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Sammanfattning 

Förskolan är en plats som historiskt påverkats av samhällets rådande normer och syn på 

lärande. Utvecklingen av samhället har resulterat i en utveckling av förskolan och i dag 

genomgår samhället en pågående digitalisering. I och med denna digitalisering har Skolverket 

(2017) tagit fram ett remissförslag för en revidering av förskolans läroplan där 

digitaliseringen fått en större roll. Denna systematiska litteraturstudie syftar därför till att 

skapa en översikt över hur digitaliseringen av samhället har påverkat läroplanens innehåll och 

förskolans verksamhet. Vidare är syftet att urskilja vilka möjligheter och begränsningar 

digitaliseringen kan ha på pedagogernas didaktiska arbetssätt som framkommer inom 

forskning som publicerats de senaste åtta åren. Samt vilken påverkan förskolepedagogers syn 

på och erfarenheter av digital teknik kan ha hur den används i lärandesyfte. Detta görs med 

utgångspunkt i John Deweys begrepp experience och de processer som begreppet innefattar 

samt de didaktiska frågorna hur? och med hjälp av vad?  

I forskningen framkommer att förskolepedagogers syn på digital teknik är direkt kopplad till 

deras erfarenheter av den. De förskolepedagoger som inte har erfarenhet eller kunskap om 

digital teknik har oftare en kritisk syn och inte förstår syftet med att använda den i 

lärandeaktiviteter. Men förskolepedagoger som fått erfarenheter genom utbildning har en 

positivare inställning till att integrera digital teknik och yngre barns egna erfarenheter av 

denna i lärandesyfte.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

Digitalisering, digital teknik, samhälle, förskola, erfarenhet, didaktik.  



Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 2 

1.2 Begreppsförtydligande .................................................................................................................. 2 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 4 

2.1 Hur samhällets utveckling bidragit till utvecklingen av förskolan ................................................. 4 

2.2 Kritik mot digitaliseringen ............................................................................................................. 6 

2.3 Ett sociokulturellt perspektiv på digital teknik .............................................................................. 8 

3. Metodologi ........................................................................................................................................ 11 

3.1 John Dewey och erfarenheter av digital teknik ........................................................................... 11 

3.2 Två ansatser inom forskning ....................................................................................................... 13 

3.3 Kvalitativ ansats ........................................................................................................................... 13 

3.4 Kvantitativ ansats ........................................................................................................................ 14 

3.5 Didaktik och digital teknik ........................................................................................................... 14 

4. Metod ................................................................................................................................................ 17 

4.1 Sökning och urval ........................................................................................................................ 17 

4.2 Sökstrategi ................................................................................................................................... 18 

4.3 Kodning ........................................................................................................................................ 19 

4.4 Kategorier .................................................................................................................................... 20 

4.5 Analys .......................................................................................................................................... 21 

4.6 Forskningsetiska aspekter ........................................................................................................... 21 

4.7 Mina egna etiska överväganden för denna litteraturstudie ....................................................... 21 

4.8 Etiska överväganden som framkommer i de valda artiklarna ..................................................... 22 

5. Resultat .............................................................................................................................................. 23 

5.1 Förskolepedagogers erfarenheter av digital teknik .................................................................... 23 

5.2 Förskolepedagogers förhållningssätt till digital teknik................................................................ 25 

5.3 Myter rörande digital teknik ....................................................................................................... 26 

5.4 Hur? och med hjälp av vad? ........................................................................................................ 28 

5.5 Digital teknik som verktyg för multimodalt lärande ................................................................... 31 

5.6 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 32 

6. Diskussion .......................................................................................................................................... 34 

6.1 Ökat behov av förskolepedagogers didaktisk kompetens .......................................................... 34 

6.2 Vad kan digitaliseringen bidra till i förskolepedagogers didaktiska arbete? ............................... 35 

6.3 Nya erfarenheter och möjligheter till lärande ............................................................................ 36 

6.4 Sammanfattning .......................................................................................................................... 38



 

Referenser ............................................................................................................................................. 39 

Bilaga 1 .................................................................................................................................................. 44 

Redovisning av litteratursökning ........................................................................................................... 44 

Vetenskapliga artiklar ........................................................................................................................ 44 

Bilaga 2 .................................................................................................................................................. 46 

Valda artiklar ..................................................................................................................................... 46 

Egna anteckningar: ............................................................................................................................ 49 

Bilaga 3 .................................................................................................................................................. 50 

Redovisning av litteratursökning ....................................................................................................... 50 

Vetenskapliga avhandlingar .............................................................................................................. 50 

Valda avhandlingar ............................................................................................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. Inledning 

Forskningsfältet inom barn och digitala medier är i ständig rörelse men det är svårt att hitta 

forskning som inte kommer att föråldras. Teknikutvecklingen går fort och ny digital teknik 

marknadsförs hela tiden. Den nya digitala tekniken och redan existerande teknik utrustas och 

utvecklas vidare med nya funktioner och programvaror som förändrar användandet. I takt med 

utvecklingen har samhällets attityder och barns villkor förändrats i den bemärkelsen att fler 

barn får tillgång till teknik i allt yngre åldrar (Enochsson, 2014; Statens medieråd, 2017; Lee 

& Tu, 2016; S. Fenty & Anderson, 2016 m.fl.).  

Även samhället utvecklas och förändras snabbt och samhällsidealet återspeglas i förskolans 

läroplan. Detta visar sig i de många revideringar som förskolans läroplan har fått genomgå 

under relativt kort tid, det vill säga år 1998, 2010, 2016 och det senaste remissförslaget 2017. 

Idag lever vi i det som kallas för informationssamhället där den nya digitala tekniken och 

digitaliseringen skapar nya möjligheter och funktioner för samhällets medborgare. I 

Skolverkets (2017) senaste remiss med förslag till den reviderade läroplanen framkommer nu 

ett nytt fokusområde rörande digitalisering i och med den nationella digitaliseringsstrategin 

för skolväsendet som tagits fram av regeringen (Skolverket, 2017; Regeringskansliet, 2017). I 

det nya förslaget framkommer det att den utbildning barnen i förskolan tar del av ska ge dem 

förutsättningarna att utveckla adekvat digital kompetens och att denna kompetens kommer att 

skapa möjligheter för barnen att utveckla en förståelse för den vardagliga digitalisering som 

de möter (Skolverket, 2017).  

Skolverkets nya skrivningar har väckt debatter i olika nyhetstidningar där föräldrar uttrycker 

sin oro över att förskolan ska arbeta med digitala verktyg. I Svenska dagbladet publicerades 

den 12 februari 2017 en debattartikel där fem vårdnadshavare och en förskolechef ifrågasätter 

Skolverkets nya fokus på att införa nya riktlinjer kring digital kompetens i förskolan. 

Debattartikelns författare argumenterar för att digital kompetens inte är ett grundläggande 

behov för små barn och att förskolan istället bör tillgodose de små barnens behov av att hitta 

trygghet i dagliga rutiner. Vidare anser de att förskolan bör fokusera på att ge barnen 

möjligheten att utveckla insikter om sig själva och sin omvärld genom kommunikation, 

integration och socialisering. Författarna påpekar att utveckling av förståelse för 

grundläggande normer och värderingar bör ske utan användandet av digitala verktyg 

(Beltrame, H Halling, Karlsson, Ringberg, Schmutz & Gogolos, 2017). 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mycket av den forskning som tidigare gjorts inom digital teknik undersöker hur pedagoger 

och barn använder och uppfattar digitala verktyg som redskap för lärande kring läs- och 

skrivförståelse. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är därför att skapa en översikt 

över digitaliseringen av hur samhället påverkat läroplanens innehåll och förskolans 

verksamhet samt urskilja vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen kan ha på 

pedagogernas didaktiska arbetssätt som framkommer i tidigare forskning. Jag kommer att 

använda mig av flera av filosofen John Deweys (1997) begrepp så som experience, det vill 

säga erfarenhet för att analysera det som framkommer i forskning om digitaliseringens 

påverkan på samhället och förskolan. Med experience begreppet vill jag därför undersöka 

vilken betydelse pedagogers erfarenheter av digitala teknik har för deras didaktiska 

förhållningssätt. Vid läsandet av artiklarna formulerades följande frågor genom induktion, 

vilket kommer att förklaras i denna litteraturstudies metodologidel.  

- Vilka konsekvenser kan digitaliseringen ha bidragit till i förskolepedagogers 

didaktiska arbete under de senaste åtta åren?  

- Vad kan digitaliseringen bidra till i förskolepedagogers didaktiska arbete?  

 

1.2 Begreppsförtydligande  

Då alla begrepp innefattar olika betydelser och tolkningar för olika personer är det viktigt att 

klargöra de betydelser som jag tilldelat de begrepp som kommer att användas genomgående i 

denna litteraturstudie.  

Digitalisering är ett exempel på ett sådant begrepp som innefattar olika betydelser och 

tolkningar för läsaren. Begreppet digitalisering kommer i denna litteraturstudie att användas 

som ett paraplybegrepp för olika delar av den digitala utvecklingen som finns tillgänglig och 

som används i vårt samhälle och i förskolan. Begreppet innefattar därmed bland annat IKT, 

det vill säga informations- och kommunikationsteknik, internet, sociala medier, IT, nyheter 

och digitala medier som fyller olika funktioner i både samhälle och förskola. 

Ytterligare ett begrepp som är återkommande i denna text är digital teknik. Även detta 

används som ett paraplybegrepp och innefattar flera olika tekniska artefakter som används av 

samhällsmedborgare och förskolor. Begreppet innefattar därför artefakter så som datorer, 
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spelenheter, Ipads, surfplattor, smartphone, projektor, greenscreen och digitala verktyg som 

appar och program.  

Slutligen vill jag förtydliga benämningen förskolepedagoger som används i denna 

litteraturstudie avses alla som är yrkesverksamma i förskolan eller bedriver utbildning rörande 

yngre barn och som arbetar utifrån läroplaner eller andra styrdokument.  
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2. Bakgrund 

2.1 Hur samhällets utveckling bidragit till utvecklingen av förskolan  

Syftet med denna historiska tillbakablick är att visa hur behovet av barnomsorg förändrats i 

takt med samhällets utveckling. Den förskola vi har idag grundas fortfarande i samhällets 

behov av barnomsorg och förskolans nuvarande läroplan utgår ifrån det rådande samhällets 

ideal, syn på barndom, fostran och utbildning. Den nya tekniken som används i IKT finns nu 

tillgänglig i för hela det svenska samhället och importeras från alla världens hörn. Det svenska 

samhällets ideal och syn på vad barndom, fostran och utbildning förändras i samtakt med den 

kulturkonsumtion som råder och som har influenser från hela världen.  

Vårt samhälle och behov av barnomsorg har ständigt utvecklats och förändrats genom 

historien. Den tidigare barnomsorgen som benämndes som barnträdgårdar etablerades under 

slutet av 1890-talet och tog emot barn från tre års ålder men endast under några timmar om 

dagen. En stor förändring i samhället var industrialiseringen som ledde till att fler flyttade in 

till städerna och som bidrog till att fler kvinnor började arbeta. Behovet av en verksamhet som 

tar hand om barnen medans kvinnorna jobbade växte således fram. Detta resulterade under 

1900-talet i det som kom att kalas daghem och som tog emot barn mellan klockan sex på 

morgonen fram tills klockan sex på kvällen. Verksamheten erbjöd lek, vila, sysselsättningar 

och måltider (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2014). 

Men under 1930-talet var Sverige ett fattigt land där barns uppväxtvillkor var svåra. Föräldrar 

arbetade under större del av dagen vilket resulterade i att det föddes allt mindre barn. 1934 

inleddes därför en politisk kampanj av Alva och Gunnar Myrdal för att få samhället att 

utforma en familjepolitik. Syftet med denna kampanj var att underlätta levnadsvillkoren för 

föräldrar med förhoppningen om att detta skulle leda till att fler barn skulle födas. Kampanjen 

resulterade i genomförandet av flera viktiga reformer; barnavårdscentraler med uppföljning av 

alla barn, barnbidrag till vårdnadshavare och ett stadsbidrag infördes för att säkerställa 

barnträdgårdsledarinnornas löner (Nelson & Svensson 2005; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2014).   

