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Abstrakt 

Syftet med denna studie är att studera förskollärares uppfattning om digitalisering och digital 

teknik i förskolan relaterat till den nya reviderade läroplanen som trädde i kraft 1 juli 2019. 

Frågeställningen undersökte vad innebär digitalisering i förskolan. Metoden som användes var 

intervjuer och urvalet bestod av tio förskollärare med olika examensår från en storstadsregion. 

Studiens empiri kategoriserades och analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet med 

övergripande teman såsom fysiska verktyg och verksamhet. Resultatet visade att flertalet av 

informanterna lyfte fram förskollärarnas kompetens, betydelsen av ändamålsenliga verktyg och 

kommunikation som centrala delar för digitaliseringen i förskolan. Studien visar att 

förskollärarna hade olika erfarenheter och uppfattningar om vad kompetensutveckling inom 

digitalisering innebär. Ett resultat i studien när det gällde ändamålsenliga verktyg var att alla 

förskollärare nämnde lärplattan som det främsta digitala verktyget. När det gällde betydelsen av 

kommunikation lyfte förskollärarna i studien fram att den digitala tekniken kan stärka och 

utveckla språket hos barnen samt främja kommunikationen med vårdnadshavarna. Studien visar 

även att förskollärare har olika erfarenheter och uppfattningar av digital teknik. Förskollärarnas 

medvetenhet om förändringen i läroplanen gällande digitalisering varierade i studien. 

Sammanfattningsvis visar studien att förskollärare har varierande erfarenheter av att arbeta med 

digitalisering och vikten av kompetensutveckling framstår som angeläget hos förskollärare.  
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1 Inledning 

Digitalisering är sedan 1 juli 2019 ett nytt inslag i läroplanen som förskollärarna ska genomföra 

på förskolan (Skolverket, 2018b). Utifrån målen i läroplanen för förskolan ska barn få möjlighet 

att tillgodogöra sig vetskap om digital teknik. Barn ska få möjlighet att utveckla ett intresse och 

samtala om digitala tekniker, tolka dem samt ha ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla [...] intresse för berättelser, bilder och texter i 

olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala 

om dessa, [...] (Skolverket, 2018b, s. 13–14). 

 

De nya målen att sträva mot leder till att förskolläraren ska fundera över hur digital teknik kan 

tillämpas och användas på ett undervisande sätt i förskolan (Skolverket, 2018b). En 

framgångsaspekt för förskollärare, enligt Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 

(Utbildningsdepartementet, 2017), är kunskapen om att integrera digital teknik i undervisningen, 

vilket är beroende av att förskolläraren är bekant med digital teknik. Förskolläraren som 

undervisar i digital teknik behöver ges möjlighet till utveckling inom ämnet genom 

kompetensutveckling på arbetsplatsen (Utbildningsdepartementet, 2017). 

  

I Skolinspektionens rapport (2012) framkommer det att förskolan står inför en utmaning i att ge 

informationsteknologin en plats i verksamheten. En pedagogs kunskap och inställning kan vara 

väsentlig för barnets lärande (Skolinspektionen, 2012). Ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn 

till är tillgången till digital teknik. Skolverket (2018a) anser att skillnaden mellan barns tillgång 

och lärande inom digital teknik kan skapa olikheter mellan deras digitala kunskaper vilket kan 

leda till digitalt utanförskap. I sin studie undersökte Ljung-Djärf (2004) om det verkligen var 

barnen som behövde vänja sig vid det digitala, eller om det var förskolläraren som hade behovet 

att vänja sig. Vidare menar forskaren att de förskolebarn som ingick i studien var födda i en tid 

där den digitala tekniken var en del i deras vardag och därför ett naturligt inslag. Även Kjällander 

(2019, september) framför att digital teknik är en oundviklig del i förskolan då samhället är 

digitalt och barnen föds in i det. 

 

En vanlig missuppfattning om digital teknik i förskolan är att lärplattan ses som ett obligatoriskt 

verktyg i förskolan enligt Kjällander (2019, september). Hon anser att det finns fler digitala 

verktyg att använda sig utav såsom robotar eller digitalkamera. Kjällander (2019, september) 

betonar att när barnen arbetar med digital teknik behöver de en närvarande förskollärare. 

Lärandet i digital teknik måste initieras av förskolläraren och sedan kan barnen utforska vidare.  

 

Avsikten med denna studie är att undersöka användandet av digitaliseringen i förskolan utifrån 

ökade användningen och krav på att behärska digital kompetens. Barn behöver tidigt bli digitalt 

kompetenta för att kunna delta i vardagen och samhället.  

