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Samhället utvecklas konstant på den digitala fronten och därmed också kraven på indivi-

ders kunskap angående det. Digitaliseringen blir en naturlig del av vardagen allt tidigare 

i livet. Bevis på det syns till exempel i att i de nya Grunderna för planen för småbarnspe-

dagogik finns det nu krav på att daghem bör integrera teknologi i sin verksamhet. Exa-

mensarbetet fokuserar på barns delaktighet med stöd av Medielek. Det är ett beställnings-

arbete av Helsingfors Stad för Känn Teknologin! - projektet med syftet att undersöka på 

vilket sätt barn är delaktiga via metoden Medielek och hur de via den lär sig om teknologi, 

sett ur ett personalperspektiv. Som frågeställningar använder vi följande: 1. På vilket sätt 

har Medielek hjälpt de professionella att stöda och lära barnen om den ifrågavarande tek-

nologin? 2. På vilket sätt stöder Medielek barnens delaktighet? Har pedagogerna kunnat 

stöda barnens delaktighet genom användningen av Medielek? Avstamp i detta arbete lig-

ger i Känn Teknologin! – projektet, multilitteracitet och digital kompetens och Grunderna 

för planen för småbarnspedagogik. Det socialpedagogiska perspektivet och några tillhö-

rande begrepp definieras också. Vi har tagit del av tidigare forskning genom att läsa sex 

artiklar som handlar om föräldrars attityder och teknologins inverkan, pedagogers attity-

der och kunskap, positiv inverkan av teknologi samt hur den digitala kompetensen nu för 

tiden är nödvändig. Den kvalitativa undersökningen består av en kombination av temain-

tervju med en person som varit aktiv i projektet, och en dokumentanalys av konkret 

material vi erhållit från daghemmet. De centrala teman som uppkommer i och med ana-

lysen tangerar personalens behov av stöd och hur avgörande det är, resurser och hinder 

inom småbarnspedagogisk verksamhet som lär barn om teknologi, barnens delaktighet 

inom verksamheten och ändamålsenlig användning av teknologin. Resultaten visar att 

Medielek är en lågtröskelaktivitet som inte är för utmanande, utan kan bra användas som 

metod inom småbarnspedagogiken. Mer övergripande och utbredd forskning krävs för att 

fastställa dessa effekter och vi uppmuntrar därför till fortsatt forskning inom detta om-

råde. 
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1 INLEDNING 

Eftersom teknologin blivit en stor del av vårt samhälle och är oundviklig, är det viktigt 

att studera och se hur man kan utnyttja det på ett bra sätt. På daghem är det centralt att 

redan i ung ålder bekanta sig med teknologi och via den lära sig, samt delta i sam-

hället. Det är även betydelsefullt att lära den äldre generationen som jobbar med bar-

nen, hur man använder dagens teknologi på ett användbart sätt. I dag finns det en ny di-

mension av kunskap, det vill säga den digitala kompetensen som lagts till. Många förut-

sätter att barnen ska lära sig och komma i kontakt med den redan i ung ålder.  

 

Vårt examensarbete inkluderas i Känn teknologin! - projektet som är anordnat av 

Helsingfors stad. De har använt sig av olika metoder på de daghem som är delaktiga i 

projektet. Vår uppgift är att fokusera på Medielek, vilket används på ett av i projektet 

medverkande daghem. Denna metod ska vi undersöka och evaluera. Vi strävar efter att 

resultatet kommer visa hur väl metoden integrerats inom daghemmets verksamhet och 

hur personalen upplever att det stöder barnens delaktighet och hur väl man har kunnat 

lära barnen om den teknologi som används. Resultatet kan sedan användas för att se om 

metoden är nyttig eller inte och om man möjligtvis kan tillämpa den även på andra dag-

hem. I vårt arbete som socionomer innebär det att vi eventuellt också kan använda denna 

metod inom framtida sammanhang.  

 

Syftet i vårt arbete är att se på vilket sätt barn är delaktiga i Medielek och hur de lär sig 

att använda den ifrågavarande teknologin. Vi fokuserar främst på detta fenomen utifrån 

personalens perspektiv och via det får vi reda på om pedagogerna upplever att denna me-

tod stött barnen i deras lärande. Som mål med resultatet får vi se om Medielek är en lyckad 

metod som kan användas på daghem och få spridning.  

 

Frågeställningar vi kommit fram till är: 

1. På vilket sätt har Medielek hjälpt de professionella att stöda och lära barnen om den 

ifrågavarande teknologin?  

2. På vilket sätt stöder Medielek barnens delaktighet? Har pedagogerna kunnat stöda bar-

nens delaktighet genom användningen av Medielek?  
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2 BAKGRUND 

Avstamp, och därmed vår bakgrund för vårt examensarbete, ligger i samhällets konstanta 

utveckling, det projekt vi skriver vårt arbete inom och de nya riktlinjerna angående mul-

tilitteracitet och digital kompetens i Grunderna för planen för småbarnspedagogik.  

2.1 Känn Teknologin! – projektet och Medielek 

Helsingfors är aktuell med projektet Känn Teknologin! som går ut på att utveckla små-

barnspedagogikens verksamhetskultur och anpassa den enligt de nya Grunderna för pla-

nen för småbarnspedagogik. Betoning ligger på multilitteraciteten och den digitala kom-

petensen och hur man ska inkludera teknologin i småbarnspedagogikverksamheten. Pro-

jektet är finansierat av Utbildningsstyrelsen och skulle främst pågå under år 2017, men 

nu har projektet förlängts. (Malmsten 2017) 

 

Känn Teknologin! har huvudsakligen tre mål: 

1. Att erbjuda kreativa lärmiljöer på daghemmen och låta teknologin stöda barn att 

utforska omvärlden 

2. Med hjälp av digital teknologi ska personalen dokumentera barnens tankar och 

lärprocesser 

3. Bilda en strategi för den pedagogiska användningen av olika digitala verktyg som 

kan användas från småbarnspedagogiken till den grundläggande utbildningen 

För att nå målen används fem pilotdaghem, på vilka olika metoder prövas på. (Malmsten 

2017) 

 

Grundtanken med Medielek är att barnen får lära sig om media genom att personalen i 

barngruppen på daghemmet, ger verktygen och sedan stöder barnen att skapa sin egen 

media. Via skapandet är målet också att barnen ska lära sig se på media från ett kritiskt 

perspektiv. Medielek fokuserar på barnperspektivet: att barnet utgår ifrån sig själv och lär 

sig om teknologin via sina egna intressen och initiativ. I skapandeprocessen av ljud och 

bild bildar barnet sin egna uppfattning om omvärlden. I denna metod går pedagogiken 

och mediekonst samman. I lärandeprocessen förstärks den abstrakta och analytiska upp-
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fattningen, sociala förmågan och den mångfacetterade lärandeförmågan. Till exempel ge-

nom det sociala perspektivet kan man betrakta samarbetet barn sinsemellan i skapandet 

och i delandet av sina skapelser efteråt. (Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatus 2011 

s.3)  

 

Riktlinjerna inom Medielek är konkreta: 

1. De vuxna skapar ramarna genom att förklara för barnet vad exakt hen ska göra, 

till exempel att filma en kort videosnutt eller att ta bilder av sådan mängd man 

kommit överens om. 

2. Barnet skapar innehållet. När det blir hens tur bestämmer hen själv hur hen vill ta 

bilderna och vad som fotograferas. I denna punkt betonas barnets egen självstän-

dighet. 

3. Efter att alla fått skapa sitt egna innehåll samlas gruppen och alla får visa sina 

skapelser och dela med sig med varandra och pedagogerna. 

4. De vuxna har ansvar över tekniken och instruktionerna. Hen tillämpar även in-

struktionerna och tar med nytt i processen.  

(Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatus 2011 s.4) 

 

Förutom att barnet utforskar sin egen kreativitet i skapandeprocessen lär hen sig att an-

vända teknologi, specifikt de apparater som är aktuella inom denna metod. Barnet lär sig 

allt om kameran, hur den används, hur den känns, hur tung den är, om den doftar något. 

Samtidigt får hen uppleva världen ur kamerans perspektiv. (Kirkkonummen kunnan 

varhaiskasvatus 2011 s.8) 

2.2 Samhällsutveckling angående multilitteracitet och digital 

kompetens  

Ett konkret exempel på att samhället utvecklas mer och mer på det digitala området är att 

det i den nya Grunderna för planen för småbarnspedagogik nu finns krav på att teknologi 

ska integreras i den småbarnspedagogiska verksamheten. Digital kompetens är nu en del 

av den mångsidiga kompetensen och multilitteracitet. (Utbildningsstyrelsen 2016 s. 22) 
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På en teoretisk nivå är digitalisering full av möjligheter, men dessa möjligheter blir inte 

tillgängliga om samhället inte digitaliseras. De största hinder för att digitalisering ska 

kunna uppnås är de attityder och rutiner som individer, grupper, företag och landets led-

ning har. Positiva följder av digitalisering börjar verka först när en tillräckligt stor andel 

av samhället använder digitala tjänster och verktyg. Och för att befolkningen i ett land 

överhuvudtaget ska börja använda dessa tjänster krävs det att tjänsterna är rimligen lätt-

hanterliga, individer behöver få kunskap och information om tjänster samt att de digitala 

tjänsterna och verktygen marknadsförs på ett gynnande sätt. Varje ny tjänst och varje ny 

användare av den här tjänsten bidrar till digitaliseringen av ett samhälle. (Elinkeinoe-

lämän keskusliitto 2015 s. 9-10) 

 