I nutidens svenska förskola har alla barn rätt till en plats vilket är unikt om man ser till resten 

av världen. Idag är förskolan inte begränsad till vissa geografiska områden då digitaliseringen 

och globaliseringen i samhället bidragit till möjligheter att skapa kontakter, kopplingar och 

kommunikation med hela världen. Det svenska samhällets gränser har öppnats upp vilket även 

påverkar näringslivet som introducerar våra medborgare för nya världsomspännande vanor 



5 
 

och ideal. Globaliseringen har även bidragit med en snabbt växande medie- och 

underhållningsindustri som på många områden vuxit samman till en kulturkonsumtion av 

samhället genom medie-, mode-, musik- och teknikkonsumtion. Barn och vuxna kan idag ta 

del av underhållning som produceras i andra länder. De kan ta del av underhållning som 

produceras i till exempel USA så som Disney eller leksaker som Barbie. Vidare kan de även 

ta del av ny digital teknik som utvecklas i andra länder (Nelson & Svensson 2005; Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2014). Teknikindustrin har fångat upp barn och ungas intresse för 

teknologi och har börjat utveckla teknologi även för dessa åldersgrupper. Till exempel ses 

kommunikationsteknologi, datorteknik, digitala medier och nätbaserade aktiviteter idag ofta 

som leksaker (Nelsson & Svensson, 2005). Samhällets användande av informations- och 

kommunikationsteknologi, IKT, har vuxit och sker nu inte bara i hemmet av vuxna utan även 

av barn och har vidare tagit sig in i förskolans verksamhet.  

Den utbildning som dagens förskola bedriver handlar i grunden om att påverka och forma 

människor till någon annan än den är. Det uppdrag som beskrivs i läroplanen kan därför ses 

som riktlinjer för hur barn ska formas till utifrån de värden, kunskaper och normer som råder i 

samhället. Ideala samhällsmedborgare som ska fostras efter det behov som samhället har 

(Persson, 2014). Under 1900-talet fanns ett stort fokus på att barn så snabbt som möjligt 

skulle bli vuxna och bli delaktiga i samhället. Med vuxen menades det att ha tillgång till 

kunskaper och färdigheter samt förmågan att använda redskap för att nyttiggöra sig själv för 

sin egen och andras försörjning genom arbete (Nelson & Svensson 2005) 

Idag ses barn istället som självständiga, aktiva, nyfikna individer med egen handlingsförmåga 

och en lust att lära sig. Detta innebär att vi ser på barnet som självklara medaktörer i dess egen 

utveckling och lärande (Hägglund, Löfdahl Hultman & Thelander, 2017).  

Solveig Hägglund, Annicka Löfdahl Hultman och Nina Thelander (2017) beskriver hur 

förskolan inte en sluten verksamhet, vare sig kulturellt, socialt eller politiskt. Istället menar de 

att förskolans arbete under lång tid utgått från uppdrag med skiftande ideologiska och 

politiska motiv. Vidare påpekar författarna att de tidigare direktiv kring barn och barnomsorg 

ofta lever kvar i förskolans verksamhet, trots att det med jämna mellanrum presenteras nya 

idéer, mål och förväntningar på hur verksamheten ska bedrivas (a.a). Precis som 

samhällsförändringarna påverkar förskolans verksamhet har den även påverkar läroplanernas 

utformningar och innehåll. Förskolans första kända riktlinjer för förskolans verksamhet är 

Skriften om småbarnsskolan. Den gavs ut redan 1837 och har sedan utvecklats i takt med 

samhället till den läroplan som råder idag (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2014). Skolverkets 
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nya remiss visar att vi nu nått den punkt där förskolan ska ta del av den digitalisering som 

skett i samhället genom att utbilda barn i användandet av digital teknik och främja ett kritiskt 

förhållningssätt (Skolverket, 2017).  

Dagens förskola ska samarbeta med föräldrarna och vara ett komplement till hemmiljö. Men 

detta förutsätter att förskolepedagoger också är insatta i hur barnens värld ser ut utanför 

förskolan. Att få insyn i vilken plats digitala medier har i barnens hemmamiljö är därför 

viktigt för pedagoger för att kunna knyta an till barnens erfarenheter (Enochsson, 2014). De 

flesta barn har idag tillgång till Internet som används för kommunikation och dokumentation i 

vardagslivet (Vallberg Roth, 2011). Detta fastslår även Statens medieråd som bildades år 

2011 som årligen gör undersökningar kring barn och ungas tillgång till medieteknik. Deras 

resultat sammanställs och publiceras i deras rapport Småungar & medier. Statens medieråds 

undersökningar visar 2017 att 0–1 år gamla barns tillgång till bland annat smartphones ökat 

markant. Denna ökning har möjliggjorts då barn ofta får tillgång till andra 

familjemedlemmars smartphones. Under år 2014 framkom det att 7% av barnen hade tillgång 

till egen eller delad smartphone men när de sammanställt sin undersökning för år 2016 hade 

andelen ökat till 54%. De fastslår även att barns egna innehav av surfplattor stadigt ökar 

(Statens medieråd, 2017).   

Det är inte bara barns tillgång till digital teknik som har förändrats genom åren. Även barns 

förmåga att bearbeta och ta in information har förändrats. Tidigare har böcker använts i 

undervisning för att skapa en läs och skrivförståelse vilket kräver att den som läser har det 

som kallas för ’deep attention’ (Hayles, 2007; Vallberg Roth, 2011). Med ’deep attention’ 

menas att läsaren har förmågan att behålla sin uppmärksamhet och koncentration här och nu, 

helt och fullt på den uppgift denne har framför sig. Denna förmåga menar Hayles (2007) 

krävs för att läsa en bok till skillnad från den simultanförmåga som benämns som ’hyper 

attention’ som krävs för att lyssna på musik, spela datorspel och titta på videor samtidigt. Det 

vill säga förmågan att simultant använda sig av olika medier, tidsplan och rum. Kåreland 

(2009) påpekar att det traditionella utbildningsystemet bygger på förmågan till ’deep 

attention’ men barn och unga har idag istället en mer utvecklad förmåga till ’hyper attention’.  

 

2.2 Kritik mot digitaliseringen  

I inledningen av denna litteraturstudie beskrivs den debatt som råder kring digitaliseringen av 

förskolan. Även om digitaliseringen skapar nya möjligheter för lärande i förskolan genom att 



7 
 

arbeta med IKT och som bygger på samhällets ökade användning av digital teknik, finns 

många kritiska röster som tar avstånd ifrån digitaliseringen. Ofta är de som skriver dessa 

kritiska debattartiklar vårdnadshavare till barn som befinner sig i förskolan. I debatterna 

framkommer en oro för digitaliseringen kommer att bidra till att barnen som vistas i förskolan 

kommer att gå miste om de traditionella läraktiviteterna i verksamheten. Det framgår även att 

författarna av debattartikeln anser att kunskaper om digital teknik inte kan ses som ett 

grundläggande kunskap som yngre barn behöver (Beltrame, H Halling, Karlsson, Ringberg, 

Schmutz & Gogolos, 2017).  

Även den privata sfären kan anses hotad av det utökade användandet av digital teknik. Ann-

Christine Vallberg Roth (2011) påpekar att privata och känsliga data som lagras på nätet kan 

läckas vilket gör våra liv genomskinliga. Till exempel kan telefoner idag övervaka och 

kartlägga våra rörelser genom GPS eller rörelsesensorer som känner av när vi tar ett steg. 

Tjänster som Spotify registrerar vår musiksmak och föreslår artister som liknar de som vi 

lyssnat på genom data mining. På de många olika sociala medierna på nätet lägger många ut 

information sitt och andras liv genom text, bilder och filmer som taggas, det vill säga kopplas 

samman, med namn på de som är med och vilken plats de varit på. Vallberg Roth ställer sig 

därför frågande till om dagens barn kommer att se anonymitet som omöjligt eller oförståeligt 

då vår syn på vad som är offentligt och privat håller på att förändras (a.a).  

Jönsson (2014) är kritisk till de röster som påstår att barn ofta drabbas av skärmberoende då 

hon anser att det är tvärtom, att om det är någon som fastnar i tekniken så är det oftast vuxna. 

Men i och med att barn imiterar och härmar vuxna så krävs det ett didaktiskt tänkande, 

övervägande och reflekterande av pedagogen vid användning av medier i förskolan. När 

pedagogen använder sig av t.ex. en läsplatta för att dokumentera, läsa, fotografera, skapa och 

visa olika saker så är en konsekvens att pedagogen omedvetet lär barn på vilket sätt och hur 

mycket läsplattan ska användas. Pedagogen kan därmed omedvetet utöva ett slags oönskat 

beteende som barn kan välja att imitera och detta är något som kan ge konsekvenser i form av 

skärmberoende eller ge upphov till ergonomiska besvär uppstår hos barnet. 

I pedagogisk forskning framkommer flera kritiska aspekter kring den ökade användningen av 

digital teknik i relation till yngre barns lärande. Men även forskning inom journalistik visar på 

problematiken med det nya fenomenet som kallas ”fake news”, det vill säga falska nyheter, i 

relation till samhällets medborgares förmåga till att använda källkritik. Oscar Westlund 

(2017) påpekar att det finns en problematik i dagens digitalt präglade medielandskap då dessa 

falska nyheter är svåra att skilja från de journalistiska nyheterna. Pedagogikprofessorn Neil 
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Selwyn (2017) påpekar att idag så vänder sig miljontals människor i första hand till Google 

och Wikipedia för att få information. Detta visar hur den nya tekniken har förändrat vårt sätt 

att skapa och sprida kunskap och vidare vårt sätt att lära oss och förstå saker (Selwyn, 2017).  

I Skolverkets (2017) remissförslag till den reviderade läroplanen står det att:  

Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att 
grund-lägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de 
på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 
information. (Skolverket, 2017, s.6) 

Frågan kvarstår dock hur förskolepedagoger praktiskt och didaktiskt ska arbeta för att 

åstadkomma detta. Ännu finns inget stödmaterial publicerat på Skolverkets hemsida som ger 

inspiration och tips på hur förskolepedagoger kan genomföra ett sådant arbete. Förskollärare, 

lärare, läkare, barnpsykologer och forskare inom arbetsmiljö uttrycker i en debatt att den anser 

att den nya digitaliseringsstrategin som regeringen tillsatt saknar tillräcklig vetenskaplig 

förankring. I debatten framkommer även att skribenterna anser att det sakas förebyggande 

riskbedömningar för yngre barn samt att det saknas motiv för att införa digital teknik i 

förskolan läroplan (Niss, Wester, Lindfors, Kjällquist, Björklund, Holmström & Datta, 2017) 

 

2.3 Ett sociokulturellt perspektiv på digital teknik 

Många forskare inom pedagogik utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och de 

begrepp som detta perspektiv innefattar. Därför är det viktigt att redogöra för de olika begrepp 

som ofta återkommer i forskningen och de aspekter som dessa har klargjort inom forskningen 

rörande digital teknik och yngre barns lärande.  

Roger Säljö (2017) beskriver hur det sociokulturella perspektivets grundades av psykologen 

Lev Vygotskij, som under cirka tio år arbetade med frågor om lärande och utveckling. Inom 

det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering grundläggande och det syftar till att 

människor använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld (Säljö, 2017). Termer 

som redskap eller verktyg har inom det sociokulturella perspektivet en särskild och teknisk 

betydelse. Med dessa termer menas de resurser som vi har tillgång till och som används när vi 

förstår vår omvärld och agerar i den. Dessa resurser kan vara språkliga, intellektuella eller 

fysiska som utvecklats eller används för att hantera vardagen (Säljö, 2014).  
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Språket ses inom det sociokulturella perspektivet som det viktigaste kulturella redskapet för 

lärande, används för att beskriva, förklara, förstå och tänka kring omvärlden (Säljö, 2014). Ett 

språkligt redskap benämns även som intellektuellt eller mentalt redskap och innefattar 

symboler, tecken eller teckensystem som används för att kommunicera. Det vill säga 

bokstäver, siffror eller begrepp och så vidare. Mediering sker även genom fysiska redskap till 

exempel som när vi använder ett tangentbord för att skriva. När man talar om både det 

intellektuella- och fysiska redskapen brukar de mer allmänt benämnas som kulturella redskap 

(Säljö, 2017).  