 

Nyckelbegreppen i denna studie är digital teknik, lärande, kompetens, verktyg och 

kommunikation. Dessa begrepp förutom digital teknik är centrerade i det sociokulturella 

perspektivet och resultatet i denna studie har analyserats utifrån det. Examensarbetets disposition 
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är följande: först presenteras inledning, därefter följer syfte och frågeställningar, digitalisering i 

förskolan, metod, resultat och examensarbetet avslutas med diskussion.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om digitalisering och digital 

teknik i förskolan. 

 

Frågeställningar:  

 

● Vad innebär digitalisering i förskolan ur ett förskollärarperspektiv? 

 

3 Digitalisering i förskolan 

I forskningsöversikten kommer tidigare forskning som är relevant för denna studie att redovisas. 

Där presenteras rubriken främja lärandet där forskningen lyfter fram sammanhanget av digital 

teknik och lärande. Därefter följer rubriken oro och hinder som belyser förskollärarnas oro och 

utmaningar kring digital teknik i förskolan. Sist presenteras rubriken förskollärarens 

förhållningssätt och där just förhållningssättet kring digital teknik tas upp. Då de 

utbildningspolitiska styrdokumenten; Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi, 

kunskapsöversikt från Skolverket och läroplanen för förskolan är en central del av 

utbildningsväsendet presenteras dessa. Dessa talar om hur förskolan ska styras och utvecklas. 

Avsnittet avslutas med studiens teorianknytning som har ett sociokulturellt perspektiv. 

 

3.1 Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten är uppdelad i tre olika rubriker för att belysa de områden som är relevanta 

för denna studie. Den tidigare forskningen söktes fram via databaser, se bilaga 1. Befintlig 

forskning lyfter fram vikten av att barnen får ta del av digital teknik för att främja lärandet. 

Forskningen visar också att det finns viss oro och hinder med den digitala tekniken och hur 

förskollärarnas förhållningssätt påverkar barns möjligheter till lärandet.  

 

3.1.1 Främja lärandet  

Geist (2016) anser att den digitala tekniken har blivit en del av vardagen och att den digitala 

tekniken har ett språk som är lika viktigt för våra barn att lära sig som latin var förr i tiden för 

bildningens skull. Språket barnen ska lära sig är kodning och redan i ung ålder vet barn idag 

bättre hur digital teknik används än de vuxna. Barn är mer öppna vilket ger en fördel i lärandet av 

den nya digitala tekniken. Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) menar att användandet av digital 

teknik har ökat drastiskt den senaste tiden i samhället och att barn redan i låg ålder lärt sig 

använda flera olika digitala tekniker.   

 

Marklund (2019) belyser hur förskollärare med ett engagemang för den pedagogiska 

användningen av digital teknik, fann att det fanns kollegor som inte delade deras entusiasm. Till 

följd av detta sjönk viljan att lära sig mer och dela med sig och skapa ett kollegialt lärande. 
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Forskaren vill påpeka att det pedagogiska intresset för digital teknik i förskolan har vuxit sedan 

lärplattor lanserades på marknaden och introducerades i förskolans värld.  

 

Den sociokulturella lärmiljön som en förskollärare möter är olik från andra arbetssituationer i den 

meningen att både kollegor och vårdnadshavare är en del av lärmiljön (Marklund, 2019). Den 

pedagogiska lärsituationen influeras av förskollärares tankar om kunskap och lärande, vilket 

kommer att påverka barns utsikter till att utveckla kompetenser. Marklund (2019) påpekar 

behovet av att acceptera digital teknik i förskolan som ett sätt att stödja barns utveckling i sin 

läskunnighet. Läskunnighet i digitaliserade samhällen kan inte längre reduceras till de 

förhärskande förmågorna läsa och skriva.  

 

Sundqvist och Nilsson (2018) menar också att internationell forskning visar att förskolans 

personal börjar se vikten av deras engagemang i barnets lärandesituation. Det pratas allt mer om 

hur man kan vara med och handleda i barnets konstruktionslek, samtala om byggprocessen med 

de engagerade barnen och göra dem uppmärksamma på avgörande funktioner och lösningar. Den 

internationella forskningen pekar på att även de små barnen engageras genom att pedagogerna 

ger konstruktionsuppgifter så att de också kan vara med och lära sig den digitala tekniken. I 

Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) studie hävdar flertalet av de deltagande lärarna att den digitala 

tekniken bör användas på ett målmedvetet och meningsfullt sätt för att främja barnens utveckling 

och lärande.  

 

3.1.2 Oro och hinder 

Lawrence (2018) anser att en del förskollärare inte ser utbildningsvärdet i barnets engagemang 

med den digitala tekniken. En del förskollärare var oroliga för att digitala tekniker kommer att 

inskränka barnets interaktion och lek med andra barn. Förskollärarnas oro med digital teknik är 

något som grundar sig i bristande kunskap och förståelse. Forskaren anser vidare att det i 

dagsläget finns väldigt begränsat med litteratur om ämnet digital teknik för mindre barn och 

belyser vikten av närvarande vuxna i samband med barnens interaktion i den digitala världen. 