En del motsätter sig digitalisering till exempel för att den bidrar till att flera arbetsplatser 

försvinner och folk blir arbetslösa. Kreativ nedbrytning är något som funnits i samhället 

under alla tider och som sker naturligt. Det betyder att existerande lösningar och objekt 

faller bort i och med nya innovativa och kreativa uppfinningar. Digitalisering bidrar till 

kreativ nedbrytning på det sättet att den försnabbar hela processen, och därför kan en del 

personer motsätta sig digitalisering i sin helhet eftersom det hela går mycket snabbare än 

vad man tidigare varit van med. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2015 s. 9-10) 

 

Om man baserar sina tankar angående digitalisering på att den är ett verktyg, att den för-

snabbar den kreativa nedbrytningsprocessen och att den verkar effektivare och mer lämp-

ligt än tidigare lösningar, kan man förstå varför den i dagens läge är nödvändig. Dock för 

inte digitalisering med sig endast positiva följder. En allt större press läggs på invånare 

att ha mångsidigare kunskap och kunna mer och tidigare kunskaper blir onödiga och faller 

till och med bort. Digitalisering kan också öka på ojämlikhetsklyftorna i samhället och 

utmanar därmed den grundläggande synen på jämlikhet, eftersom det fortfarande i dagens 

läge är dyrt att anskaffa teknologi och därför delas de positiva följderna av digitalisering 

ojämnt eftersom alla inte har råd med det. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2015 s. 9-10) 

 

Litteracitet är ett begrepp som behandlar läs- och skrivkunnighet. Tidigare låg fokus på 

den kognitiva delen men i och med utvecklingen har man börjat betona den sociala och 

kulturella aspekten mer och mer. När begreppet fått en bredare innebörd innefattar litte-

racitet inte längre bara de traditionella läs- och skrivaktiviteterna, utan även berättande, 
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symboler och bilder. Detta innebär att man nu kan observera denna form av litteracitet 

redan i småbarnsåldern före barnen lär sig mera om det inom formell undervisning. (Nat-

ionalencyklopedin, 2017b) 

Multi betyder mångfald och har adderats till ordet litteracitet allteftersom det vidgats. I 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik (Utbildningsstyrelsen, 2016 s.24) tas ämnet 

upp och beskriver att multilitteracitet handlar om att kunna tolka och producera med-

delanden av varierande sort. I och med digitaliseringen är det aktuellt att betona multilit-

teracitet i sådan miljö. 

 

Europeiska kommissionen (2017) har skapat en ram för invånarna, som bor inom Euro-

peiska Unionen, där de beskriver den digitala kompetensen och erbjuder riktlinjer till in-

vånarna för att hjälpa dem utveckla sin digitala kompetens. Enligt School Education 

Gateway (2017) hade 40 % av Europas invånare en otillräcklig digital kompetens och 22 

% som inte använder internet över huvud taget. Detta visar resultatet för Europeiska Un-

ionens digitala agenda 2015.  

Den digitala kompetensen handlar om att kunna utnyttja de digitala verktyg som finns 

och fortsätter utvecklas i vårt samhälle, t.ex. datorer. Europeiska kommissionen (2017) 

beskriver den digitala kompetensen med fem stycken huvudområden.  

1. Information och datakunskap: Att kunna söka information samt kritiskt granska 

den och dess källa och att även kunna hantera informationen genom att organisera, 

lagra och hämta den. 

2. Kommunikation och samarbete: Att kunna interagera via olika digitala verktyg 

och kommunicera med andra individer med hjälp av dessa. På så sätt kan man 

vara delaktig i samhället genom teknologin. Man ska även veta om etiketten på 

internet och hur man lever tillsammans med sina medmänniskor på denna platt-

form. Det är även viktigt att kunna hantera sin digitala identitet.  

3. Skapande av digitalt innehåll: Att kunna uttrycka sig på den digitala plattfor-

men genom olika format samt kunna lägga till sin egen kunskap till redan existe-

rande innehåll. I detta område betonas även kunnighet om copyright.  

4. Säkerhet: Man ska kunna skydda sina apparater och deras digitala innehåll samt 

skydda personlig information och integritet. Även hälsa och välbefinnande ska 

skyddas i användning av teknologi och sist men inte minst ska man kunna skydda 

miljön och vara medveten om den miljöpåverkan den digitala teknologin har.  
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5. Problemlösning: Att kunna identifiera och hantera tekniska problem. Kreativitet 

betonas och att vara förmögen att lösa problem med hjälp av egna innovat-

ioner. Hit hör även att utforska sina egna behov gällande teknologin och försöka 

fylla dessa. Samtidigt kan man analysera sin egen digitala kompetens och se vad 

man behöver lära sig mera av och dela kunskap med andra individer och stöda 

varandra.  

 

Enligt Skolverket i Sverige (2017) anses digital kompetens inte vara något statiskt, utan i 

stället är det något som ständigt kan förändras och utvecklas. Utvecklingen beror på sam-

hället och hur teknologin förändras och går framåt. Det är viktigt att hänga med och efter 

att Europeiska Unionen skapat sin plan och givit riktlinjer till invånarna, ser man en för-

ändring i länders styrdokument. Målet med dessa är att skapa möjlighet för barn att ut-

veckla sin kunskap och sina förmågor för att bli aktiva medborgare i samhället, både i sitt 

framtida arbetsliv samt i vardagslivet. Personalen på daghemmen och skolor har som upp-

gift att ge verktygen till barnen. Medan är det även viktigt att ge möjlighet för personalen 

att ta del av fortbildningstillfällen. 

2.3 Grunderna för planen för småbarnspedagogik 

Grunderna för planen för småbarnspedagogik är ett styrdokument som alla som utövar 

småbarnspedagogik ska följa, både på nationell, lokal och på barnets nivå. Detta innebär, 

till exempel på lokal nivå, att alla daghem ska utveckla en verksamhetsplan utgående från 

detta styrdokument. Daghemmets omgivning och verksamhet ska stöda och främja bar-

nets utveckling och lärande och även komplettera hemmets och vårdnadshavarens upp-

fostran. Småbarnspedagogik på barnets nivå innebär att för varje barn ska det göras en 

plan för hur man ska uppfylla individuella behov och stöda barnets vardag på daghemmet 

så optimalt som möjligt, utgående från barnets individuella förutsättningar och resurser. 

(Utbildningsstyrelsen 2016 s. 8-11) 

 

Då det gäller digital kompetens menar man att det är en del av multilitteracitet och mul-

tilitteracitet behövs i barnets vardag för att kommunikation ska kunna ske och för att del-

aktigheten i samhället ska främjas. Digital kompetens handlar om att kunna använda och 
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handskas med teknologi på ett mångsidigt sätt. Enligt Grunderna för planen för småbarns-

pedagogik ska de professionella tillsammans med barnet utforska och använda olika di-

gitala verktyg. (Utbildningsstyrelsen 2016 s. 24) På så sätt kan man fundera över att pe-

dagogen inte alltid behöver vara ”läraren” i alla situationer, eller den som kan mer. Om 

personalen tillsammans med barnet ska undersöka användning av olika digitala verktyg i 

vardagen behövs även en viss nyfikenhet hos den vuxna för att barnet ska bli inspirerat. 

Den vuxna kan lära sig på samma gång och tillsammans med barnet och behöver inte 

alltid vara den som lär ut.  

 

Då planen för småbarnspedagogik görs på en lokal nivå bör man tänka över hur dessa 

kompetenser, i detta fall digital kompetens och multilitteracitet, i praktiken ska uppfyllas. 

I planen ska det bland annat komma fram vad man har för mål angående mångsidig kom-

petens och hur man eventuellt väljer att prioritera på lokalnivå. Man ska även redogöra 

för att hur dessa mål kan nås genom verksamhet och aktivitet på daghem. (Utbildnings-

styrelsen 2016 s. 25) 

3 SOCIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV 

Det socialpedagogiska perspektivet är ett svårdefinierat begrepp som inte har en ända 

bestämd definition. Genom åren har olika definitioner med samma innebörd tagits fram, 

men de alla har gemensamt att människan, individen utvecklas och blir den man är i sam-

band med olika situationer, sammanhang och kontexter i samhället som man deltar i. (Ce-

derlund & Berglund 2017 s. 56-57) 

 

Sett ur det socialpedagogiska perspektivet är lärande och identitetsutvecklingen två pa-

rallella processer som inte sker utan ett sammanhang. Man lär sig inte och man utvecklas 

inte som människa om man inte tar del av sociala situationer, medverkar i samhället eller 

kommunicerar med det som händer i ens omgivning. Även om vi formas utgående från 

samma utgångspunkter, betyder det inte att individualiteten går förlorad, eftersom allas 

utgångspunkter är olika. Genom att tolka det som sker i samhället och blanda dessa in-

tryck med individuella upplevelser och erfarenheter, skapar man som individ sin egen 

berättelse eller det som man även kallar personlighet. Socialpedagogikens grunder utgår 
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från teorier angående utveckling och lärande vilka har sitt fokus på innebörden av inter-

aktion och samspel med andra människor. Med det påstår man att den grundläggande 

helhetssynen på människan tillskrivs det socialpsykologiska och pedagogiska teorierna. 