Forskare inom digitaliseringen använder ofta dessa termer för att benämna digital teknik som 

redskap, verktyg eller kulturella redskap som används för att agera och förstå det nya 

digitaliserade samhället.   

Ett annat begrepp som är välkänt inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs idé om 

den närmaste proximala utvecklingszonen. Tanken med detta begrepp är att när människor 

behärskar ett begrepp eller en färdighet så är de också nära att behärska något nytt. Ett kort 

exempel på detta är att den som lärt sig att addera ensiffriga tal också snart kommer att kunna 

tillämpa samma princip för att addera tvåsiffriga tal (Säljö, 2017).  

Detta begrepp belyses ofta inom forskningen då digital teknik som innefattar appar, 

funktioner eller program ofta byggs på liknande gränssnitt. Det vill säga att om ett barn 

använder en typ av app och själv kan använda funktionerna och navigera i appen så är den 

närmare att även kunna navigera och använda funktioner i andra appar.  

Det sociokulturella perspektivet belyser vikten av det sociala samspelet för lärande och 

utveckling. Det vill säga att det är genom delaktighet, samspel och interaktion som vi får 

kunskaper och erfarenheter vilket leder till en förståelse som är nyckeln till lärandet. Vidare 

anses det att den lärande är beroende av stöd från den som är mer kunnig och att med stödet 

från en mer kompetent person som fäster den lärandes uppmärksamhet vid det som är viktigt 

att tänka på inom det som lärs ut (Säljö, 2017).  

Inom forskning rörande digital teknik i förskola och skola har detta samspel ofta prövats. 

Många forskare har undersökt hur det sociala samspelet påverkas av digital teknik. Det vill 

säga om det sociala samspelt hämmas av att barn använder digital teknik i förskola och skola.  

Forskarnas studier har visat att barns sociala samspel pågår även kring och runt den digitala 

tekniken och även att den digitala tekniken kan bidra till en ökning av socialt samspel mellan 

barnen.   
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Som jag beskrivit använder forskare ofta det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt 

för sina studier rörande digital teknik. Ofta väljer de att undersöka samspelets påverkan av 

digital teknik eller de språkliga förutsättningarna som digital teknik kan bidra med som 

redskap. Då dessa aspekter har fått större utrymme inom forskningen har jag istället valt att 

använda filosofen John Deweys syn på erfarenheters betydelse för lärandet med hjälp av 

digital teknik för barn i yngre åldrar. Detta tillvägagångssätt kommer att förklaras mer 

ingående i nästkommande kapitel som belyser den metodologi som använts för denna 

litteraturstudie.  
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3. Metodologi 

Den tidigare forskningen inom ämnen som förskolan och digital teknik kan anses vara 

begränsad. Barn och pedagogers förhållningssätt till digitala verktyg har ännu inte undersökts 

i den mån som inom andra ämnen som språk eller matematik. Forskningen inom digital teknik 

utgår även ofta ifrån literacy, läsförståelse, skrivande eller språkutveckling i relation till 

digital teknik. I denna studie kommer jag att utgå ifrån John Deweys begrepp experience för 

att analysera forskningsresultaten i de valda artiklarna. Detta gör jag då forskningen ofta utgår 

från det sociokulturella perspektivet på lärande vilket genomsyrar dagens syn på lärande både 

i samhället och i förskolas läroplan. Det är därför intressant att se forskningen genom John 

Deweys filosofiska syn på lärande, det vill säga att lärande sker genom erfarenheter. Jag 

kommer därför undersöka om även experience och de olika processer som detta begrepp 

innefattar kan komma till uttryck i forskningsresultat där forskare utgått ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv.  

 

3.1 John Dewey och erfarenheter av digital teknik 

Som tidigare påpekats har det sociokulturella perspektivet genomsyrat den forskning som 

finns kring digital teknik och lärande för barn i yngre åldrar. Men i denna litteraturstudie 

kommer jag istället analysera den tidigare forskningens empiriska material med hjälp av John 

Deweys filosofiska synsätt på lärande. Detta görs genom att utläsa olika erfarenhetsbegrepp 

som framkommer i forskningsresultaten och ställa dessa i relation till digital teknik och 

förskolepedagogers didaktiska förhållningssätt. 

Dewey var en filosof, pedagog och psykolog som fick stort inflytande på pedagogiken under 

mitten av 1900-talet (Wallström, 2016). Under sin livstid riktade Dewey (1997) kritik mot den 

traditionella undervisningen, där det finns ett stort gap mellan barnets erfarenheter och 

kunskapsinnehållet som ska förmedlas. Han riktade även kritik mot den traditionella 

utbildningens direkta motsatts progressivismen, som han ansåg lade för mycket fokus på 

barnets frihet i lärandet. Dewey ansåg att teorier kring pedagogik ofta har en tendens att visa 

sig generera either-or tankar, extrema motsatser, det vill säga tankar om att något behöver 

vara antingen på ett sätt eller ett annat. Hans filosofi bygger istället på två principer, varav en 

är principle of interaction, som innefattar interaktion, samspel samt mötet mellan barnet och 

det innehållet som förmedlas. Dewey menade att det viktiga för att lära sig något är att det 
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bygger på de erfarenheter som varje barn har och bär med sig, för att skapa möjligheter för 

learning by experience (Dewey, 1997).  

Begreppet experience översätts till att erfara men enligt Dewey (1997) består experience av en 

process som innefattar tre delar, doing, undergoing och functional coordination. Med doing 

menas att handla och som levande varelser handlar vi ständigt utifrån våra tidigare 

erfarenheter och vanor vilka förändras genom tiden, men att även världen och naturen 

förändras. Undergoing kan beskrivas som de konsekvenser som erfaras genom vårt handlande 

när våra vanor inte längre fungerar. När vi handlar, doing, så svarar omgivningen på något 

sätt, undergoing, vilket i sin tur leder till att vi anpassar våra framtida handlingar vilket 

Dewey benämner som functional coordination. Dessa tre delar är en ständigt pågående 

process och det är genom denna process som vi lär oss av världen. Lärandet sker alltså inte på 

en gång utan är en process där man provar och omprövar sitt handlande (Dewey, 1997).  

Deweys (1997) principle of interaction innefattar interaktion, samspel samt mötet mellan 

barnet och det innehåll som förmedlas. Vidare bygger denna princip på samspelet mellan 

internal conditions och objective conditions. Internal conditions innefattar tidigare 

erfarenheter, kapacitet, mognad, motivation. Objective conditions avser vad läraren säger, gör 

och på vilket sätt denne uttrycker och gör detta, vilken utrustning, redskap eller hjälpmedel 

som används. Det vill säga i vilken miljö, genom vilka böcker eller andra läromedel och den 

sociala miljön. Detta samspel mellan internal conditions och objective conditions kan därför 

anses innefatta de didaktiska frågorna vad, hur och varför som ofta används i undervisning. 

De kan även anses behandla den didaktiska frågan med hjälp av vad? som används för att 

motivera valet av material eller metod att lära ut ett visst innehåll. Vidare ligger stor vikt på 

lärarens förmåga att skapa educative experienceses för barnet, det vill säga att läraren lyckas 

koppla lärandet till barnets tidigare erfarande för att ge lärandet mening (Dewey, 1997). 

Denna filosofi om lärande genom erfarande, som uppkom för flera decennier sedan, kan anses 

vara relevant även idag. Speciellt i relation till barns tillgång till digital teknik i hemmet har 

ökat drastiskt de senaste åtta åren. Det vill säga att många av de barn som går i förskolan 

redan från hemmet har fått möjligheter för learning by experience om förskolepedagoger 

använder sig av digital teknik i syfte att skapa educative experienceses för att bygga på 

barnens egna erfarenheter kring dessa. Därför kommer John Deweys syn på erfarenheter samt 

de didaktiska frågorna hur? och med hjälp av vad? att ligga till grund för denna studies 

analys.  
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3.2 Två ansatser inom forskning 

Det är inte bara olika teorier som forskningen utgår ifrån då all forskning som bedrivs även 

utgår ifrån en forskningsansats vilket påverkar resultatet i forskningen då studier görs på olika 

sätt. Kortfattat kan detta förklaras som insamlingsmetod av data, relationen mellan teori och 

forskning på ett induktivt eller deduktivt sätt samt ett naturvetenskapligt synsätt eller ett 

samhällsvetenskapligt synsätt på forskning. Då denna uppsats är en systematisk 

litteraturstudie är de olika ansatserna viktiga att förtydliga, då de valda artiklar för denna 

litteraturstudie inte begränsats till forskning som bedrivs genom en av dessa ansatser. Istället 

har artiklarna som valts använt sig av två olika ansatser vilket innebär att forskarna undersökt 

digital teknik i relation till yngre barns lärande på olika sätt och med olika synsätt. Utifrån 

dessa ansatser kan forskarnas undersökningar därför ge svar på olika frågor som undersökts 

genom datainsamling med olika metoder till exempel intervjuer, observationer eller enkäter.  

 

3.3 Kvalitativ ansats 

Med kvalitativ ansats innebär att undersöka att hur de som deltar i studien upplever ett visst 

fenomen. De datainsamlingsmetoder som ofta används i kvalitativ ansats är intervjuer, 

deltagande observationer, fältanteckningar, dokument, bilder och videoinspelning. (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Den data som samlats in analyseras sedan genom 

induktion vilket blir en form av kartläggande. Det innebär att forskaren försöker förstå och 

generera en teori utifrån den insamlade data. Forskaren försöker med denna metod urskilja 

variationer, inre relationer, processer, egenskaper, innebörder och strukturer utifrån det valda 

fenomenet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013; Thomassen, 2007; Bryman, 

2011). 

Om en forskare istället vill undersöka hur och om upplevelser kring ett visst ämne eller 

fenomen har förändrats från tidigare år kan denne istället använda en kvalitativ textanalys. 

Det vill säga undersöka vad som tidigare skrivits i texter rörande ett visst ämne eller fenomen. 

Detta är ett bra alternativ för att se hur synen förändrats genom tiderna då det annars endast är 

möjligt att undersöka hur pedagogers syn förändras framåt i tiden. Vid en kvalitativ textanalys 

kan forskaren undersöka det som redan finns dokumenterat i tidigare empirisk forskning 

(Bryman, 2011). En viktig aspekt för forskaren att ha i åtanke vid en kvalitativ textanalys är 

att denne måste förlita sig på det som tidigare beskrivits i forskning eller andra dokument.  



14 
 

Eftersom denna systematiska litteraturstudie använder forskning som utgått ifrån en kvalitativ 

ansats innebär detta att jag kan få inblick i hur de som deltagit i forskningen som valts ut för 

denna studie har upplevt digital teknik. Det innebär även att jag själv, genom att anta en 

kvalitativ ansats som utgångspunkt, kan analysera forskningsresultaten genom induktion. Det 

vill säga att jag först kartlägger den forskning som valts ut för studien för att sedan formulera 

en frågeställning utifrån de variationer och processer som kan urskiljas i forskningsresultaten.   

 

3.4 Kvantitativ ansats 

Inom den kvantitativa ansatsen kan det anses finnas en förkärlek för det naturvetenskapliga 

synsättet på forskning (Bryman, 2011). Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) 

beskriver hur syftet med en kvantitativ ansats att testa hypoteser, undersöka redan definierade 

företeelser och deras egenskaper samt hur de fördelar sig i en population eller situation. Data 

insamlas i kvantitativ ansats ofta genom frågeformulär, enkäter, standardiserade intervjuer 

och registrering av mätbara faktorer som ålder, provresultat eller tid. Den kvantitativa 

ansatsen kan förklaras som inriktad på specifika faktorer där de viktigaste är mätning, 

kausalitet, generalisering och replikation (Bryman, 2011). 

Till skillnad från den kvalitativa ansatsen analyseras den data som insamlats genom deduktion 

vilket innebär ett testande av den insamlade data för att få fram mätbara resultat samt ett 

samband mellan olika företeelser (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Kvantitativ forskning har kritiserats av kvalitativt inriktade forskare som anser att den 

naturvetenskapliga modellen inte passar för att studera hur den sociala verkligheten ser ut 

(Bryman, 2011). 

