skulle också önskat att ha intervjuat pedagoger som både arbetar privat och kommunalt för 

att kunna se om det är några skillnader.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

Referenslista 

Aftonbladet (2019) https://barnenochskarmarna.aftonbladet.se/ [2020-03-09] 

 

Andersson, Katarina; Paues, Johanna & Larsson, Johan (2015). Barnen och skärmarna. 

Aftonbladet.  

 

Barnhälsovården (2019). https:www.rikshandboken-bhv.se/livsvillkor/skarmvanor-for-

barn-0-5-ar/ [2020-03-09] 

 

Bredband2 (2018). https://www.bredband2.com/blogg/7-digitala-spel-som-far-barnen-att-

rora-pa-sig/ [2020-09-03] 

 

Bryman, Alan (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 
 

Forsling, Karin (2011). Digital kompetens i förskolan. Karlstads universitets pedagogiska 

tidskrift. Årgång 7, nr. 1, s. 76-95. 

Hamilton, Kyra; Hatzis, Denise; J. Kavanagh, David & M. White, Katherine (2015). 

Exploring Parents’ Beliefs About Their Young Child’s Physical Activity and Screen Time 

Behaviours. J Child Fam Stud. Vol. 24, s.2638-2652. 

Kardefelt-Winther, Daniel (2017). How does the time children spend using digital 

technology impact their mental well-being, social relationships and physical activity?. 

Innocenti Discussion Paper. Nr.2.  

 

Lieberman, Debra; Chesley Fisk, Maria; Biely, Erica (2009). Digitala games for young 

children ages three to six: from research to design. Computers in the schools, Vol 26, nr 4, 

s.299-313. 

 

Lpfö18 (2018). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket. 

 

Lpfö98 (2016) Läroplan för förskolan. Rev. 2016. Stockholm: Skolverket. 

 

Manilla, Linda (2018). Digitally competent schools: teacher expectations when introducing 

digital competence in Finnish basic Education. Media, Technology & Life-Long Learning, 

Vol. 14, Issue 2, s. 201-215. 

 

Nilsen, Malin (2018). Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i 

förskolan. Diss. Göteborgs universitet. 

 



 

44 

 

Nutley, Sissela (2018). Mår Unga Sämre I En Digital Värld? En kunskapsöversikt över hur 

digitala medier påverkar barn och ungas psykiska välbefinnande. Mind.se   

 

Nöjd, Maria (2015). Digitalt Bygge Pågår. Forskolan.se, 11 september 2015.  

 

Skolverket (2003). Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning: Skolverkets 

Uppföljning Av Den Nationella Digitaliseringsstrategin För Skolväsendet 2018. 

 

Sveriges Radio (2019). https://sverigesradio.se/artikel/7132932 [2020-03-09] 

 

Säljö, Roger (2014). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Ulf P Lundgren, 

Roger Säljö & Caroline Liberg (red.) Lärande Skola Bildning – Grundbok för lärare, 

s.251-310. Stockholm: Natur och kultur. 

  

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 

Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2016). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Udo Kelle (2006) Combining qualitative and quantitative methods in researchpractice: 

purposes and advantages. Qualitative Research in Psychology, vol. 3, nr. 4, s. 293–311. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Zabatiero, Juliana; Mantilla, Ana; Edwards, Susan; Danby, Susan & Straker Leon (2018). 

Young children and digital technology: Australian early childhood education and care 

sector adults’ perspectives. Australasian Journal of Early Childhood. Vol.43, nr.2, s.14-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Enkätinlägg i facebookgrupp 
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Bilaga 2: Enkät information och frågor 
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Bilaga 3: Medgivande blankett – delstudie 2 

Medgivande till deltagande i studie 

 

Studien berör pedagogers syn på digitala verktyg och dess påverkan på barns rörelse och 

aktivitetsnivå. Studien genomförs av Emma Carlsson och Victor Landin, studerande på 

termin 7 på Uppsala Universitet, förskollärarprogrammet, institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier.  

 

Jag ger mitt medgivande till att delta i studien nämnd ovan.  

 

Jag har tagit del av information kring studien och är införstådd med att jag kommer bli 

intervjuad och att samtalet kommer spelas in och även att intervjun kommer analyseras. Jag 

har förstått vad intervjun innebär och har valt att delta i studien. 

 

Jag har fått information om att ingen obehörig kommer ta del av det insamlade materialet 

och att det kommer förvaras på ett sätt att deltagaren inte kommer kunna identifieras. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan i 

intervjun är frivillig, men när som helst kan avbrytas av mig.  

 

Deltagarens namn:………………………………………………………………………… 

Adress:……………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………………………………………………… 

 

Studiens handledare: 

Farzaneh Moinian 

Universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 

Email: xxxx@edu.uu.se 

 

Student: Emma Carlsson, email: xxxx@student.uu.se  

Student: Victor Landin, email: xxxx@student.uu.se  

 

…………………………………………………………………………………………….. 

Ort och datum 

 

 

 

……………………………………                         ………………………………………. 

 

Underskrift deltagare                                                                                 Underskrift student 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

Hur ser pedagoger på samverkan mellan digitala verktyg och barns 

rörelse och aktivitetsnivå? 

 

1. Vad är det för ålder på barngruppen du arbetar i och hur länge har du varit verksam i 

förskolan? Samt vad är din titel?  

 

2. Anser du att du är insatt i vad Läroplanen (2018) säger om digitala verktyg?  

 

3. Berätta om vad du anser kring digitala verktyg generellt –  

 

4. Hur tycker du att digitala verktyg påverkar barns lärande?  

 

5. Hur tycker du digitala verktyg påverkar barns aktivitetsnivå? Om du observerat något i 

din verksamhet, berätta vad? 

 

6. Tycker du att digitala verktyg och rörelse/barns aktivitetsnivå går att arbeta med 

tillsammans. Varför/Varför inte?  

 

7. När du hör rörelse/fysisk aktivitet, kommer du och tänka på något speciellt digitalt verktyg 

du kan använda dig av? Om ja – vilket/varför? Om nej – varför/hur resonerar du?  

 

8. Tycker du att digitala verktyg kan påverka barns sociala kontakter och sociala samspel? 

Om ja – på vilket sätt/varför? Om nej – varför inte?  

 

9. Anser du att du har tillräckligt med kompetens för att jobba med digitala verktyg i 

samband med rörelse och fysisk aktivitet? Om ja – hur, på vilket sätt arbetar du? Om nej – 

vad tror du krävs för att kunna arbeta med detta?  

 

10. Anser du att dina kollegor arbetar med digitala verktyg på ett fördelaktigt sätt? Känner 

du att ni strävar framåt eller står still i arbetet?  

 

11. Har du i ditt arbete blivit erbjuden någon typ av utbildning kring digitala verktyg och hur 

de kan användas i rörelsesyfte? Tycker du att det behövs, ja/nej? 

 

12. Är det något material du saknar i arbetet med digitala verktyg? Om ja – vad? 

 