(Cederlund & Berglund 2017 s. 57-58) 

 

En teori som faller under det socialpedagogiska perspektivet är den symboliska interakt-

tionismen. Enligt den är människan automatiskt socialt kommunikationsbenägen och kan 

inte låta bli att kommunicera med omgivningen och på basen av de intryck de får i stun-

den, skapa en antingen kortvarig eller långvarig mening. Symbolbetydelsen i denna teori 

tas främst upp i samband med relationen mellan professionella och de som är föremål för 

arbetet. I och med att professionella bär till exempel nycklar runt halsen blir det ett tecken 

på en maktobalans och asymmetri. Då är det upp till den professionella att bli påmind om 

detta fenomen och reflektera över hur hen ska göra det bästa av situationen. Genom den 

interaktionistiska teorin är det alltså möjligt att få hjälp med att förstå hur föreställningar 

och beteenden som skapas utifrån symbolik och samspel, skapas i interaktion med andra 

i gemensamma aktiviteter. (Cederlund & Berglund 2017 s. 59-60) 

3.1 Inklusion och delaktighet 

Delaktighet handlar om deltagande i samhället: att vara inkluderad. Som medborgare har 

man rätt till att delta i de olika institutioner som finns i samhället man hör till, oavsett 

vilken etnicitet man har eller social bakgrund eller särskilda behov. Exklusion är ett soci-

alt hot. I och med samhällets utveckling har det skapats större krav gällande samhällsin-

vånarnas aktiva deltagande. FN:s barnkonvention lyfter fram att barn har rätt till att in-

volveras i samhället och har rätt till det stöd och den hjälp som behövs för att gynna deras 

utveckling och lärande. I FN:s deklaration om likabehandling av funktionshindrade beto-

nas att funktionsnedsatta inte får uteslutas från deltagande i samhället och att det är in-

stitutionernas uppgift att avlägsna hinder och anpassa sig utefter den enskilda individens 

behov. (Madsen 2006 s.173-174) 

 

Här kopplar vi delaktighet till teknologin på så sätt att eftersom det blivit en stor del av 

vårt samhälle är det viktigt att ge tillgång och möjlighet till individer att få ta del av och 

få kunskap om den. Med fokus på barn är det viktigt att anpassa tillgången till deras ålder 
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och utvecklingsfas. Om man inte lär sig den digitala kompetensen finns risken att man 

upplever utanförskap och möjligtvis påverkar det ens upplevelse av delaktighet i sam-

hället. Enligt Giddens (2014 s.354) finns det olika dimensioner av social utestängning 

varav en är den då man saknar tillgång till grundläggande tjänster, vilket kan ske både 

innanför eller utanför hemmet. Orsaker kan vara att man inte kan använda tjänsten eller 

att man inte har ekonomin för det.  

Eftersom den digitala kompetensen och teknologin blivit så betydelsefull har den för en 

hel del människor börjat vara en grundläggande tjänst och redan nu i samhället kan man 

observera att de som inte har tillgång till det eller förmågan att använda olika apparater 

kan känna sig exkluderade från samhället. 

Gällande delaktighet brukar man också betona individens egen upplevelse av att vara en 

del av någon större gemenskap. Att man kan känna sig nyttig och att man har möjligheten 

att kunna påverka är en viktig del av känslan. (Nationalencyklopedin 2017a) 

3.2 Gemenskap 

Enligt Tjersland et al (2011 s.208-209) innebär gemenskap att man är del av en grupp 

olika individer som tillbringar tid tillsammans och har gemensamma intressen. I gemen-

skapen delar man samma uppfattning om vad målet med umgänget är: vad vill vi göra 

tillsammans och vilka uppgifter vill vi lösa? Att vara del av en gemenskap handlar om 

ömsesidighet och betyder att man både ger och tar. Man finns där för varandra och ger 

stöd, uppmuntran och råd. 

 

När man får känna sig delaktig i en gemenskap kan man få känna att man ”duger” och på 

så sätt uppleva bekräftelse från sina medmänniskor. Efter att man haft en positiv erfaren-

het av gemenskap kan det leda till att man lättare ansluter sig till flera. Man kan bli nyfi-

ken och känna lust att både våga lära känna andra samt att våga gå utanför sin bekväm-

lighetszon och låta andra bli intresserade och nyfikna på en. (Cederlund & Berglund 2017 

s. 189) Gemenskap kan kopplas ihop med delaktighet eftersom man med hjälp av gemen-

skapen kan uppleva känslan av att ”höra till” och på så sätt känna sig delaktig inom en 

grupp individer och delaktig i samhället. I vårt arbete tänker vi oss att man genom att 

kunna teknologi uppnår detta. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

När vi sökt vetenskapliga artiklar har vi begränsat sökningen så att artiklarna har behövt 

vara Peer-Reviewed samt att de ska vara i Full Text PDF. På databasen Academic Search 

Elite (EBSCO) använde vi huvudsakligen sökorden: Technology OR Educational tech-

nology, Daycare AND Kindergarten AND Preschool. Vi försökte även använda sökor-

den: professional, 21st century skills, digital literacy, competence, child*, men med dem 

ansåg vi att vi inte fick relevanta träffar. 

Vi utnyttjade även databasen The Education Resources Information Center (ERIC). Där 

sökte vi på ”Technology in Kindergarten”.  

 

I början arbetade vi med sju stycken artiklar, varav två var äldre från millenniumskiftet. 

Av dessa behöll vi ena eftersom vi ansåg att den hade nyttigt innehåll och på samma gång 

får vi tydligt se hur utvecklingen redan gått i rask takt framåt när det gäller teknologi. Den 

andra uteslöt vi eftersom den var lik den förstnämnda men fortfarande lite sämre, samt 

vill vi inte ha för många äldre artiklar. 

Under följande underrubriker kan man läsa om de teman våra valda artiklar har tangerat. 

4.1 Föräldrars attityder och teknologins inverkan 

Föräldrars attityder till teknologi kan man anta att inverkar mycket på hur mycket barn 

introduceras till teknologi. En studie har valt att fokusera på föräldrars inställning gente-

mot digital teknologi, både i hemmet och på daghem. Det finns både positiva och negativa 

följder av teknologi och studien kollar hur föräldrarna förhåller sig till dem. Majoriteten 

tycker att digital kompetens är viktigt och bra för barnen att lära sig, även om det ligger 

en viss rädsla bakom för skadliga effekter. Dock kan ingen ännu riktigt säga om tidig in-

troduktion av teknologi är nyttig eller skadlig för barn. Digital kompetens kan samti-

digt gå i arv från föräldrarna till barnet och om föräldern inte har erfarenhet av teknologi 

får barnen eventuellt inte heller erfarenhet av det. (Mikelic Preradovic et al 2016)  

 

I och med några orsaker, anser man i artikeln att teknologi borde vara en del av läroplanen 

i daghem och skolor. Dessa orsaker är bland annat de positiva effekterna av teknologi; att 

den kan hjälpa barnen visualisera svåra koncept och lära barnen genom en handling vilket 
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i sin tur leder till att en möjlighet att utforska och skapa omgivningen. En utmaning är 

skillnaderna mellan rika och fattiga familjer eftersom familjer med bra inkomst har mera 

tillgång till dagens teknologi medan fattigare familjer har begränsad tillgång. Om tekno-

logibaserad undervisning och digital kompetens skulle ingå i läroplanen skulle skolan 

eventuellt kunna stöda barn med begränsad tillgång till teknologi, eftersom skolan skulle 

kunna bidra med teknologiskt material. En intressant punkt som studien tar upp är att barn 

som har för mycket tillgång till teknologi kan leda till att till exempel datorn/iPaden/tele-

fonen blir som en familjemedlem och barnet blir beroende av den, vilket i sin tur kan leda 

till skadliga effekter både för barnets egen skull samt dess sociala nätverk. (Mikelic Pre-

radovic et al 2016)  

  

Trenden att använda teknologi för underhållning och njutning t.ex. att lyssna på musik, 

börjar redan på daghem och sedan fortsätter det i skolåldern och kan då leda till avsaknad 

av digital kompetens på en högre nivå. En slutsats som studien kommer fram till och tar 

upp är att digital kompetens är bra att lära ut så länge man vet på vilket sätt och hur man 

använder de digitala verktygen rätt. Teknologin ska användas som ett kompletterande 

verktyg, utan att ersätta det redan existerande materialet, i strävan att uppnå de mål som 

finns inom utbildningssektorn. (Mikelic Preradovic et al 2016)  

4.2 Pedagogers och barnens digitala kunskap 

För att teknologi överhuvudtaget ska kunna tas i användning inom småbarnspedagogisk 

verksamhet behöver de professionella vara kompetenta och villiga nog att ta den i an-

vändning. Därför vill vi lyfta fram ett par studier som undersöker just det här, är dag-

hemspersonalen tillräckligt kunniga och motiverade att pröva på det här?  

En av dem forskade i hur säker barnträdgårdsläraren kände sig i användningen av tek-

nologi och hur det påverkade hur väl ICT (Information and Communication Techno-

logy) integrerades i daghemsverksamheten. Bakgrunden för forskningen låg i positiva 

och negativa effekter av användning av teknologi. Då barn lär sig använda teknologi fo-

kuserar de mer på att utforska och undersöka fenomenet och inte på själva produkten. 