Genom att använda mig av resultaten från både kvalitativa och kvantitativa studier får jag 

möjligheten att ta del av forskning som utgått ifrån flera olika datainsamlingsmetoder. Utöver 

att få förståelse för hur deltagare i den kvalitativa forskningen som granskat har upplevt ett 

fenomen kan jag även ta del av mätbara resultat som kan utläsas i kvantitativ forskning.  

 

3.5 Didaktik och digital teknik 

Att utgå ifrån de didaktiska frågorna kan vara avgörande för det lärande som blir möjligt barn 

i frågan om att använda digitala teknik och att koppla lärandet till barnens tidigare 

erfarenheter av digital teknik. Därför kommer forskningsresultaten även analyseras med hjälp 



15 
 

av de didaktiska frågorna hur? och med hjälp av vad? i relation till Deweys (1997) olika 

begrepp rörande experience processen. 

Själva ordet didaktik har en lång historia och historiens lopp har didaktik fått kopplingar till 

olika aspekter på undervisningens innehåll, form och metoder (Lundgren, 2017). Didaktik 

används av pedagoger och lärare i förskola och skola för att analysera inlärningssituationer. 

Utifrån den analys som framkommer fattas beslut om hur undervisningen ska bedrivas i 

framtiden. Det finns flera didaktiska grundfrågor som anses viktiga för pedagogen att tänka på 

och utgå ifrån som utgångspunkt för lärandet. De fyra frågor som är vanligast att använda och 

oftast beskrivs är: 

• Vad ska läras ut? 

• Varför ska det läras ut? 

• Hur ska det läras ut? 

• För vem ska det läras ut? (Selander, 2012; Delacour, 2013). 

De didaktiska frågorna är förutom enkla att arbeta efter vid utformning av aktiviteter, 

utmärkta att se tillbaka till vid reflektioner om hur aktiviteten tagits emot (Delacour, 2013, 

Säljö, 2012). 

Inom all undervisning är det övergripande syftet att de som undervisas ska ges möjligheten att 

lära sig något. Inom didaktiken finns flera centrala frågor som kan användas av 

förskolepedagoger för att utforma undervisning. Utgångspunkten är ofta de vanligaste 

didaktiska frågorna ”Vad?” och ”Varför detta?”, det vill säga vad vill jag som 

förskolepedagog att barnen ska lära sig inom ett visst område och varför just det? Vidare 

kopplas dessa samman med ”Hur?” frågan vilket rör den praktiska utformningen av 

undervisningen. Genom att använda dessa tre frågor som utgångspunkt vid planeringen av 

undervisning, det vill säga ”Vad?”, motiveras upplägget, ”Hur?”, av såväl syftet med 

undervisningen, ”Varför?” (Liberg, 2017).  

Alex Pugnali, Amanda Sullivan och Marina Umashi Bers (2017) påpekar vikten av att läraren 

är medveten om att de olika digitala materialen och de appar som finns tillgängliga har olika 

utformning i form av gränssnitt och grafiker som möjliggör olika typer av lärande. Det är 

därför även viktigt att förskolepedagoger utgår ifrån ytterligare en fråga vid utformningen av 

undervisningen, det vill säga ”Med hjälp av vad?”. Genom att utforska vilka digitala 

lärandeformer och innehåll som finns tillgängliga kan förskolepedagoger få en insyn i om de 
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olika formerna skulle kunna fungera för den aktuella barngruppen (Pugnali, Sullivan & 

Umashi Bers, 2017).  
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4. Metod 

Den valda metoden för denna uppsats är att genomföra en systematisk litteraturstudie. 

Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013) påpekar att för att kunna genomföra en 

systematisk litteraturstudie krävs det att det redan finns ett tillräckligt antal studier som håller 

en god kvalitet som kan användas för bedömningar och slutsatser. Vidare beskriver de att det 

en systematisk litteraturstudie tydligt ska redovisa för de använda metoderna. Det som 

definierar en systematisk litteraturstudie är i stora drag att den strävar efter att identifiera alla 

tidigare studier som är av relevans inom ett specifikt ämne. Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013) beskriver hur The Campbell Collaboration har arbetat med systematiska 

litteraturstudier inom utbildning, juridik och socialt arbete och hur dessa även har tagit fram 

fyra kriterier som de anser bör uppfyllas i en systematisk litteraturstudie. Dessa kriterier 

innefattar att sökningen och urvalet av artiklar bör beskriva de kriterier och metoder som 

används. Det bör även finnas en uttalad sökstrategi och alla studier som inkluderas ska 

systematiskt kodas. Vidare beskrivs hur flera små studiers resultat kan sammanvägas genom 

en metaanalys (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Dessa kriterier har valts som 

utgångspunkt vid genomförandet av denna systematiska litteraturstudie.  

 

4.1 Sökning och urval 

Det systematiska sökandet efter artiklar har till största delen gjorts genom databasen ERIC 

(EBSCO) som är en databas innehållande forskning kring utbildning, pedagogik och lärande. 

Sökandet har skett genom olika sökord rörande ämnen så som Ipad, early childhood 

education, technology, preschool, society, information technology, toddler, digital och 

barndom för att nämna några. Vidare sökord finns beskrivna i en sökmatris använts vid det 

systematiska sökandet av artiklar och denna matris finns bifogad i denna litteraturstudie. 

Denna sökmatris visar de sökord och databaser som använts för att finna artiklarna. 

Vid sökandet efter avhandlingar har det svenska bibliotekets söktjänst LIBRIS använts. 

Tillvägagångssättet har varit likartat som vid sökningarna av artiklarna men istället för att 

begränsa sökningarna till academic journals så har de avgränsats genom att välja 

avhandlingar.   

Jag har även dokumenterat de datum då sökningarna genomförts då antalet artiklar och 

avhandlingar som finns tillgängliga för de olika sökorden varierar dagligen. Jag har därför 
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redogjort för hur många artiklar och avhandlingar som fanns tillgängliga de datum jag använt 

söktjänsterna.  

 

4.2 Sökstrategi 

För att säkerställa att de artiklar som sökts håller hög kvalitet har begränsningar gjorts i 

sökningarna. Alla sökningar har begränsats genom att välja artiklar som är Peer Reviewed, det 

vill säga granskade av andra som är kunniga inom det valda forskningsområdet för artikeln. 

Även de avhandlingar som har sökts har begränsats till avhandlingar som är granskade av 

andra som är kunniga inom forskningsområdet som avhandlingen avser.  

Jag har även valt att vid sökning av artiklar begränsa dessa genom att endast söka efter 

artiklar som finns med i vetenskapliga tidskrifter, det vill säga academic journals. Vidare har 

jag valt att avgränsa sökningarna och urvalet till artiklar som är publicerade mellan år 2010–

2018 för att forskningen ska vara så aktuell och nyproducerad som möjligt. Denna 

begränsning har gjorts då den digitala tekniken utvecklas fort och implementeras i både 

samhälle, hem och skolväsendet, vilket gör äldre artiklar oaktuella då forskningen ofta inte 

hinner med i samma takt som den digitala utvecklingen. Det blev därför viktigt att inte 

använda artiklar som inte publicerats inom denna tidsram för att få en närmare syn på hur 

digitaliseringen har påverkat förskolan under de senaste åtta åren.  

Efter de valda begränsningarna har de olika sökresultatens rubriker läst för att urskilja artiklar 

som behandlar olika aspekter som funnits intressanta att undersöka.  

Efter att rubriker valts ut har jag sedan läst varje artikels abstract för att säkerställa att 

artiklarnas undersökningar skulle kunna vara av relevans för min frågeställning och 

undersökning. Det har däremot visat sig att vissa av de artiklar vars abstract fångat mitt 

intresse har tagits bort från de vetenskapliga tidskrifternas databaser och de har därmed blivit 

otillgängliga. De artiklar som inte längre finns tillgängliga har därför valts bort. Även de 

keywords som finns beskrivna för varje artikel har läst för att få en bredare förståelse för om 

artiklarna fokuserar på digital teknik, lärande, förskolepedagoger eller lärares åsikter och 

upplevelser. 

Några ytterligare artiklar har hittats genom så kallad kedjesökning. Det vill säga att vid 

läsandet av de sökta artiklarna upptäcktes delar av tidigare forskning som var av intresse för 

denna litteraturstudie. Jag har då sökt efter de artiklar som författaren refererat till och läst 
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dessa för att se om de var av relevans för min litteraturstudie. Jag har sedan sökt upp dessa 

artiklar i ERIC (EBSCO) och säkerställt att de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, är 

Peer Reviewed samt att de är publicerade mellan år 2010–2018. 

För att bedöma de olika artiklarnas och avhandlingarnas kvalitet har jag använt mig av Allan 

Brymans (2011) checklista för bedömning och analys av dokument. Denna checklista 

innefattar frågor som vem som har formulerat eller skapat dokumentet och i vilket syfte. Samt 

om dokumentet är typiskt i sitt slag och om personen eller gruppens egna intressen går att 

utläsa i dokumentet (Bryman, 2011).  

  

4.3 Kodning  

Då det var svårt att finna ett så stort antal artiklar och avhandlingar som undersökt de aspekter 

som jag valt att formulera i mitt syfte och frågeställningar har även andra undersökningar 

granskats. Dessa undersökningars resultat har sedan omtolkats då de områden som undersökts 

även kan anses påverkar förskolepedagogers didaktiska arbetssätt. Till exempel har vissa 

undersökningar rörande vårdnadshavare och deras syn på digital teknik visat vikten av 

vårdnadshavarens förhållningssätt kring digital teknik. De förhållningssätt som framkommer 

som viktiga har då omtolkats till förskolepedagogers förhållningssätt då de aspekter som 

framkommer även är relevanta att förhålla sig till som förskolepedagog.  

Vid läsandet av artiklarna och avhandlingarna har frågeställningarna formulerats. Detta 

tillvägagångssätt kan ses som induktion då jag till en början inte hade en klar frågeställning 

utan denna formulerades först efter att jag läst ett tiotal artiklar och då upptäckt att ingen av 

artiklarna behandlade både kritiska och positiva aspekter på digitaliseringen för 

förskolepedagogers didaktiska arbete.   

De valda artiklarna har sedan numrerats för att enklare kunna föra anteckningar. Efter att 

artiklarna lästs har jag sedan valt att kartlägga vilka gemensamma delar de berör i relation till 

att svara på denna studies syfte och frågeställning. Artiklarna har efter kartläggningen 

tilldelats koder som kategoriserats efter resultat, tillvägagångssätt för insamling av empiriskt 

material, teoretiska perspektiv på lärande som använts samt likheter och olikheter som 

framkommer.  
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4.4 Kategorier 

Vid läsandet av artiklarna och avhandlingarna tilldelades dessa olika koder som sedan blev 

utgångspunkten för de kategorier som skapats. Som tidigare nämnts visade det sig svårt att 

finna ett så stort antal artiklar och avhandlingar som undersökt de aspekter som jag valt att 

formulera i mitt syfte och frågeställningar. Därför har även andra undersökningar rörande 

digital teknik, förskola, skola och barns lärande granskats.  

Kategorierna har skapats för att sortera resultaten som är relevanta för denna litteraturstudies 

syfte och frågeställning rörande erfarenheter av digital teknik, samt konsekvenser och positiva 

aspekter som digital teknik medför i förskolepedagogers didaktiska arbete. Vissa 

undersökningar rörande vårdnadshavare och deras syn på digital teknik har visat vikten av 

vårdnadshavarens förhållningssätt kring digital teknik, de aspekter som ansetts relevanta även 

för förskolepedagoger har därför använts. Många av undersökningarna har sin utgångspunkt i 

hur barn interagerade med digital teknik på olika sätt. Dessa har ändå visat sig relevanta för 

denna litteraturstudie då de ofta även beskriver förskolepedagogers tankar, erfarenheter eller 

förhållningssätt kring digital teknik i lärandesituationer. De olika studierna har olika 

forskningsansatser och tillvägagångssätt som utgångspunkt vilket resulterar i att de belyser 

olika aspekter rörande digital teknik. Vissa av de valda artiklarna återkommer under flera 

kategorier då de behandlar flera aspekter inom de olika teman som dessa avser. 