(Nikolopoulou & Gialamas 2015)  
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Barn som har mer tillgång till datorer hemma, utvecklar förmågan att använda sig av di-

verse resurser och arbetar interaktivt och självsäkert med teknologin. Detta påverkar bar-

nens motivation till uppgifter i formella sammanhang, till exempel i skolan. Slutsatser 

man kom fram till var bland annat att datorspel har ersatt mycket av den traditionella 

leken. De har vissa gemensamma drag, till exempel barnets aktiva roll, barnets inre mo-

tivation till att leka och experimenterande av nya och annorlunda situationer och sa-

ker, och det kan vara en förklaring till att det blivit ersatt. Något annat man kom fram till 

gällande läraren, var att ju självsäker läraren själv är i användningen av teknologi desto 

större är chansen att hen integrerar den i sin verksamhet. ICT-lek kan främja barnets lä-

rande, men lärarens syn på det hela påverkar starkt. (Nikolopoulou & Gialamas 2015)  

  

Den andra artikeln utgick i sin forskning från att man har svårt att acceptera integreringen 

av teknologi i småbarnspedagogiska verksamheten och undervisningen, främst på grund 

av att pedagogerna saknar den digitala kompetens att lära ut det som krävs, samt att man i 

princip är rädd för det okända. Det vill säga, man ville utforska om de professionella själv 

har tillräckligt med kompetens för att kunna lära ut det och använda det. Man har svårt 

att introducera teknologin eftersom man möter så mycket motstånd just hos de profess-

ionella på verksamhetsställen som bedriver småbarnspedagogik. Därför har man med 

denna forskning vilja lyfta fram betydelsen av att även pedagogerna får fortbildning i vad 

som krävs av dem, så att de även kan utveckla sin egen yrkesroll. Enligt hypotesen antog 

man att pedagogerna inte är tillräckligt förberedda och kompetenta för att kunna integrera 

och använda teknologin i daghemsverksamheten på ett optimalt sätt. Genom enkätunder-

sökning kom man fram till att de är många som vill integrera teknologin i daghemsvar-

dagen, speciellt yngre pedagoger då de växt upp med teknologi i större mån jämfört med 

de äldre i personalgruppen. Men de påpekade även att de professionella själv upplevde 

att de inte är tillräckligt utbildade inom området för att kunna lära ut det. De yngre peda-

gogerna upplevde att de kan använda teknologi, men saknar verktyg för att kunna an-

vända det på ett pedagogiskt rätt sätt tillsammans med barnen. (Velickovic & Stosic 

2016)  

 

Pedagogernas öppenhet angående förändring inom pedagogisk teknologi har också stor 

betydelse. Genom att lärarna fick vara med och pröva på enkla och effektiva teknologiska 

verktyg blev de mer medvetna om ny teknologi och möjligheterna den medför. På detta 
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sätt fick de professionella en bredare uppfattning om hur man kan integrera teknologiska 

verktyg i undervisningen eftersom de själv fick pröva på dem och få en inblick i hur de 

fungerar. (Yavuz Konokman & Yanpar Yelken 2016) 

4.3 Positiv inverkan av teknologi 

Ofta diskuteras och lyfts negativa aspekter upp med det ständiga utvecklande digitala 

samhällsområdet. Därför ville vi se om vi kunde hitta mer positiva följder av användning 

av teknologi. Basen för följande forskning låg i att daghemspersonalen inte uppfatta-

des vara tillräckligt medvetna om hur separationen från föräldrarna påverkar barnens be-

teende under barnets första år på daghemmet, och man ville se om användning av VR 

(Virtual Reality) skulle kunna ha en positiv inverkan på daghemspersonalens medveten-

het. Det var första gången som virtuell verklighetsteknologi användes för att utbilda och 

utvidga daghemspersonalens medvetenhet. Under experimentet då deltagarna var 

tvungna att fråga forskarna om hjälp för att ta sig fram i den virtuella världen, gav det 

upphov till äkta känslor av hjälplöshet, frustration och att behöva hjälp i en ny situation 

eller på ett nytt ställe hos deltagarna. På så sätt främjade VR-upplevelsen pedagogernas 

medvetenhet om barnens emotionella upplevelser den första tiden på daghem. Även en-

ligt Grunden för planen för småbarnspedagogik är det viktigt att personalen har insikt i 

barnets känslor, tankar och upplevelser samt att de förstår barndomens betydelse. (Ut-

bildningsstyrelsen 2016 s. 18)  

 

Detta är det första forskningsprojektet som stöder hypotesen om en positiv inverkan av 

teknologi. Enligt forskarna för den här artikeln visar den också på, tillsammans med andra 

studier, att genom att använda simulation kan man få deltagare att uppleva andra indivi-

ders känslor bättre. På så sätt erbjuder denna studie olika verktyg för pedagoger så att de 

kan få en bättre bild av vad som sker i daghemsmiljön utifrån barnets perspektiv, och utgå 

från det i sitt bemötande och beteende mot barnet. Samtidigt uppfylls delvis en del krav i 

Grunden för planen för småbarnspedagogik i och med användning av teknologi. (Pas-

sig et al 2002)  

 

Dock utgår denna studie från ett personalperspektiv, och det är kanske svårt att se hur 

barnets upplevelse av daghemspersonalens bemötande ändrade genom att personalen fick 
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uppleva VR. Sen kan man även ifrågasätta det tillvägagångssätt som användes. Är det 

verkligen möjligt för en vuxen person att gå in i ett småbarns emotionella tankevärld och 

vara lika hjälplös? Vuxna individer vet i allmänhet vad det mesta är och har redan en 

allmän förståelse av omvärlden, plus att man behärskar språket och kan använda sig av 

det. (Passig et al 2002)  

4.4 Digital kompetens: nu för tiden nödvändig 

Eftersom det i dagens samhälle i nästan alla situationer förutsätts att man har någon sorts 

digital kompetens, kan man fundera över hur man kan påbörja inlärningen redan i ett 

tidigt skede och hur man utvecklar kompetensen till en högre nivå. Ifrågavarande arti-

kel dokumenterade två stycken studier. En var man observerade barnens användning av 

teknologi i hemmet och en där man observerade samma sak men i en grupp med barn på 

daghem. Man motiverade dessa studier med att eftersom dagens samhälle utvecklas så 

snabbt, speciellt med tanke på digitalisering, är det viktigt att de yngre generationerna 

även har kunskap i att använda olika sorters teknologi och kan ändra på sättet hur de 

kommunicerar, utöver att kunna läsa och skriva på traditionellt sätt. Enligt skolstyrel-

sen ger digital teknologi en stor möjlighet till lärande, men det är oftast lärarna som är 

motvilliga att använda sig av den. Det som dock är avgörande är att teknologin används 

på ett "nytt" sätt, det vill säga att inte göra likadana övningar på iPads som på papper, 

utan att verkligen göra annorlunda saker som stimulerar andra delar av barns inlär-

ning. (Laidlaw & Wong 2016)  

 

Ett tecken på att digitaliseringen tar upp mer och mer i samhället och i skol-och daghems-

verksamhet, är att nu för tiden finns det i det internationella PISA-testet en digitali-

serad läsuppgift. (Mikelic Preradovic et al 2016)  

Enligt den studien som utfördes i ett hem menade man att alla delar av hemmiljön stöder 

barns användning av teknologi, även i ung ålder. Detta kan vi koppla ihop med en tidigare 

artikel vi har läst (Mikelic Preradovic et al 2016), där de däremot påpekat att även om 

föräldrar anser det nyttigt för barn att ha kunskap om teknologi, finns det fortfarande en 

rädsla för de skadliga effekterna vilket kan synas i hur mycket barn får använda teknologi 

hemma, och på så sätt kanske hemmiljön inte alltid är så stödande som denna studie me-

nar. (Laidlaw & Wong 2016)  
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4.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta vad tidigare forskning tagit fram, kan man säga att det fortfarande 

finns osäkra attityder kring användningen av teknologi, speciellt med tanke på barn. De 

positiva följderna har kanske inte ännu riktigt blivit tillräckligt bevisade på ett överty-

gande sätt, för att majoriteten inte ska vara rädda för skadliga faktorer. Digitalisering och 

teknologi har gått framåt i en ganska rask takt och alla har inte hunnit vänja sig vid den 

ännu.  

För att kunna lära ut och visa exempel på alla möjliga sätt teknik kan utnyttjas på ett 

positivt sätt, krävs det åtminstone inom småbarnspedagogisk verksamhet, att även de 

vuxna får stöd i användningen av tekniken. Just på grund av att teknologi och digitali-

sering fortfarande är en relativt ny sak i samhället, känner sig en del osäkra i använd-

ningen av den eftersom man inte ännu fått en uppfattning av hela konceptet med det. 

Därför påverkar vuxnas kunskap och känsla kring användningen av teknologi, på hur väl 

den lärs ut till den yngre generationen.  

5 VÅR UNDERSÖKNING 

I detta kapitel tänkte vi redogöra för de metoder vi använde oss av under hela vår under-

sökning. Man får även ta del av hela vår process och hur det gått till då vi gjort vår under-

sökning och vårt examensarbete. 

5.1 Intervju och dokumentanalys som metod 

Projektet rekommenderade att man skulle använda sig av antingen enkät eller intervjuer. 

I samråd med projektledaren kom vi fram till att intervju skulle vara det lämpligaste al-

ternativet för våra forskningsfrågor. Meningen är att vi ska intervjua personalen på dag-

hemmet. Vi ska fundera på att frågorna både svarar på hur personalen själv känner an-

gående modellen och hur de uppfattar att barnen upplever den. Eftersom det bara är 

fråga om ett daghem bidrar det även till att intervju som metod känns som ett tryggt al-

ternativ. 
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Intervju som metod är kvalitativ. Den passar bra när man är intresserad av vad den en-

skilda individen har att säga. Intervjun skapar individualisering och får fram individens 

egna åsikter och tankar. Sedan om man intervjuar flera får man många olika individuella 

synpunkter. Via denna metod kan man få reda på hur människor tolkar och förstår ett 

visst fenomen. I utnyttjandet av metoden måste man oftast fokusera på ett antal mindre 

enheter. Orsaken är huvudsakligen praktisk eftersom det kräver mycket resurser och tid 

för att genomföra en intervju. Innan intervjun behöver man planera hur och var man ska 

utföra den, sedan i genomförandet samlar man på sig mycket information i form av text 

och ljudupptagningar. Den stora datamängden begränsar antalet människor man kan in-

tervjua för man kan få så mycket information att det är svårt att skaffa en överblick. 

(Jacobsen 2012 s.97-98) 

 

Inför intervjun måste man göra några val. Bland annat om man vill ha enskilda inter-

vjuer eller en gruppintervju. Det positiva med enskilda är att den intervjuade inte blir 

påverkad av någon annans tankar när hen svarar på frågorna. Hens åsikter blir relativt 

fria och de kan komma fram på ett tydligt vis. Begränsningen när man har individuella 

intervjuer är att resultatet blir för individualistiskt och man kan inte sätta svaren i sam-

spel med andra. Gruppintervjuer lämpar sig om man vill diskutera ett avgränsat tema 

och få fram varför individerna tänker på ett visst sätt. Gruppintervjun kan se ut som en 

diskussion där intervjuaren börjar med att ställa en fråga men sedan i och med att infor-

manterna diskuterar dyker nya frågor inom ämnet upp hos dem och de skapar egna ba-

nor i diskussionen. Här får man akta sig för att diskussionen inte spårar ur för då blir re-

sultatet osammanhängande och svårt att analysera. En sak att ta i beaktande är även att i 

en gruppsituation skapar ofta gruppen en gemensam förståelse och resultatet kan påver-

kas av de maktstrukturer som finns i gruppen. (Jacobsen 2012 s.99-100) 

 

En annan viktig punkt är att bestämma sig för hur strukturerad eller öppen intervjun ska 

vara. Ibland kan intervjuer se ut som vanliga samtal där intervjuaren inte begränsar eller 

styr diskussionen, dock brukar de öppna intervjuerna vanligtvis vara strukturerade till en 

viss del. Det kan handla om att hitta en balans, för man vill varken att intervjun ska in-

nehålla bestämda frågor med färdiga svarsalternativ och inte heller att intervjun ska vara 

så öppen att undersökarna inte har någon plan för vad diskussionen ska handla om eller 

innehålla. (Jacobsen 2012 s.100-101) Inför intervjun behöver man också välja hurudan 
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sorts intervju man vill använda sig utav och vi har valt att använda oss av tematisk inter-

vju i vår undersökning. Intervjuguiden vi skapat finns under våra bilagor. Dalen (2015, 

s.34) beskriver den tematiska intervjun som att forskarna på förhand valt ett par teman 

och förberett frågor till dessa. I intervjun går man igenom de teman som är centrala och 

informanterna får fritt diskutera ämnena och svara på frågorna. 

 

När man beslutat sig för vilka teman man vill undersöka behöver man sätta in dem i sin 

teoretiska referensram. Man söker i litteraturen men det kan även vara givande att studera 

platser som är relevanta för temat man valt. I och med detta skapas en slags kartläggning 

före själva undersökningen börjar.  Efter kartläggningen börjar undersökningen med att 

avgränsa temat och lägga fokus på de specifika frågeställningar man har framställt. Temat 

och frågeställningar ligger sedan som grund för de frågor som fokuseras på i intervjun. 

Den tematiska intervjun är semistrukturerad eftersom forskaren valt bestämda ämnen som 

intervjun går in på. I intervjuguiden man utarbetat syns centrala teman och frågor som 

ska täcka de områden man vill koncentrera sig på i studien. (Dalen 2015 s.32-35) 

 

Eftersom vi i och med kontakten med daghemmet fick veta att det endast fanns en person 

kvar som hade jobbat med detta projekt, fick vi också ta del av konkreta dokument som 

personalen hade skapat. Det handlade alltså om tankekartor, bilder och text i punktform 

som personalen hade gjort utgående från sina egna tankar och funderingar kring hur tek-

niken ska användas och hur projektet ska gå till i praktiken. Personalen hade alltså haft 

ett utbildningstillfälle där de hade fått göra dessa tankekartor tillsammans. 

 

Dokument kan delas in i primärkällor, vilket innebär att det är konkret material, och inte 

en färdig tolkning någon annan gjort och som någon annan utnyttjar, det vill säga en 

sekundärkälla. Primärkällor kan delas in i två olika grupperingar: 1. Avsiktliga källor eller 

2. Oavsiktliga källor. Skillnaden mellan dessa är att de avsiktliga är medvetet gjorda för 

ett visst undersökningssyfte, medan oavsiktliga inte är gjorda för en undersöknings skull, 

utan på grund av slumpen eventuellt utnyttjas i en undersökning. (Bell 2006 s. 125-126) 

De dokument vi fått ta del av anser vi vara primärkällor av oavsiktlig sort, eftersom det 

är konkret material som inte skapats i undersökningssyfte. Personalen skapade materialet 

för sin egen skull och sedan har vi fått ta del av det och utnyttjat det i vårt arbete när det 

inte fanns tillräckligt många informanter.  
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I ett dokument finns medveten och omedveten information. Den nedskrivna texten eller 

det konkreta materialet är medveten information som skaparen vill dela med sig. Den 

omedvetna informationen är det som observatören kan fånga upp mellan raderna. (Bell 

2006 s.127) Vårt material innehöll både medveten och omedveten information, på grund 

av att där fanns både information personalen medvetet delat med sig samt sådant vi kunde 

läsa mellan raderna. Vi ansåg att den omedvetna informationen var så pass betydelsefull 

att vi valt att lyfta fram det i vårt resultat för undersökningen.  

5.2 Innehållsanalys 

Vi har valt att göra en innehållsanalys av intervjun vi gjort samt materialet vi fått ta del 

av. Innehållsanalys innebär att man analyserar i sex steg. Först tematiserar man. Då ser 

man materialet från det stora hela och utifrån övergripande ämne och gemensamma näm-

nare delar man in det i grupper. Man plockar ut övergripande teman som sammanfatt-

ningsvis representerar vad intervjun i stora drag handlade om. Därefter kategoriserar man 

de olika temana. Det innebär att man skapar kategorier som temana sedan delas till. Ka-

tegorier kan man göra utgående från sitt undersökningsmaterial och sin intervjuguide, 

eller från någondera. I steg tre ska man tillämpa sitt material på kategorierna, det vill säga 

att man tar praktiska exempel och citat ur sitt material för att motivera och ge kategorierna 

mera innehåll. Till följande fas tillhör räknandet av gånger som ett tema nämns. Till de 

slutliga faserna hör att jämföra intervjuer/observationer och leta efter skillnader och lik-

heter, sedan söka förklaringar till dessa. (Jacobsen 2012 s.146-150) 

5.3 Process 

Vi kom alltså slutligen fram till att använda oss av temaintervju, eftersom vi vill fokusera 

på vissa ämnen men ändå få en lite bredare bild om hur det står till. Angående valet av 

antingen individuell eller gruppintervju tänkte vi närmare slå fast då vi varit i kontakt med 

daghemmet och funderat över vilket sätt som skulle belasta så lite som möjligt, vi ville ta 

hänsyn till daghemmet. Därför höll vi oss öppna till olika alternativ på den fronten. 
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Vi anser att metoden är bra eftersom vi just har en enhet att fokusera på och för oss är 

informanternas egna tankar viktiga när det gäller ämnet teknologi inom småbarnspeda-

gogiken. Vår plan var att fokusera på de specifika teman vi valt men informanterna fick 

öppet diskutera och om det naturligt uppkom relevanta ämnen som vi ansåg att också 

var nyttiga i vår studie kan även de diskuteras. Dock om informanterna skulle börja dis-

kutera irrelevanta ämnen är det viktig att vi avbryter och riktar in dem på det relevanta 

temat. Vi anser att det är viktigt att vara öppen med våra informanter och syftet med in-

tervjun ska framföras tydligt och sedan får de välja om de vill vara delaktiga. I under-

sökningen blir informanterna anonyma eftersom det inte är relevant att veta deras bak-

grund. 

 

Efter att vi varit i kontakt med daghemmet kom det fram att av de som jobbat tidigare 

med projektet och metoden Medielek fanns bara en kvar, så det blev automatiskt en in-

dividuell intervju. Vi höll oss ändå till våra ursprungliga teman och frågor vi hade utar-

betat i förväg. Vi intervjuade hen och fick ta del av dokumentation från deras Medie-

lekverksamhet för att stöda undersökningen. I utförandet använde vi oss också av ljud-

inspelning, med informantens samtycke. Efteråt funderade vi hur vi skulle gå till väga 

för att skapa mera reliabilitet i vårt arbete. Ett alternativ vi övervägde var att söka upp 

resterande personer som deltagit i projektet, men det fanns ingen information tillgänglig 

om hur vi kunde få kontakt med dem. I samråd med våra handledare kom vi överens om 

att i stället analysera den intervju vi gjort och sedan även analysera dokumenten.  

6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

En sak vi först och främst kommer att tänka på är att eftersom vi själva är ungdomar som 

växt upp med digitaliseringen och dagens teknologi, är det viktigt att våra egna positiva 

tankar och åsikter om ämnet inte får påverka arbetet. Vi är medvetna om att det är omöjligt 

att fullständigt objektivt analysera forskningsmaterialet, men vi kommer att sträva till att 

göra det så objektivt och neutralt som möjligt. Även Jacobsen (2012 s.156-157) tar upp 

kritik gentemot intervju som metod eftersom alla har förutfattade meningar som kan på-

verka hur man tolkar och analyserar vad någon annan säger. 
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Annars i vår undersökning är det viktigt att vi tar hänsyn till allas rätt till frivilligt delta-

gande samt rätten till anonymitet. Ingen ska känna sig tvingad till att vara med i intervjun. 