Följande kategorier aktuella för denna litteraturstudie utifrån syftet, frågeställning och 

metodologi. Det vill säga urskilja vilka möjligheter och begränsningar digitaliseringen kan ha 

på pedagogernas didaktiska arbetssätt som framkommer i tidigare forskning. Vilka 

konsekvenser digitaliseringen ha bidragit till och vad den kan bidra med i förskolepedagogers 

didaktiska arbete. Med detta i åtanke skapades kategorierna som benämns som 

Förskolepedagogers positiva och negativa förhållningssätt, Myter rörande digital teknik samt 

kategorin Digital teknik som redskap för multimodalt lärande. Som det beskrivs i denna 

litteraturstudies metodologidel görs detta utifrån de didaktiska frågorna i form av hur? och 

med hjälp av vad? samt John Deweys olika begrepp rörande experience processen. Utifrån 

dessa frågor och begrepp som kommer användas i relation till denna systematiska 

litteraturstudiens frågeställningar skapades kategorierna Förskolepedagogers erfarenheter av 

digital teknik samt kategorin Hur? och med hjälp av vad?.  
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4.5 Analys 

Analysen kommer att återkomma i litteraturstudiens diskussionsdel där de valda artiklarnas 

och avhandlingarnas resultat har analyserats med hjälp av Deweys olika begrepp rörande 

experience, det vill säga erfarenheter. Vidare har även didaktiska frågorna ställts emot 

forskningsresultaten för att belysa de möjligheter och svårigheter som digital teknik kan bidra 

till i förskolepedagogers planering av lärande.   

 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Vid all forskning som bedrivs finns etiska överväganden och riktlinjer som måste beaktas 

vilket Vetenskapsrådet (2011) har sammanställt i sin publikation God forskningssed. I de 

vetenskapliga artiklar som använts i denna litteraturstudie har flera av vetenskapsrådets 

aspekter övervägts när forskarna insamlat sin empiriska data. Dessa aspekter infattar bland 

annat att ingen ska komma till skada och ingen ska utnyttjas. Vidare kommer de etiska 

överväganden som gjorts i de valda artiklarna för denna litteraturstudie att presenteras med 

Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer som referensram. 

 

4.7 Mina egna etiska överväganden för denna litteraturstudie 

I de artiklar som använts i denna litteraturstudie har forskaren eller forskarna tydligt beskrivit 

sina etiska överväganden och tillvägagångssätt för att få samtycke från deltagarna i studien. 

Till exempel har forskarna innan studien tagit kontakt med förskolechef eller rektor för att 

förhöra sig om möjligheten att genomföra deras studie i deras förskolor eller skolor. Vid 

studier som genomförs i förskoleverksamhet måste forskaren först ta kontakt med 

förskolechefen som agerar som gatekeeper vid den valda förskolan för studien (Aubrey, 

David, Godfrey & Thompson, 2000). Vidare har även de förskolepedagoger eller lärare som 

varit delaktiga i studien tillfrågats om de velat delta och fått lämna sitt medgivande. Denna 

litteraturstudies frågeställningar är formulerade på så sätt att de behandlar både kritiska- och 

positiva aspekter av förskolepedagogers arbetssätt rörande digitalisering. Därför presenteras 

alla resultat som framkommer, oavsett om dessa stödjer denna litteraturstudies 

frågeställningar eller inte. Detta görs då det anses oetiskt att endast presentera att endast 

presentera de texter som stödjer en forskares egen åsikt (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013). 
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4.8 Etiska överväganden som framkommer i de valda artiklarna 

Carol Aubrey, Tricia David, Ray Godfrey och Linda Thompson (2000) liksom Annica 

Löfdahl, Maria Hjalmarsson och Karin Franzén, (2014) belyser vikten av att forskaren är 

medveten om är att även om förskolechefen ger sitt tillstånd till studien så kan denne inte säga 

att pedagogerna på förskolan ska vara med och delta i studien, utan det måste man fråga dom 

individuellt. De som medverkar i studien måste även ha möjligheten att ge sitt samtycke till 

att medverka.  

Vårdnadshavare för de barn som deltagit i studierna har även fått lämna sitt medgivande till 

detta och vissa har tackat nej. Dessa vårdnadshavares önskan om att deras barn inte ska delta i 

studien har respekterats och de barn det berört har inte deltagit. Detta är i enighet med 

Vetenskapsrådets riktlinjer (2011). Det vill säga om studien innefattar barn som är 15 år eller 

yngre så måste även deras vårdnadshavare delges information och ge sitt samtycke (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2014; Vetenskapsrådet, 2011). 

Sammanfattningsvis kan alla dessa etiska överväganden urskiljas i de artiklar och 

avhandlingar som valts ut för denna litteraturstudie. Författarna har i samtliga fall tagit 

kontakt med den så kallade gatekeepern för den förskola eller skola som valts att studera. 

Vidare har de fått medgivande från lärare, pedagoger, barn och vårdnadshavare. För att 

respektera de vårdnadshavare som inte givit sitt medgivande till att inkludera deras barn i 

undersökningen har dessa barn uteslutits ur studiens empiri.  
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5. Resultat  

Under varje kategori kommer de valda artiklarnas resultat presenteras. Vidare kommer det 

resultat som framgår under varje kategori att analyseras i denna litteraturstudies 

diskussionsdel. Där behandlas även litteraturstudiens frågeställningar rörande vilka 

konsekvenser digitaliseringen kan ha bidragit till i förskolepedagogers didaktiska arbete under 

de senaste åtta åren samt vad denna kan bidra till i förskolepedagogers didaktiska arbete. 

Syftet med denna litteraturstudie är att urskilja möjligheter och begränsningar som 

framkommer inom forskning om digitalisering och vilken påverkan dessa kan ha på 

pedagogers didaktiska arbetssätt. Därför kommer de valda artiklarnas resultat att tolkats i 

litteraturstudiens diskussionsdel med förskolepedagogers didaktiska arbetssätt som 

utgångspunkt samt om och hur erfarenheter av digital teknik kan påverka detta. 

 

5.1 Förskolepedagogers erfarenheter av digital teknik 

Trots att många forskare undersökt användandet av den digitala tekniken som möjliga 

kulturella redskap framkommer det även i forskningen hur förskolepedagogers erfarenheter av 

att använda dessa redskap påverkar det didaktiska arbetet. Sammanfattningsvis kan följande 

aspekter på förskolepedagogers erfarenheter urskiljas i de lästa artiklarna och avhandlingarna.  

I Kristina Walldén Hillströms (2014) licentiatavhandling framkommer hur de 

förskolepedagoger som var delaktiga i studien hade delade åsikter om den digitala teknikens 

plats i förskolan. Tre av de fyra pedagogerna som ingår i studien fick ta del av var sin 

surfplatta medan den fjärde var utan. Den förskolepedagog som inte fick en egen surfplatta 

visade sig kritisk till den digitala tekniken och uttryckte vid ett flertal tillfällen att barnen i 

förskolan borde få leka istället för att använda surfplattan. Den digitala tekniken ansågs av 

den fjärde förskolepedagogen vara ett slags hot mot andra aktiviteter. Till skillnad från denna 

fjärde förskolepedagog uttryckte de övriga förskolepedagogerna positiva aspekter kring hur 

surfplattorna engagerade barnen. Samt att de övriga förskolepedagogerna själva uttryckte att 

de tyckte att det var roligt att arbeta med surfplattorna. Det framkommer även i Walldén 

Hillströms licentiatavhandling att de pedagoger som blev tilldelade var sin surfplatta även fick 

en workshopliknande introduktion av två IT-pedagoger. Dessa visade förskolepedagogerna 

olika tekniska funktioner med surfplattan (Walldén Hillström, 2014).  

Att förskolepedagogerna fick en introduktion av två IT-pedagoger visar att de redan innan de 

börjat arbeta med surfplattorna i barngruppen har fått erfara olika tekniska funktioner och hur 
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dessa kan användas. Det vill säga förskolepedagogerna har fått e om ett innehåll som de sedan 

kan förmedla vidare till andra, det vill säga barngruppen de arbetar med. Vidare beskrivs hur 

en av de förskolepedagoger som har tillgång till en surfplatta arbetar ytterligare för att få 

erfarenheter av den genom att under sin fritid undersöka hur olika spel och program kan 

användas i barngruppen då detta inte hinns med i det vardagliga arbetet i förskolan (Walldén 

Hillström, 2014).  

Rena Shifflet, Cheri Toledo och Cassandra Mattoon (2012) beskriver i sin studie en 

förskolepedagog som tidigare aldrig ansett att digital teknik borde få plats i yngre barns 

lärande. Denna förskolepedagog ställde sig kritisk till digital teknik då denne ansåg att 

traditionellt lärande var det enda sättet för barn att utforska och lära sig om sin omvärld. Men 

efter att denna förskolepedagog fått stöttning och utbildning av mediepedagoger fick 

förskolepedagogen nya erfarenheter av digital teknik. Detta bidrog till ett mer öppensinnat 

och positivt förhållningssätt till digital teknik. Förskolepedagogen fick med hjälp av 

utbildningen och stöttningen inspiration för hur digital teknik kan användas för att skapa ett 

lustfyllt lärande för barn till skillnad från förskolepedagogens tidigare kritiska förhållningssätt 

(Shifflet, Toledo & Mattoon, 2012).  

Beth Beschorner och Amy Hutchisons (2013) har i sin studie sett hur iPads kan få fyra till fem 

år gamla barn att ta del av varandras erfarenheter genom att fråga om hjälp eller råd av de 

barn som har mer erfarenhet av vissa appar. Den förskolepedagog som deltog i 

undersökningen noterade hur denne nu såg hur barnen i klassen själva började lära varandra 

olika sätt att använda apparna och dess funktioner. Vidare upplevde förskolepedagogen hur 

barnen nu även börjat lösa problem som de stött på i apparna tillsammans. Beschorner och 

Hutchinson poängterar att även om det traditionellt sett har varit förskolepedagogen som 

försett barnen med erfarenheter genom traditionella material och lärosätt har den digitala 

teknologin nu börjat bli mer närvarande i förskolan. iPaden har i deras studie visat sig vara en 

möjlighet för barnen att själva skapa erfarenheter och lära ut dessa till andra. Detta har med 

iPaden blivit möjlig då barnen själva har visat ett intresse av att utforska dess funktioner både 

själva och tillsammans med andra (Beschorner & Hutchinson, 2013).  
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5.2 Förskolepedagogers förhållningssätt till digital teknik 

Som tidigare beskrivits har förskolepedagogers erfarenheter av digital teknik påverkat hur det 

didaktiska arbetet bedrivits. De förskolepedagoger som inte har erfarenheter av eller intresse 

för digital teknik har visats ställa sig kritiska till användandet av dessa i lärandesyfte.  

Detta framkommer tydligt i Kristina Walldén Hillströms (2014) licentiatavhandling där de 

förskolepedagoger som var delaktiga i studien hade delade åsikter om den digitala teknikens 

plats i förskolan. Tre av de fyra förskolepedagogerna som ingår i studien fick ta del av var sin 

surfplatta medans den fjärde förblev utan surfplatta. Den förskolepedagog som inte fick en 

egen surfplatta visade sig kritisk till den digitala tekniken och uttryckte vid ett flertal tillfällen 

att barnen i förskolan borde få leka istället för att använda surfplattan. Den digitala tekniken 

ansågs av den fjärde förskolepedagogen vara ett slags hot mot andra aktiviteter. Även 

Dragana Gnjatović (2015) upptäcker i sin studie att det råder delade meningar hos 

förskolepedagoger kring användandet av digital teknik som hjälpmedel för sagoberättande i 

förskolan. I hennes studie visar det sig att några förskolepedagoger anser att digital teknik och 

sagoberättande borde användas och att den digitala tekniken faktiskt kan öka kvalitén i de 

berättelser som barngruppen får ta del av. De som ställer sig positiva till den digitala tekniken 

anser att den skapar möjligheter för lärare att skapa lärandetillfällen som är mer innovativa 

och intressanta för barngruppen. De som istället infinner sig kritiska argumenterar för att den 

digitala tekniken håller på att ”ta över” och att det traditionella sättet med högläsning ur 

böcker har börjat försvinna från förskolor. Det finns en rädsla hos dessa förskolepedagoger att 

den digitala tekniken tillslut kommer bidra till att högläsning av sagor slutligen exkluderas 

helt i förskolan (Gnjatović, 2015).  