Information om undersökningens syfte bör även överföras till föremålen för undersök-

ningen. Även då vi utformar vår metod måste vi se till att inga frågor eller påståenden är 

vilseledande, manipulerande eller strider mot de grundläggande mänskliga rättigheterna.  

Då vi refererar till annan litteratur eller artiklar måste vi vara noga med att inte förändra 

den existerande informationen eller lämna bort avgörande detaljer. Vi är medvetna om att 

vi bör vara noggranna i utformningen, dokumenteringen och presentationen av vår under-

sökning för att lämna så lite utrymme för felaktig tolkning som möjligt. Vid genomfö-

rande av undersökningen måste vi hålla i bakhuvudet även de etiska tillvägagångssätten 

inom vårt eget yrkesområde, vilket bland annat då handlar om att behandla alla lika och 

inte exkludera eller diskriminera någon på grund av t.ex. kön, ålder, utbildning eller re-

ligion. Alltså att se det grundläggande människovärdet som alla har, oberoende av tidigare 

nämnda faktorer (Talentia 2017 s.11) Det ligger också på vårt ansvar att se till att alla 

känner sig delaktiga i intervjun och känner att deras åsikter och tankar blir hörda. Då vi 

väl får in undersökningsmaterial och kan börja arbeta med det bör vi ha överenskommit 

om ett ställe där allt material ska bevaras oåtkomligt från utomstående, detta för att för-

säkra oss om att ingen av deltagarna i undersökningen kommer till skada genom att in-

formation läcker ut. (Arcada 2014; Forskningsetiska delegationen 2018) 

7 RESULTATREDOVISNING 

Vi kom fram till fyra olika teman i och med vår innehållsanalys av vårt material. Nedanför 

redogör vi för de olika temana vi kommit fram till och plockat fram ur vårt material. 

7.1 Tema 1: Personalens behov av stöd 

Det första temat tangerar personalen. Det kom fram att i och med detta projekt har perso-

nalen behövt samarbeta på ett annorlunda sätt, komma överens om ansvarsuppdelning av 

uppgifter som uppstått i och med projektet och vilka behov som har behövts uppfyllas för 

att det ska lyckas. Personen vi intervjuade sade bland annat såhär ” Vi hjälper ju mycket 

varandra där förstås att vi som kan lite mera ger tips hela tiden och hej att såhär använde 

vi den idag och här är grejer ni kanske kan göra...” och ”... vara den som sen också ska 
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träna in sina kollegor också här i vardagen att hinna liksom med det, för vi har ju inte 

mycket tid att träffas speciellt över gruppgränser...”. Angående ansvarsuppdelning sade 

personen såhär:  

Att det är ju såndänt man måst liksom... där här vi nog fått i teamet också fundera att okej, vems jobb 

är det att gå och göra dom här grejerna, och sen att man då ibland kan gå och säga att hej, nu behöver 

jag gå och fixa det här, så då är dom andra med barnen istället och kanske offrar en paus och såhär. 

Även på de bilder och tankekartor som personalen hade gjort kunde man se ord som 

”Vems ansvar?”, ”samarbete”, och ”behov”. Det kom fram att det hade erbjudits hjälp av 

projektledaren när en del i personalen hade uttryckt ett behov av stöd;  

...nu på våren kom just Pamela (projektledaren) och nån annan hon hade med sig, så kom hit för att 

prata mera om just det här hur man använder lärplattan [...] såndänt som kanske vi som kan använda en 

iPad inte behöver. Att hur klickar du upp en app, hur laddar du ner en app liksom helt dom här praktiska 

grejerna [...] så jag tycker det var en jättebra insats, att det kom praktiskt hit på stället.. 

Vad gällande behov antydde tankekartorna på att personalen kommit med idéer om vad 

de önskade. De hade bland annat skrivit ner ”lågtröskel workshop” och ”fortbildning”. 

Det yttre stöd de som kände sig mer osäkra fick, resulterade i att de sedan började använda 

den mer. ”Hon har faktiskt nog nu lite på nytt börja ta upp de, för hon fick gå en såndän 

fortsättningsdel i den här Känn Teknologin då de kom hit till det här själva dagiset och 

visa, och då var hon med på det och då blev hon mer inspirerad...”. Här menade vår in-

formant med fortsättningsdel, det tillfälle då projektledaren kommit till daghemmet för 

att gå igenom iPadens grundfunktioner och så vidare.  

En annan sak som vår informant nämnde ett par gånger angående personalen var gene-

rationsklyftans och personalens utbildning och bakgrunds inverkan på attityden och tan-

kar kring teknologi.  

...i den gruppen jobba en äldre barnträdgårdslärare och sen en yngre barnskötare, och det va den här 

yngre barnskötaren som skötte det här projektet.. Medan hon äldre barnträdgårdsläraren är inte lika 

bekväm med den där iPaden. […] . Där är kanske mer den där generationsgrejen som kommer fram, för 

henne. [...] jag har en medieutbildning från tidigare, jag är medieassistent och sen har jag studerat två 

år till ingenjör också, så för mig kommer det ganska naturligt den här teknikdelen. [...] den där tekniska 

delen skrämmer inte mig, men att sen har jag ju sett kolleger där det är svårare. Som att speciellt, just 

nån som har jobbar längre och kanske inte ha varit heller, liksom har inte växt upp med den här tekniken 

på samma sätt eller att det inte har varit del av deras utbildning eller nånting. 

I tankekartorna kunde man hitta ord som ”mod” och ”pröva på” samt olika tips angående 

vad man kan göra med en iPad och hurudana applikationer man kan använda i verksam-

heten med barnen, vilket är en antydan på att det funnits en viss osäkerhet kring hur man 

använder iPaden och vad man använder den till. 
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7.2 Tema 2: Resurser och hinder 

Följande tema som vi kunde konstatera var huruvida tillgång till teknik och andra prak-

tiska saker hade för inverkan. Här vill vi också citera frågan vi ställde för att ge en klarare 

helhetsbild. 

N: Och vad hade du för egna tankar när ni fick veta om den här medielekmetoden? 

I: Det första som kom förstås alltid är det här att har vi faktiskt tekniken här på dagis tillgänglig för oss. 

För vi var ju ett av de få dagisena som redan hade de här plattorna med oss. Men det är alltid mycket 

sånt här helt praktiskt som kommer emot och vi har inte Wi-Fi i huset. Vi kan inte ladda ner appar [...] 

att det som hjälpte (smarttelefonerna) nu också mycket här under hösten [...] så fick vi till dagis våra 

första såna här egna smarttelefoner här till grupperna och de har eget nät som man sen kan hotspotta. 

[...] det underlätta att man kunde jobba med det eftersom man alltid tänker på det här praktiska först. 

[...] Så det är ju sådär att hur ska man praktiskt, man måste ju alltid jobba i grupp och man måst såhär 

tänka också.. Det är då kanske det mesta som kom emot. 

Även olika tillbehör påverkade hur väl det gick att använda iPaden tillsammans med bar-

nen. ”...det som hjälpte jättemycket var att vi fick det här ena fodralet, ett sån hänt 

gripcase...”, de hade alltså fått ett fodral till iPaden som gjorde det möjligt för barnen att 

ordentligt hålla i och använda apparaten, vilket underlättade situationen för barnen. Med 

tanke på vad som gjordes med materialet skapade sekretesslagen mera jobb.  

Annars också i början så använde vi mycket sådär bilder på torkskåp i tamburen så kanske vi hängde 

upp det vi jobbat med för tillfället och där får föräldrarna för de har ju de sekretessgrejerna som kommer 

emot där att vi får inte ens på mejlen sätta in, inte på USB-sticka får vi sätta några bilder där man ser 

barnena så att man kan känna igen dom. Enda sättet för oss för tillfället är det här att printa ut och ge en 

fysisk kopia. Att det krånglar ju lite till det kanske också det inte riktigt är så lätt […] Vi börja nu också 

jobba mycket med sånhänt portfolioarbete och önskan är ju där att det skulle komma senare några sorts 

e-portfolion, där man lättare skulle kunna ladda upp, men det betyder att hela den där lagen om dom här 

grejerna borde ändras så det är på det sättet en lång process... 

Vår informant berättade att på det ifrågavarande daghemmet var datorerna väldigt lång-

samma och därför var det en tidskrävande och långprocess, eftersom datorerna behövde 

mycket tid för att starta, föra över bilder från iPaden och sedan printa ut dem. I samband 

med det här nämnde hen återigen att hur man gör upp ansvarsfördelningen, att vems upp-

gift är det att ta tiden att göra detta och hur kommer man överens med kollegorna; 

...här vi nog fått i teamet också fundera att okej, vems jobb är det att gå och göra dom här grejerna, och 

sen att man då ibland kan gå och säga att hej, nu behöver jag gå och fixa det här, så då är dom andra 

med barnen istället och kanske offrar en paus och såhär… 

Det vi också ansåg höra till praktiska saker var det här med hur väl vår informant, vars 

daghem hen jobbade på hade fungerat som pilotdaghem för detta projekt, ansåg att denna 

metod kunde användas på och spridas till andra daghem. På den frågan svarade hen såhär: 
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Jo! Alltså jag tror nog åtminstone att det kan vara en bra start för dom som har svårt o komma kanske 

igång med det här. Att då få nån som praktiskt just kan komma och visa lite, komma och ge lite idéer 

att titta såhär har dom jobbat på andra dagisar här är kanske sånt ni kan tänka på och på det sättet tycker 

jag att det var liksom ett lyckat projekt. [...] ...inte är det så mycket jobb när man väl kommer igång med 

det men det är oftast det där svåra är ju att komma igång med det... [...] Men när man liksom bara måste 

sätta sig ner och fundera att okej hur gör vi det här så sen bara man tog det första steget så sen nu har 

de ju kommit... [...] ...nu funderar jag också att hur får vi in paddan. Det kommer som en del med där.  

Vad gällde de andra dokumentet och bilderna vi fick ta del av, hade det inte tagits upp 

något angående praktiska saker eller resurser som vi kunde koppla till det som sades i 

intervjun. 

7.3 Tema 3: Barnens delaktighet 

Det tredje tema vi kom fram till i vår analys var ett tema som rör själva barnen man arbetar 

med. En sak som vår informant förde fram var att åldern är en påverkande faktor gällande 

delaktigheten och kunskapen, vilket leder till att man får anpassa stödet. Sedan kan bar-

nens erfarenhet också påverka eftersom desto mera erfarenhet och kunskap barnet har, ju 

mer eget initiativ kan hen ta och skapa egna idéer till verklighet. Informanten sade:  

Det är ju ganska stor skillnad på vad du kan göra med en 1-åring som inte kanske ännu pratar och som 

inte har den där motoriken heller riktigt, jämfört med en 5åring. Så de där, som använder den där hemma 

och kan nästan allt själv, att den där nivån är ju väldigt olika där också […] om barnen har kunnat 

mycket har dom också gjort mera avancerade grejer 

Personalen får därför anpassa stödet individuellt till varje barn beroende på dessa olika 

faktorer. För att generera delaktighet hos de allra yngsta delade informanten med sig: 

Där är ju lite den här åldersgrejen, att med 1- och 2-åringarna är det ganska svårt ibland. Dom är del-

aktiga genom det att vi observerar vad de verkar intresserade av och hur dom, när vi väljer tema till 

exempel så kanske vi går på något som de alla just nu verkar vara väldigt intresserade av och såhär. 

Medan att sen... där är nog kanske lite svårare också då vi ju har många som inte ännu pratar och såhär, 

och så ska man ta reda på vad som finns därinne. […] Men vi har nog på lilla sidan haft just också som 

att nå... när vi hade färgtema att tala om röda färgen en vecka så fick dom i smågrupper.. så tar man 

iPaden och att sen får du fota nånting rött i rummet så på så sätt ger man inte rakt att gå och fota det här 

utan då får dom välja själva och på det sättet nog att man lite ger frihet. 

Med de äldre berättade hon att det var lättare eftersom de kunde förmedla sina tankar via 

tal. De kan arbeta mera självständigt och de vuxna ger enbart ramarna. Sedan får man 

även undersöka vad som är praktiskt för barnen och även fundera över barnets motoriska 

färdigheter till exempel. Informanten berättade att personalen märkte att det kunde vara 

svårt för barnen att hålla i iPaden, och då togs det i beaktande och man kunde ordna så att 

man fick tillgång till speciella skal. 
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Här är just sånhänt till exempel det som hjälpte jättemycket var att vi fick det här ena fodralet, ett sån 

hänt gripcase, så att dom faktiskt kan hålla i. För då när vi hade tidigare en sånhän så ..... (visar tidigare 

fodralet) liksom viker sig runt den här iPaden så de kom ju i vägen och då kunde inte.. Och så vill dom 

ju fota så att dom trycker inte så här med tummen som andra gör, utan såhär. Så hur ska man lyckas 

med att både hålla i och.. Liksom mycket sånhänt helt praktiskt också. Eh, men att det hjälpte jätte-

mycket i alla fall att man fick sånhänt 

 

Gemenskapen tillför även till delaktigheten. Barnen får arbeta och lära sig tillsammans 

genom att till exempel visa sitt material till varandra samt berätta om det, och även genom 

uppgifter som att fota varandra. På personalens workshop ser man även i en tankekarta 

att man funderat kring att ”våga pröva på nya saker med barnen”, och även här lära sig 

med barnen i stället för att enbart fokusera på vikten att lära ut. Även föräldrarna får känna 

sig delaktiga via att materialet sparas och de får ta del av det. 

Inför föräldramötet filmade dom.. barnena filmade själv hur en dag på dagis ser ut så kunde man visa åt 

dom på föräldramötet. Och det var jättepop både hos barnena och föräldrarna [...] så gör vi sånhäna 

portfolion i princip. Att här samlar vi allt som dom gör under ett tema. [...] Så på det här sättet och dom 

här ges till föräldrarna att titta på och barnena får själva dessutom [...] i början så använde vi mycket 

sådär bilder på torkskåp i tamburen så kanske vi hängde upp det vi jobbat med för tillfället [...] Vi har 

en Instagram till exempel där vi sen sätter upp bilder från verksamheten [...] Och sen har vi en vägg där 

på, där i tamburen annors också där, men där är inte så mycket av de här bilderna som barnen själv fotar 

utan där är mera barnen i vår verksamhet, såndänt som föräldrarna  tycker att är trevligt att se på 

7.4 Tema 4: Användning av teknologin 

Som vi tidigare i vårt arbete har nämnt står det i de nya Grunderna för planen för små-

barnspedagogik att multilitteracitet och digital kompetens ska läras ut och tas i beaktande 

i småbarnspedagogisk verksamhet. Vår informant uttryckte en glädje över detta; ”... yes 

vad bra att det specificeras nu här för den kommer ändå att behövas att det är jättefint att 

dom skriver ut det tydligt och klart att här är nu dom grejerna vi ska jobba på”.  

Vi diskuterade också ändamålsenlig användning av teknologin och varför teknologi över-

huvudtaget ska användas redan på daghem, med tanke på framtiden och samhällsutveckl-

ingen.  

Jag tycker att bara man gör det liksom ändamålsenligt, att man har en tanke bakom det tycker jag inte 

att det är något tokigt, plus att man ska... det är ju såhär dom kommer att jobba i framtiden också, de 

här barnen...  [...] ...vad ska barn som nu går på dagis som är ute i arbetslivet om tjugo år, vad är det då 

dom behöver kunna? Hur ser arbetsmarknaden ut då? Vad är det då för grejer man behöver på sin CV 

och såhär? [...] tycker jag att lika bra kan man börja tidigt och lära dom använda den liksom… […] Nu 

tycker jag att om det ändå är ett verktyg dom ska fortsätta jobba med och som kommer vara en del av 

deras studieliv ganska länge och senare också i yrket så tycker jag nog att varför inte börja tidigt. Att 

det inte är något man behöver vara rädd för. Det talas mycket om skärmtid och det ena och det andra 

[...] att se det mera som ett verktyg till exempel hur tar man reda på information om du har nånting du 

undrar över, hur söker du fram det på iPaden och hur tar du reda på om det är det du vill eller hur 
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dokumenterar du nu det här som du vill visa senare åt mamma och pappa och såhär, hur man kan an-

vända den liksom utanför det där att bara sitta och spela och sen just det här nog att det här med tekniskt 

kunnande kommer vara viktigt, kodande kommer vara viktigt i framtiden. [...] Sen när allt blir mer och 

mer automatiserat så kommer människorna behövas mera för just det här kritiska tänkandet och hur tar 

man redan på saker och liksom också den här kreativiteten och den här sociala delen är också viktig där. 

Det är sånt som kommer att behövas mera än det att du kan till exempel räkna alla Finlands sjöar utantill 

liksom. Att det är kanske där också. Att det kanske är mera det där att få in dom i det där rätta tankesättet 

med det där verktyget redan nu. 

Med tanke på ändamålsenlig användning läste vi i ett av dokumenten vi fick, att barnen 

hade fått ta bilder på varandra i olika situationer och aktiviteter under början av hösten 

när nya barn kommit till daghemmet, och det kan ju ha en viss gemenskapsstärkande 

effekt i gruppen och mellan barnen.  

En annan sak vi vill lägga till i detta tema, som man också kan koppla ihop med barnens 

delaktighet, är huruvida iPaden är tillgänglig för barnen och hur det påverkar hur mycket 

och i vilka situationer den används, ”Barnen ska kunna be om den eller ta den själv 

också”. Det framkom en viss variation i på vilket sätt man hade tolkat projektet Medielek 

i gruppen med yngre barn (1-2 åringar) och den med äldre barn (5-åringar). Vår informant 

hänvisade till gruppen med yngre barn när hen sade såhär; ”...sen hur vi får den (iPaden) 

inbakad i det projektet som vi redan håller på med i dom teman vi redan jobbar med...”. 

Det hade också gjorts en tankekarta, som var uppsatt på väggen, med idéer angående vad 

man kunde göra med yngre barn och på vilket sätt man kunde ta med den i verksamheten. 

Med 5-åringarna däremot kom det fram att man hade haft mer planerade stunder för att 

använda iPaden, istället för att ha med den hela tiden och på det sättet integrera den i 

verksamheten på ett mer helhetsmässigt sätt. 

8 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuterar vi vår undersökning, vårt syfte och våra frågeställningar och 

huruvida de kan kopplas ihop med varandra. Som botten för vår diskussion har vi använt 

Friberg (2012 s 86-87). Hon menar att diskussionen kan delas upp i två delar, metod- och 

resultatdiskussion. Metoddiskussionen gällde dock främst litteraturstudier och eftersom 

vi gjort en kvalitativ studie med temaintervju som metod, tänker vi främst fokusera på 

resultatet i vår diskussion.  
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8.1 Metoddiskussion 

I detta arbete använde vi oss alltså av temaintervju. Vi hade förberett oss på att ha flera 

informanter och därför genomföra en gruppintervju. Dock visade det sig att det endast 

fanns en person kvar på daghemmet som hade jobbat med projektet. Detta påverkar re-

sultatets reliabilitet och validitet. För att stöda upp resultatet fick vi tillgång till material 

från daghemmet som hade dokumenterats i samband med detta projekt och metoden Me-

dielek. Därav baseras våra resultat på både en intervju och dokumenterat material, vilket 

är exceptionellt eftersom de flesta väljer att använda sig av endast en metod. I början 

ifrågasatte vi vårt tillvägagångssätt men då vi väl satte oss ner för att analysera vårt 

material, märkte vi att kombinationen av metoderna gynnade vårt arbete. Tematiserad 

intervju kändes lämplig, med tanke på omständigheterna, eftersom vi både hade förutbe-

stämda frågor och teman men det fanns även utrymme för diskussion om andra relevanta 

ämnen, som uppstod under intervjun.  