Lena Lee och Xintian Tu (2016) konstaterar att det är vanligt att förskolepedagoger ställer sig 

kritiska till att inkludera digital teknik i verksamheten. Detta beror enligt dem på att många 

förskolepedagoger helt enkelt inte anser att digital teknik kan vara användbart som 

läranderedskap (Lee & Tu, 2016).  Denna syn kan urskiljas i Lisa Kervin, Barbra Comber och 

Anette Woods (2017) artikel där de undersökt vilka resurser, verktyg och möjligheter som kan 

finnas i ett klassrum för barn i yngre åldrar. När den lärare och de barn de intervjuar berättar 

om de olika verktyg som används för att stötta barnen i deras läs och skrivförståelse så 

nämner dessa inte någon form av digital teknik utan endast traditionella läroverktyg som 

papper, penna och så vidare. När forskarna sedan observerar hur barnen använder de olika 

verktygen upptäcker de att det även finns en dator som används av barnen för att söka upp 
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bilder och skriva på. Detta visar hur den digitala tekniken ofta inte anses som ett direkt 

verktyg för lärande, oavsett om det gäller barn eller vuxna (Kervin, Comber & Woods, 2017). 

Trots att viss forskning visar på att många förskolepedagoger har en negativ inställning till 

digital teknik som läroverktyg så finns det mycket forskning som visar det rakt motsatta. 

Några som lyfter förskolepedagogers positiva inställning till digital teknik är Ahmet Sami 

Konca, Erdogan Ozel och Hikmet Zelyurt (2016). I deras artikel beskrivs hur har de undersökt 

just hur förskolepedagogers inställning till digital teknik ser ut hos 103 förskolepedagoger. 

Deras resultat visar att av dessa 103 förskolepedagoger så var strax över 90% av dessa väldigt 

positivt inställda till digital teknik som läroverktyg (Sami Konca, Ozel & Zelyurt, 2016). 

Flera andra forskare har även i sina undersökningar funnit att förskolepedagoger har en 

positiv inställning till digital teknik (Cevher-Kalburan, Yurt & Ömeroğlu, 2011; Önkol, 

Zembat & Uyanik Balat, 2011; Kelly-Williams, R. Berson & J. Berson, 2017).    

 

5.3 Myter rörande digital teknik 

Lydia Plowman och Joanna McPake (2013) har studerat mer än femtio barn mellan åldrarna 

tre till tre till fyra år och deras familjer och samlat in uttalanden rörande deras syn på digital 

teknik. Utifrån deras studie har de konstaterat att det finns sju myter gällande små barn och 

digital teknik.  

Varav den första är att barn inte borde använda digital teknik. Detta motiveras ofta med 

anledningar som att yngre barn ännu inte utvecklats kognitivt eller socialt. Plowman och 

McPake förklarar även att det finns en oro att yngre barns beteenden, hälsa och lärande 

påverkas negativt om de använder digital teknik istället för traditionell lek. Det finns även en 

tro att yngre barn inte utvecklar dessa förmågor om de har tillgång till digital teknik. Trots 

detta har författarna funnit att de vårdnadshavare som ingår i deras studie själva anser att det 

är viktigt för yngre barn att lära sig att balansera lek och lärande som sker med digital teknik 

med traditionella lek. Vidare har forskarna inte hittat några bevis för att digital teknik hämmar 

barns utveckling på något vis.  

Den andra myten är att alla barn är det som kallas för ”digital natives”, det vill säga att barn 

naturligt vet hur de använder digital teknik. Plowman och McPake påpekar dock att de i sin 

studie uppmärksammat att många barn blir överväldigade av digital teknik och att alla barn i 

själva verket inte kan anses vara ”digital natives”. Den tredje är att digital teknik hindrar barn 
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att vara sociala och interagera med andra. Men Plowman och McPake (2013) anser istället att 

digital teknik kan skapa nya möjligheter för barn att kommunicera i både text och tal.    

Den fjärde myten är att digital teknik dominerar barns liv, det vill säga att barn inte spenderar 

lika stor tid på utomhuslek och därmed inte får någon motion. Denna myt bygger enligt Jane 

O’Connor och Olga Fotakopoulou (2016) på en oro vilket de i sin studie funnit att 

vårdnadshavare uttrycker. Det visar sig dock i Plowman och McPakes (2013) studie att digital 

teknik inte influerar barnens dagliga liv i den utstickningen att de inte får motion från andra 

aktiviteter. Vårdnadshavarna som deltog i studien fick skicka bilder och texter om barnens 

aktiviteter vilket resulterade i över 200 meddelanden. Av dessa visade sig mer än en tredjedel 

av aktiviteterna vara sportevenemang eller besök hos släktingar. Det vill säga aktiviteter som 

sker utanför hemmet. Vårdnadshavarna beskrev själva att endast en fjärdedel av alla 

aktiviteter som barnet deltar i på daglig basis var direkt kopplade till digital teknik. 

Resterande aktiviteter beskrevs istället vara vardagliga göromål som att äta, sova, handla, laga 

mat eller utomhuslek. Författarna argumenterar därför för att digital teknik omöjligen kan ses 

som något som dominerar ett barns liv då det visat sig vara en mindre del av de aktiviteter 

som barnen tar del av i vardagen.  

Den femte myten som Plowman och McPake undersökt är att barn lär sig genom lek med 

digital teknik. Författarna påpekar att även om det finns många olika former av digital teknik 

så garanterar inte dessa att barn faktiskt lär sig någonting. De beskriver hur barn kan ta bilder 

med en mobiltelefon och använda bilderna som rekvisita i sin lek men att detta inte behöver 

betyda att barnet faktiskt lär sig något. Den sjätte myten handlar om att många anser att om 

barn interagerar med digitala tekniken så är den lärorik. Författarna menar att den här myten 

faller då interaktion med digital teknik inte kan ge ett så brett lärande som mänsklig 

interaktion kan. 

Den sista myten är att barn behöver lära sig om digital teknik för att utveckla kunskaper som 

kommer att hjälpa dom i framtiden. För att reda ut denna myt har Plowman och McPake 

frågat vårdnadshavare om deras syn på detta. Vissa av vårdnadshavarna höll fast vid denna 

myt och argumenterade för den. Men andra vårdnadshavare ansåg istället att allt i och med att 

digitaliseringen ständigt pågår och ny digital teknik utvecklas så kommer det som yngre barn 

lär sig om digital teknik snart vara oaktuellt. Därmed kommer dessa kunskaper som barnet lärt 

sig inte vara aktuella i deras framtida liv.   
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Utifrån dessa myter som Plowman och McPake har undersökt har de identifierat flera olika 

aspekter som de som arbetar med lärande för barn i yngre åldrar bör reflektera över. Dessa 

innefattar att urskilja barns olika intressen, utveckla en medvetenhet och kunskap om vilka 

olika former av digital teknik som barnen får ta del av i sina hem och hur de använder dessa. 

De anser även att förskolepedagoger måste även bredda sin syn kring barns digitala 

kompetens (Plowman & McPake, 2013).   

Även om Plowman och McPake (2013) listar brist på motion som en myt så har Susan 

Edwards, Helen Skouteris, Leonie Rutherford och Amy Cutter-Mackenzie (2012) genomfört 

en studie rörande barn, digital teknik och övervikt i Australien. Deras studie har visat att det 

innehåll inom digital teknik som riktar sig till barn har påverkan på deras mat- och lekvanor. 

Det visade sig även ha en påverkan på barns konsumtion i form av leksaker och kläder. 

Anledningen till att digital teknik har en påverkan på barns mat- och lekvanor samt leksaker 

och kläder beror på att den digitala tekniken som barnen använder ofta är präglad av 

populärkulturella karaktärer. Dessa karaktärer används även av tillverkare av matvaror och 

leksaker för att marknadsföra dessa produkter för ökad försäljning. Barnens syn på genus 

påverkades också då vissa leksaker eller kläder valdes bort av barnen med motiveringen att de 

ansågs vara tjejsaker eller killsaker, beroende på vilka populärkulturella karaktärer de 

inspirerats av. Författarna anser därför att det är viktigt att förskolepedagoger försöker skapa 

relationer med barnen för att ta del av deras intressen. På så vis kan förskolepedagogen ställa 

frågor om vad barnen leker och varför. Vidare anser de att detta är viktigare än att 

förskolepedagoger fokuserar på digital teknik för läs- och skrivförståelse (Edwards, Skouteris, 

Rutherford & Cutter-Mackenzie, 2012).  

 

5.4 Hur? och med hjälp av vad? 

Sara Willermark (2018) poängterar att digitaliseringen av skolväsendet innebär att villkoren 

för lärande omskapas och att de som bedriver undervisning behöver utveckla nya strategier 

för detta. Vidare anser Willermark att detta bör ske i samspel med de barn eller elever som 

undervisas, det valda ämnesinnehållet och den digitala tekniken som används (Willermark, 

2018). 

Alice Chik (2014) har undersökt totalt 90 olika gratisappar som finns tillgängliga i Apples 

App store och som är skapade för att utveckla engelska barns språk från fyra års ålder. Hon 

upptäckte dock att många av de gratisappar som undersöktes egentligen inte var helt gratis. 
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Många av dessa innehåller olika former av reklam eller har olika innehåll som finns 

tillgängligt beroende på om den som laddar ner appen väljer att betala för ett utökat innehåll. 

Chik poängterar att även om en gratisapp beskrivs som en app utvecklad för att ge ett lärande 

inom ett ämne är denna app fortfarande en kommersiell produkt och bör därför ses som en 

sådan. Hon uppmanar därför de som vill bedriva utbildning med appar som hjälpmedel att 

själva undersöka och utvärdera de olika appar som finns tillgängliga för lärande och att dessa 

gör detta med en kritisk blick (Chick, 2014). Även Ruslan Slutsky och Lori M. DeShetler 

(2017) påpekar att det finns många företag som utvecklar appar för den nya digitala tekniken 

och som marknadsförs som utvecklade för att gynna lärande specifikt för barn i 

förskoleåldern. Westlund (2017) uttrycker i sin artikel att digitala verktyg bör vara enkla och 

pedagogiska i sin utformning och poängterar att dessa bör göras tillgängliga för alla. 

Plowman och McPake (2013) beskriver i sin artikel hur både vårdnadshavare och de som 

arbetar med lärande fortfarande har många frågor kring de olika digitala teknikerna som finns 

på marknaden. Speciellt nämns hur det kan vara svårt att veta vilka av dessa nya produkter 

som är lämpliga för yngre barn att använda. De påpekar även att det verkar finnas två olika 

läger för dessa människor där den ena gruppen ställer sig kritiska till användandet av digital 

teknik och som anser att barn istället borde leka utomhus eller läsa böcker. Den andra 

grupperingen argumenterar istället för att barn är intresserade av digital teknik och att denna 

motiverar dom till att utforska dess olika funktioner. Vidare anser denna grupp att den digitala 

tekniken är värdefull för att utveckla barnens kunnande inom dessa vilket kommer att gynna 

barnen i deras framtid (Plowman & McPake, 2013).  

I Lindsay R. Dennis, Kelly Whalon, Lisa Kraut och Deborah Herrons (2016) studie har de 

undersökt hur fem barn med låg språkutveckling lär sig verb. I deras studie har jämfört hur 

barn utvecklar sitt språk genom att läsa tillsammans med en enskild lärare eller med hjälp av 

en språkinlärningsapp på en iPad. Det framkommer inga större skillnader i deras resultat av de 

båda metoderna och barnens utökade ordförråd. Istället så visar det sig att de båda metoderna 

ökar barnens ordförråd. Dennis, Whalon, Kraut och Herrons poängterar dock begränsningarna 

i att använda iPaden för att öka barnens ordförråd då lärarledda aktiviteter möjliggör för 

barnen att ställa frågor till läraren och få dessa besvarade. Till skillnad från när en iPad och de 

appar som denna har utrustats med används av barn utan lärare närvarande (Dennis, Whalon, 

Kraut & Herrons, 2016).     

Nicole S. Fenty och Elizabeth Anderson (2016) har undersökt hur digital teknik kan användas 

som redskap för att hjälpa förskolepedagoger och barn att skapa digitala berättelser. Deras 
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undersökning genomförts på tre förskoleavdelningar med barn mellan tre till fem år. De tre 

avdelningarna har använt sig utav bilder på olika fenomen som snö och filmer där barnen 

själva medverkar i vardagliga situationer. Barnen har sedan med hjälp av en mikrofon fått tala 

in berättelser kring de olika bilderna och filmerna. Barnen beskriver saker som att de 

exempelvis tycker om snö eller att vid rutschkanan är deras favoritplats för lek. Författarna av 

artikeln anser att digitala berättelser kan användas av förskolepedagoger för att komma 

närmare barnens intressen och syn på rutiner eller aktiviteter i förskolan. Att låta barnen själva 

berätta vad de upplevt eller tänker när de ser en bild eller film skapar goda möjligheter för 

reflektion mellan förskolepedagogen och barnen om det barnen berättar (S. Fenty & 

Anderson, 2016).  

Forskning har visat att det finns positiva effekter i användandet av digital teknik för lärande 

för barn i yngre åldrar. Dessa effekter är bland annat en ökad läs och skrivförståelse men även 

utvecklad social kompetens (Beschorner & Hutchison, 2013; Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding & 

Glazewski, 2017). Men dessa effekter kan ifrågasättas i Kevin Wells, Tracey Sulak, Terill 

Saxon och Leanne Pugs (2016) pilotstudie där de jämförde hur barn runt sex år utvecklade sitt 

handskrivande genom att jämföra traditionellt skrivande med skrivande genom en app på en 

iPad. Studien resulterade i att det upptäcktes att barnen var mer motiverade att öva på att 

skriva vid användandet av iPaden som hjälpmedel än genom traditionellt användande av 

papper och penna. Trotts att motivationen hos barnen var högre vid användandet av iPaden 

visade sig dock att skrivförmågan överlag förbättrades mer vid traditionell undervisning i 

form av skrivträning med användning av papper och penna. Vid användning av papper och 

penna utvecklades barnens förmåga att forma bokstäverna (Wells, Sulak, Saxon & Howell, 

2016). Även Rosie Flewitt, David Messer och Natalia Kucirkova (2015) beskriver i sin studie 

att iPadbaserade aktiviteter stimulerade de medverkande barnens motivation och 

koncentration.  

Då många förskolor nu börjat köpa in Ipads eller liknande surfplattor är det viktigt att 

förskolepedagoger reflekterar över hur lärandet kan utformas didaktiskt så att det är passande 

för- och gynnar de yngre barnens lärande (Beschorner & Hutchison, 2013; Carrell Moore & 

Key Adair, 2015; Masek, Murcia & Morrison, 2012; Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding & 

Glazewski, 2017).  
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5.5 Digital teknik som verktyg för multimodalt lärande 

Om det nu finns så många negativa konsekvenser som digitaliseringen kan bidra till i 

förskolepedagogers didaktiska arbete, vad kan den då bidra till i förskolepedagogers 

didaktiska arbete?  

Utifrån de artiklar och avhandlingar som läst kan det urskiljas att ju längre undersökningarna 

har pågått och ju mer erfarenhet som förskolepedagoger fått av den nya tekniken, desto mer 

utvecklat har deras didaktiska arbetssätt blivit. Det har visat sig att de förskolepedagoger som 

deltagit i forskningsundersökningarna ser fler möjligheter med den nya tekniken och finner 

nya användningsområden för den i olika ämnen. I de undersökningar där det funnits lärare 

eller förskolepedagoger som fått utbildning innan eller stöttning under arbetet med den nya 

digitala tekniken har resultaten visat att dessa används som verktyg för multimodalt lärande 

inom olika ämnen.  

Amanda Sullivan, Elizabeth R. Kazakoff och Marina Umashi Bers (2013) har i sin studie 

undersökt hur programmering av robotar kan användas för att skapa ett lärande för barn som 

är fem år gamla. Deras studie visar att programmering av robotar erbjuder både barn och 

förskolepedagoger nya sätt att lära och lära ut traditionella läroämnen. Att programmera 

robotar visade sig i deras studie inte bara främja barnens lärande inom teknik och teknologi. 

Istället beskriver de hur traditionella ämnen som matematik, språk och skapande verksamhet 

kan urskiljas och därmed interageras och bli ett multimodalt lärande (Sullivan, R. Kazakoff 

&. Umashi Bers, 2013).  

I en undersökning som gjorts av Jennifer Rowsell och Debra Harwood (2015) har 

förskolepedagogerna arbetat på ett sådant sätt som Plowman och McPake (2013) beskriver. 

Det vill säga att förskolepedagogerna har arbetat för att urskilja barns olika intressen och 

sedan använt sig olika former av digital teknik tillsammans med barnen. Förskolepedagogerna 

i Rowsell och Hardwoods (2015) undersökning har utgått från barnens intressen och fantasi 

samt olika former av digital teknik i kombination med traditionella lärometoder för att skapa 

ett lustfyllt och meningsfullt lärande. Detta har gjorts genom att använda barnens intresse för 

Disneyfilmen ”Frost”. Musiken och de tillhörande texterna som ingår i filmen har använts för 

att skapa en förståelse för ord i tal och skrift. I deras undersökning visade sig barnen blev 

naturligt motiverade av att ta del av olika lärandeprocesser och barnen kombinerade själva 

traditionella lärometoder och digital teknik på olika sätt. Förskolepedagogen har skrivit ut 

texten till musiken på papper efter barnens egna förfrågan efter detta och sedan har de använt 
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en Ipad för att spela musiken medans barnen tittar på pappret med texten. Efter en stund har 

barnen själva identifierat låtens refräng på pappret och markerar denna med färgade pennor 

och följer sedan texten på pappret till musiken och identifierar på så sätt flera ord. Vidare 

kombinerade barnen den digitala tekniken och traditionella metoder som att måla med papper 

och penna med bilder från filmer och populärkultur på en Ipad som inspiration (Rowsell & 

Harwood, 2015). 

I Elena Ramírez, María Clemente, Adriana Recamán, Jorge Martín-Domínguez och Inés 

Rodríguez (2016) studie har det visat sitt att lärare som är yrkesverksamma med barn i yngre 

åldrar ofta ser digital teknik som ett material som de kan använda på många olika sätt i 

lärandesyfte. Det framkommer även att lärarna anser att digital teknik kan motivera barnen 

och fånga deras intresse för innehållet som presenteras för dem. Utöver detta anser lärarna 

även att digital teknik är ett bra redskap för att ta tillvara på de intressen som barnen redan har 

med sig (Ramírez, Clemente, Recamán, Martín-Domínguez & Rodríguez, 2016).  

Dennis, Whalon, Kraut och Herrons (2016) har undersökt två metoder för att främja fem barn 

med låg språkutveckling lärande av nya verb. Även om deras resultat visade att både iPad och 

lärarledd läsning med barn främjade barnens ordförråd så uttryckte barnen som deltog i 

undersökningen att de själva föredrar att lära sig fler verb med hjälp av iPaden över att sitta 

och läsa tillsammans med en lärare (Dennis, Whalon, Kraut & Herrons, 2016). I Kathleen 

Roskos, Karen Burstein och Byeong-Keun Yous (2012) studie kring barns interaktion med 

surfplattor innehållande eböcker visar hur dessa fångar barns intresse och fokus. Samtidigt 

som denna digitala teknik skapar en positiv inställning till läsning hos barnen (Roskos, 

Burstein & You, 2012). Även Lee och Tu (2016) fann genom sin studie att använda en iPad 

kunde öka barns kunskaper inom både naturvetenskap och engelska som andra språk när 

iPaden användes i undervisningen.   

 

5.6 Metoddiskussion 

Den valda metoden för denna uppsats var en systematisk litteraturstudie. Genom att göra en 

systematisk litteraturstudie har jag kunnat ta del av forskning som gjort genom både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser. Detta resulterar i att det resultat som jag redogör för inte 

begränsas till en form av forskning vilket ger ett brett resultat. Då systematiska 

litteraturstudier använder ett stort antal publicerade forskningar som sedan används för att 

urskilja mönster och likheter ger det en tillförlitlighet till studien då forskningen som används 
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har genomförts på flera olika verksamheter som bedriver lärande för barn i yngre åldrar. 

Studien hade inte varit lika bred om jag istället valt att genomföra intervjuer och behövt 

begränsa mig till förskolepedagoger på en enda förskola på grund av tidsramen för 

genomförandet av studien.  

Att genomföra en systematisk litteraturstudie innebär dock att jag måste förlita mig på att 

forskare beskrivit utförligt och gjort sina undersökningar på ett etiskt och korrekt sätt. Detta 

har dock funnits i åtanke vid sökandet av forskningen och har därför kunnat säkerställas 

genom att endast använda forskning som genomgått peer review. Det vill säga att forskningen 

granskats innan publicering av andra som är kunniga inom forskningsområdet. Vidare innebär 

detta att även om en systematisk litteraturstudie används för att få en insyn i händelser som 

utspelats så måste jag ifrågasätta dokumentens autenticitet och trovärdighet. Till exempel kan 

författarna av dokumenten som undersöks haft förutfattade meningar om det som 

dokumenterats vilket skulle påverka forskarens eget resultat (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Jag har därför kritiskt granskat de olika artiklar och avhandlingar som 

valts för att se om några förutfattade meningar framgår, men har själv inte kunnat utläsa några 

sådana.  

Det är viktigt att poängtera att utvecklingen inom digital teknik går så fort att det är svårt för 

forskningen inom ämnet att hinna med och vara aktuell under längre tid. Det framkommer 

även i de artiklar som valts ut för denna litteraturstudie att samhället och forskningen ännu 

inte har hunnit landa i digitaliseringen utan att det är fortfarande ganska nytt. Vid sökandet av 

artiklar till denna litteraturstudie har detta hållits i åtanke. Därför har begränsningar gjorts för 

den tidsram som forskningen i artiklarna är publicerad till forskning som har publicerats 

mellan år 2010–2018.   

Det bör även poängteras att Skolverkets remissförslag med det utvecklade fokuset på 

digitalisering ännu inte gått igenom. Det är därför omöjligt att veta om de kritiska rösterna i 

debatterna kommer att få sin vilja igenom i syfte att avgränsa förskolan från digitaliseringen. 

Oavsett om remissen antas av regeringen eller inte så kommer det att påverka den kommande 

forskningen inom detta ämne.  
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6. Diskussion 

Vi människor har alltid strävat efter att skapa och utveckla nya innovativa lösningar för såväl 

samhälls- och vardagsproblem och i dagens samhälle har digitaliseringen fått en allt större 

roll. I början av denna litteraturstudie beskrevs hur forskningen inom området barn och 

digitala medier ständigt är i rörelse. Detta hänger rimligtvis ihop med att digitala medier 

ständigt utvecklas, förändras, får nya funktioner och blir mer tillgängliga för samhället och 

dess befolkning. Samhällets utveckling genom tiderna genom industrialismen, ökad andel 

kvinnor som arbetar, minskade barnafödslar bidrog till Alva och Gunnar Myrdals politiska 

kampanj som resulterade i en utökad barnomsorg. På samma sätt har den digitala 

utvecklingen av samhället bidragit till Skolverkets (2017) nya fokus på digitalisering i 

förslaget till revideringen av läroplanen.  

 

6.1 Ökat behov av förskolepedagogers didaktisk kompetens 

De artiklar som valts har begränsats till artiklar som skrivits under de senaste åtta åren och i 

dessa framkommer att den syn som förskolepedagogen har på digital teknik kan både skapa 

möjligheter och begränsningar. Det framgår även hur förskolepedagogers experience, i form 

av egna erfarenheter samt syn på digital teknik spelar en stor roll för dennes didaktiska 

förhållningssätt. Dessa konsekvenser av digitaliseringen innebär att det finns ett behov av att 

öka förskolepedagogers didaktiska kompetens för att planera lärande som ger möjligheter till 

nya erfarenheter för barn i yngre åldrar.  