 

För att analysera vårt material använde vi oss av innehållsanalys, då vi använde oss av 

Jacobsen (2012, s 146-150) som stöd för att tematisera, kategorisera och ”ge kött på be-

nen” åt dessa och tillämpa det på vårt material. Först kändes metoden väldigt förvirrande, 

men i och med god handledning var vi snabbt på rätt spår och kände oss självsäkra i hur 

vi skulle gå tillväga. Den var användbar och passade vårt material bra.  

8.2 Resultatdiskussion 

I vårt syfte i detta arbete har vi formulerat oss på det viset att vi skulle undersöka hur 

Medielek stöder barnens delaktighet inom den småbarnpedagogiska verksamheten och 

hur de lär sig använda teknologi. Våra frågeställningar var ”På vilket sätt har Medielek 

hjälpt de professionella att stöda och lära barnen om den ifrågavarande teknologin?” och 

”På vilket sätt stöder Medielek barnens delaktighet? Har pedagogerna kunnat stöda bar-

nens delaktighet genom användningen av Medielek?”.  

 

Vi kom fram till fyra teman; personalen på daghemmet, praktiska saker, barnens delak-

tighet och användning av teknologin. Det som vi vill lyfta fram ur dessa teman anser vi 

är de viktigaste slutsatser som undersökningen tagit fram.  
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Ur personaltemat uppfattade vi att stödet som personalen får är betydelsefullt och avgö-

rande. Riktlinjerna angående att teknologi ska tas in i småbarnspedagogisk verksamhet 

(Utbildningsstyrelsen 2016 s 24-25) och överhuvudtaget användningen av den är fortfa-

rande en ganska ny sak, vilket kan innebära att inte ens personalen alltid kan använda 

teknologi. Då är det nyttigt med utbildningstillfällen. På projektdaghemmet upplevde 

personalen att det varit givande att få ha ett utbildningstillfälle gällande teknologi och 

på så sätt få mera kunskap och mod i användandet. Något som man kanske inte tänker 

på är att den vuxna inte alltid behöver kunna allt från början. Det bildas ypperliga lärosi-

tuationer mellan barn och vuxna där båda parter kan utforska teknologins funktioner och 

lära sig tillsammans. På så sätt behöver inte den vuxna alltid vara den som lär ut utan 

man lär sig samtidigt och av varandra. Då får också barnen vara delaktiga.  

 

Det finns flera hinder i användning av teknologi som en del av verksamheten. Tillgäng-

ligheten är en av dem. Alla småbarnspedagogiska verksamhetsställen har inte resurser 

för att skaffa tekniska verktyg och tillbehör. I sådana fall är det i princip omöjligt att 

hålla verksamhet innehållande teknik. Det som också försvårar hela processen är riktlin-

jer som hindrar personalen från att vid behov, dela med sig av det materialet som skapas 

på ett enkelt sätt. Det tillvägagångssätt som måste användas just nu är tidskrävande och 

som man flera gånger har konstaterat, är tidsbrist ett väldigt vanligt fenomen på de 

flesta daghem. Om ett enklare tillvägagångssätt skulle uppfinnas, skulle det vara lättare 

för personalen att dela med sig till vårdnadshavarna. Det bidrar till vårdnadshavarnas 

känsla av delaktighet. Barn påverkas ofta av sina vårdnadshavares känslor och om de 

känner sig delaktiga, känner sig också barnen delaktiga. 

 

I användningen av iPaden hade man tagit i beaktande barnen på ett väldigt bra sätt. Ge-

nom att skaffa ett fodral som gjorde det lättare för barnen att handskas med plattan 

kunde man ge möjlighet och utrymme till en positiv upplevelse för barnen. Man var 

också noga med att iPaden skulle vara tillgänglig för barnen att använda när de ville. 

Detta tycker vi är viktigt att lyfta fram eftersom att genom att anpassa sig enligt barnen 

och ha material tillgängligt, ges barnen möjlighet till att ta eget initiativ och utforska 

teknologi. Det ökar barnens känsla av delaktighet och tillhörighet.  

En del har fördomar om att användningen av teknologi inom småbarnspedagogisk verk-

samhet inte är ändamålsenlig utan endast för nöjes skull. I vår undersökning kunde man 
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ändå konstatera att de använde iPaden med ett ändamål i åtanke; att öka barnens digitala 

kunskap som kommer främja dem i framtiden. Till exempel att öva upp kritiskt tän-

kande, problemlösning och få en djupare kunskap för användning av teknologi.  

Med tanke på det resultat och de konklusioner vi kommit fram till, kan man i jämförelse 

med syftet och frågeställningarna se att vi fått ett mer helhetsmässigt svar på våra fråge-

ställningar.  

 

För att sammanfatta det hela kan vi på basen av vår undersökning säga att Medielek är 

en bra metod, speciellt om man vill komma igång med användning av teknologi, ef-

tersom det är en lågtröskelaktivitet som inte är för utmanande. Metoden kan användas 

på flera daghem och även vi blivande socionomer och barnträdgårdslärare och övrig 

personal på daghem, kan utnyttja det i våra kommande yrken.  

8.3 Fortsatt forskning 

Som avslut för vårt arbete uppmuntrar vi till fortsatt forskning gällande utbildandet av 

teknologi, eftersom vi endast undersökt en metod och inte ytterligare metoder eller tek-

nologi i sin helhet. Ett större sampel med informanter är nödvändigt innan man kan dra 

några större konklusioner för en undersökning med samma tema. Även längre undersök-

ningar, som räcker flera år och där man följer samma personer, är nödvändiga för att få 

en mer helhetsmässig bild av hur användningen av teknologi redan på daghem främjar 

ens förmåga att vara delaktig i samhället i ett senare skede av livet, med tanke på kraven 

på digitalt kunnande och multilitteracitet. På så sätt skulle man tydligt se följderna av att 

ta in teknologi redan i verksamhet med småbarn. 
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BILAGOR  

BILAGA 1  

INTERVJUGUIDE - TEMAINTERVJU 

Integration av teknologi på daghem 

- Hur reagerade ni/du när den nya grunden för planen för småbarnspedagogiken kom? 

Med tanke på digital kompetens och multilitteracitet 

Egen erfarenhet 

- Vad är din egen erfarenhet av teknologi?  

- Hur kändes det att ta in teknologi på daghemmet och att ta i bruk Medielek?  

Medielek 

- Förklara med egna ord vad Medielek går ut på 

- Vad hade ni/du för tankar när ni fick veta att ni skulle börja använda Medielek? 

- Hur har det fungerat att överföra informationen till barnen? Är teknologin, som an-

vänds i Medielek, på en sådan nivå att barnen förstår den? 

Teknologins delaktighetspåverkande effekt 

- Stöder teknologin barnens delaktighet? På vilket sätt? 

- På vilket sätt deltar barnen i Medielek? 

- Har ni/du kunna stöda barnens delaktighet genom användningen av metoden? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

Samtycke till deltagande i intervjun 

 

Hej, 

Vi är Elin Eriksson och Noora Nordin och vi studerar vid Yrkeshögskolan Arcada vid 

socionomlinjen. Vi gör vårt examensarbete inom Känn Teknologi! – projektet vid sek-

torn för fostran och utbildning vid Helsingfors stad. Vi vill undersöka hur Medielek fun-

gerar som metod vid Ert daghem och om barnens delaktighet påverkas. Det vill vi göra 

genom att intervjua Er personalgrupp. 

Ni är frivilliga att delta i intervjun, men vi uppskattar såklart om så många som möjligt 

kan dela med sig utav sitt perspektiv av metoden.  Vi önskar även att spela in intervjun 

men om detta inte passar kan vi ta vara på informationen på andra sätt.  

Endast vi kommer att behandla materialet och det kommer endast användas i syftet för 

att svara på våra undersökningsfrågor som hör till examensarbetet. Ingen utomstående 

kommer ha tillgång till materialet. Informationen är konfidentiell och ingen privat in-

formation kommer att tas upp i vårt arbete. När vi använt oss av informationen vi fått 

reda på i intervjun kommer materialet och eventuella kopior förstöras. I det slutliga ar-

betet kan vi eventuellt använda citat från intervjun.  

När examensarbetet är färdigt kan vi dela med oss av arbetet direkt till Er om ni önskar, 

annars kommer det dyka upp på nättjänsten Theseus.fi, där alla examensarbeten från 

olika yrkeshögskolor i Finland samlas. 

Om Ni har ytterligare frågor kan Ni kontakta oss via e-post. 

Med vänliga hälsningar, 

Elin Eriksson  elin.eriksson@arcada.fi  

Noora Nordin  noora.nordin@arcada.fi 

 

På nästa sida kan ni meddela ert eventuella deltagande i undersökningen 

mailto:noora.nordin@arcada.fi


 

 

Jag deltar i intervjun 

Ja: _____ Nej: _____ 

 

Datum och plats: 

 ___________________________ 

Underskrift och namnförtydligande:  

______________________________________________________________________ 

 

 

 