Forskare är eniga om att förskolepedagoger måste bli mer medvetna och kritiska till det 

innehåll och utbud som finns tillgängligt för de digitala teknikerna. De didaktiska frågorna 

vad, hur och med hjälp av vad? har i och med den snabba utvecklingen av digital teknik blivit 

allt viktigare att reflektera över vid förskolepedagogers planering för lärande. Appar och 

innehåll i den digitala tekniken måste kritiskt granskas och undersökas, även om de enligt 

tillverkarna är skapade för att ge yngre barn ett lärande inom ett visst ämne eller område. När 

förskolepedagogen valt inom vilket ämne som den digitala tekniken ska användas för lärande 

blir sedan med hjälp av vad en kritisk fråga. Detta då det idag finns en uppsjö av appar och 

innehåll att granska och dessa utvecklas ständigt. Samtidigt måste frågan hur beaktas då dessa 

appar och annat innehåll har olika funktioner och gränssnitt. Det bör därför poängteras att det 

är ett tidskrävande men viktigt arbete att gå igenom och kritiskt granska olika appar, för att 

säkerställa att dessa kan användas för att bedriva ett didaktiskt arbete med hjälp av den 
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digitala tekniken i förskolan (Chik, 2014; Slutsky & M. DeShetler, 2017). Som tidigare 

nämnts förklarar en pedagog i Walldén Hillströms (2014) undersökning att denne sitter på sin 

fritid och granskar olika appar för att säkerställa att dessa går att använda i barngruppen. 

Förskolepedagogen beskriver att denne gör detta då det helt enkelt inte finns tid för att göra 

detta i förskolans vardagliga verksamhet. Detta väcker vidare frågor om det nya fokuset på 

användandet av digital teknik i förskolan som Skolverket (2017) uttryckt även kommer att ta 

mer tid från andra delar av verksamheten? Eller om de förskolepedagoger som är 

yrkesverksamma helt enkelt kommer att förväntas göra dessa granskningar under sin fritid? 

Förskolepedagoger, oavsett om dessa ställer sig kritiska eller positiva till digital teknik, 

behöver även få insikt i att det cirkulerar många förutfattade meningar och myter kring digital 

teknik. Detta framhävs även i Plowman och McPakes (2013) forskning där de undersökt sju 

myter rörande digital teknik. Viktigt att poängtera är att även om det finns många myter kring 

digital teknik så bör den och det innehåll som den innefattar användas på ett källkritiskt sätt 

(Chik, 2014; Westlund, 2017; Selwyn, 2017; Plowman & McPake, 2013). Det framgår i 

forskningen att det finns en oro hos förskolepedagoger att den digitala tekniken håller på att 

”ta över” och ersätta den traditionella undervisningen, men istället för att se det som två 

skilda sätt att lära ut kan de båda istället kombineras till ett multimodalt lärande (Lee & Tu, 

2016; Gnjatović, 2015; Kervin, Comber & Woods, 2017; Roswell & Hardwood, 2015).    

 

6.2 Vad kan digitaliseringen bidra till i förskolepedagogers didaktiska 

arbete?  

Den nya digitala tekniken som börjat användas i förskolan utifrån samhällets utveckling och 

nya värderingar skapar möjligheten för både förskolepedagoger och barn att få nya 

erfarenheter. Dessa nya erfarenheter kan användas för att skapa ett nytt didaktiskt sätt att 

tänka och arbeta. Till exempel genom att basera det valda lärandeinnehållet i förskolan på de 

erfarenheter av digital teknik som barnen redan har med sig och som kan vidareutvecklas. På 

detta sätt kan förskolepedagogen använda digital teknik i syfte att skapa educative 

experienceses. Det vill säga bygga lärandet på barnens egna erfarenheter av digital teknik 

(Dewey, 1997). De didaktiska frågorna kan självklart alltid användas som grund vid planering 

av olika läroinnehåll, men om de även bygger vidare på barnens egna intressen och 

erfarenheter kan lärandet utvecklas ytterligare (Willermark, 2018; Dewey, 1997). På så vis 

kan de didaktiska frågorna och de olika delar som innefattas i processen rörande experience, 

tillsammans skapa nya läromöjligheter för både förskolepedagoger och barn.  
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I forskningen som redogjorts i denna litteraturstudie framgår det att det finns många positiva 

effekter av användandet av digital teknik i lärandesyfte för barn i yngre åldrar. Bland 

forskningsresultaten nämns digital teknik som positivt för ämneskunskaper som läs och 

skrivförståelse, matematik men även som utvecklande för barns sociala kompetenser och 

samspel (Beschorner & Hutchison, 2013; Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding & Glazewski, 2017; 

Sullivan, R. Kazakoff & Umashi Bers, 2013; Fenty & Anderson, 2016).  

Det framkommer även i forskningen att barn själva motiveras av digital teknik och att de är 

intresserade av att använda den. Vidare framgår det att barns intresse och fokus för den 

digitala tekniken skapar en positiv inställning till lärande (Dennis, Whalon, Kraut & Herrons, 

2016; Roskos, Burstein & You, 2012; Lee & Tu, 2016; Ramírez, Clemente, Recamán, Martín-

Domínguez & Rodríguez, 2016). Men trots att den digitala tekniken medför många nya 

möjligheter och sätt att lära så finns det också begränsningar. Digital teknik kan aldrig till 

fullo ersätta traditionell undervisning med förskolepedagog eller lärare som är närvarande då 

digital teknik inte ger barn möjligheten att ställa frågor och få dessa besvarade om det är 

något som barnet inte förstår (Dennis, Whalon, Kraut & Herrons, 2016).  

Denna insikt kan där emot med fördel skapa ett multimodalt lärande där den digitala tekniken 

kombineras med traditionell undervisning vilket forskningen visat har många positiva 

aspekter (Lee & Tu, 2016; Gnjatović, 2015; Kervin, Comber & Woods, 2017; Roswell & 

Hardwood, 2015). Att använda digital teknik i kombination med traditionella 

undervisningsmetoder i lärandesyfte för barn i yngre åldrar kan även gynnande då många barn 

och unga idag har utvecklat en förmåga som benämns som ’hyper attention’. Det vill säga 

förmågan att använda sig av olika medier, tidsplan och rum samtidigt. Den traditionella 

undervisningen grundar sig på en förmåga till ’deep attention’ vilket innebär att barn måste 

besitta förmågan att rikta sin fulla koncentration och uppmärksamhet på en enskild uppgift. 

Genom att kombinera den digitala tekniken med traditionella undervisningsmetoder kan 

barnen istället fokusera på flera olika uppgifter samtidigt vilket kräver ’hyper attention’, vilket 

rimligen kan gynna deras lärande (Kåreland, 2009; Hayles, 2007).  

 

6.3 Nya erfarenheter och möjligheter till lärande 

I och med den planerade digitaliseringen av förskolan kan förskolepedagoger ta tillvara på 

den nyutvecklade digitala förmåga som barn utvecklat i hemmet, det vill säga principle of 

interaction. För att göra detta krävs det att förskolepedagoger bibehåller ett öppet, reflektivt 
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och didaktiskt arbetssätt i relation till den nya tekniken som introduceras i förskolan. Lärande 

som bygger på barnens erfarenheter av digital teknik innebär att relationen mellan 

förskolepedagoger, vårdnadshavare och barnet är viktig. Detta blir viktigt då 

förskolepedagoger genom kommunikation med vårdnadshavare och barn kan få insyn i vilken 

typ av digital teknik som finns tillgänglig i hemmet och hur denna används av barnen. Det vill 

säga att förskolepedagogen får veta barnens egna internal conditions, barnens egna tidigare 

erfarenheter, kapacitet och motivation. Genom kunskap om barnets internal conditions kan 

förskolepedagoger anpassa lärandets objective conditions vilket innefattar de redskap, miljö 

eller läromedel som kan användas för lärande för barn i yngre åldrar. På så sätt kan barnets 

internal conditions samspela med objective conditions för att skapa educative experienceses 

vilket skapar ett lärande som bygger på barnets tidigare erfarande för att ge lärandet mening 

(Dewey, 1997).  

Det krävs även stöttning från olika instanser för att kunna skapa en bredare förståelse hos de 

förskolepedagoger som förhåller sig kritiska till den nya digitala tekniken. Genom att ge 

förskolepedagoger mer erfarenheter, experience, av vad digital teknik kan bidra med i barns 

lärande kan de utveckla nya didaktiska arbetssätt. Forskningen som redogjorts för i denna 

litteraturstudie visar att det finns både en kritisk och en positiv syn på digital teknik hos 

förskolepedagoger (Lee & Tu, 2016; Walldén Hillström, 2014; Gnjatović, 2015; Kervin, 

Comber & Woods, 2017; Sami Konca, Ozel & Zelyurt, 2016; Cevher-Kalburan, Yurt & 

Ömeroğlu, 2011; Önkol, Zembat & Uyanik Balat, 2011; Kelly-Williams, R. Berson & J. 

Berson, 2017). Det kan dock utläsas att de förskolepedagoger som från början haft en kritisk 

syn på digital teknik utvecklar en positivare syn efter att de fått fler erfarenheter av denna 

(Walldén Hillström, 2014; Shifflet, Toledo & Mattoon, 2012; Gnjatović, 2015; Lee & Tu, 

2016; Kervin, Comber & Woods, 2017). Det är därför rimligt att anta att förskolepedagoger 

som får kompetensutveckling i form av workshops eller introduktioner av så kallade IT-

pedagoger kan utveckla en förståelse för de funktioner och möjligheter som finns med digital 

teknik. Förskolepedagogerna behöver därför få experience av digital teknik som 

lärandeartefakt för att se de möjligheter som denna kan bidra till i lärandet (Dewey, 1997).  

Då forskningen visat många positiva effekter av att använda digital teknik i lärande för barn i 

yngre åldrar är det därför viktigt att förskolepedagoger får erfarenhet av- och ser 

möjligheterna med användandet av digital teknik (Walldén Hillström, 2014; Beschorner & 

Hutchinson, 2013; Lu, Ottenbreit-Leftwich, Ding & Glazewski, 2017; Carrell More & Key 

Adair, 2015; Masek, Murcia & Morrison, 2012; Sullivan, Kazakoff & Umashi Bers, 2013; 
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Roswell & Hardwood, 2015). Dessa erfarenheter kan förskolepedagoger sedan förmedla 

vidare till andra till exempel kollegor eller vårdnadshavare som ställer sig kritiska till digital 

teknik. Genom att vidareförmedla sina erfarenheter kan de bidra till ett nytt didaktiskt 

tänkande hos andra rörande lärande som utformas kring digital teknik. 

 

6.4 Sammanfattning 

Det konstateras att den digitala tekniken får mer uppmärksamhet och plats i både samhället 

och förskolan. Detta påverkar förskolepedagoger då det resulterar i nya didaktiska utmaningar 

i deras arbete för yngre barns lärande. Digital teknik finns ofta tillgänglig i de yngre barnens 

hemmamiljö vilket gör att de tidigt har möjligheter för learning by experience. 

Förskolepedagoger kan med fördel av detta skapa educative experienceses genom att planera 

lärandet utifrån barnens egna erfarenheter, internal conditions och använda deras dessa i 

samspel med de redskap, miljö och läromedel som finns tillgängliga i förskolan.  

De många möjligheter som den digitala tekniken erbjuder skapar en komplex relation med de 

didaktiska frågorna vad, varför, hur och för vem. Men ännu komplexare blir frågan med hjälp 

av vad? Detta då den digitala teknikens innehåll är stort och i ständig utveckling i form av 

appar och andra funktioner. Att reda ut med hjälp av vad? riskerar därmed att bli ett 

tidskrävande arbete som kräver att förskolepedagogen har erfarenheter av digital teknik och 

ett källkritiskt förhållningssätt. Vidare skapar detta nya frågor som behöver granskas. Frågor 

rörande om detta sökande och granskande kommer att ingå i förskolepedagogers arbetstid 

eller om de kommer förväntas göra detta på sin fritid?     
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Egna anteckningar:  
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