 

Marklund (2019) menar att införande av digital teknik i förskolan kan föra med sig ogynnsamma 

effekter såsom att förskollärarna upplever en tidsbrist, att det finns kollegor som sätter sig emot 

den digitala tekniken samt att vissa föräldrar inte ser så positivt på att barnen får mer skärmtid i 

förskolan. Förskollärarnas åsikter samt deras olika kunskapsnivåer inom digital teknik kan 

påverka både barn och vårdnadshavare vid introducering av digitala tekniker. Det finns 

utmaningar och möjligheter med digital teknik enligt Marklund (2019) som betonar att ett 

pedagogiskt sammanhang kan göras när de digitala teknikerna användas i den professionella 

inlärningsmiljö som förskolan är. Marklund (2019) tar även upp att utmaningen ligger på en 

sociokulturell nivå samt teknisk och organisatorisk nivå. Möjligheterna urskildes på en 

sociokulturell-, samhällsenlig- och innehållsnivå i ett arbetsplatslärande sammanhang.  

 

Även om det är förståeligt att många är ängsliga över hur mycket skärmtid som barn utsätts för 

under sin tidiga uppväxttid menar Geist (2016) att kodning och programmering är mycket mer än 

bara oföretagsam skärmtid. Barns lek och utforskande är en del av kodning och programmering. 

Geist (2016) hävdar att nyckeln till att hålla kodning och programmering utvecklingsmässigt 
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lämplig för de mindre barnen är att säkerhetsställa att förloppet är nyskapande och uppbyggande. 

Forskaren syftar på att kodning är naturligt för barns kreativitet likväl som att använda klossar för 

att manuellt konstruera en byggnad på lekmattan. Barn behöver självständigheten att leka, pröva 

och vara skapande. Detta oavsett om det handlar om att bygga, programmera spel eller interaktiva 

upplevelser med språk stödjer digital teknik barn på ett utvecklingsmässigt lämpligt sätt. 

 

I en studie av Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) kände flertalet av de deltagande lärarna en oro 

angående minskandet av den fysiska aktiviteten som tekniken kan orsaka. Forskningen 

synliggjorde även lärarnas oro för att användandet av den digitala tekniken kan skapa ett 

beroende av skärmar hos barnen. Ett beroende som innebär att när de ser en skärm måste de titta 

på skärmen trots att det är irrelevant. Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) menar på att det krävs 

riktlinjer och arbetsmetoder för hur teknik ska användas och arbetas med på ett passande sätt för 

barn. En stor del av de deltagande lärarna i studien ville använda digital teknik tillsammans med 

barnen men ansåg att det finns nackdelar som hindrade dem från användandet. En nackdel var att 

det är skadligt för hjärnans utveckling och en annan var att barnen lär sig bättre med hjälp av lek, 

fysiska föremål och i interaktion med andra människor. Ett annat skäl till att digital teknik inte 

användes tillsammans med barnen var förskollärarnas brist på kunskap, resurser och 

kompetensutveckling. Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) framhåller att det finns 

rekommendationer från American Academy of Pediatrics om att barn under två års ålder inte bör 

ha någon skärmtid och bör därav inte använda sig utav den typen av teknologi. 

 

3.1.3 Förskollärarnas förhållningssätt 

Sundqvist och Nilsson (2018) skriver i sin artikel att det saknas kunnande bland förskollärarna i 

samband med kunskapsförmedlingen kring digital teknik. De digitala verktygen används på 

förskolan på samma sätt som barnen använder dem hemma. Förskollärarna har sett sig själva i 

första hand som anskaffare av materialet och inte som någon som ska handleda och stötta barnen 

i deras utveckling. Forskarna påpekar dock att denna syn håller långsamt på att förändras. 

 

Sundqvist och Nilsson (2018) ser likheter i den pedagogiska inställningen kring digital teknik 

mellan Sverige och i ett globalt perspektiv. Digital teknik som inskriven i läroplaner är relativt 

nytt i flera olika länder och det skapar en osäkerhet bland förskollärarna kring vad 

undervisningen i digital teknik innebär för de små barnen. Forskarna lyfter tanken om att både de 

erfarna och nyutexaminerade förskollärare har insikten och kraften att förändra den digitala 

tradition som redan finns. De nyexaminerade förskollärare möter en praxis som kan hålla fast vid 

den nedärvda socialpedagogiska strategin som lägger tonvikten på barns sociala och personliga 

utveckling mer än lärande av ett särskilt innehåll. Det kan vara en förklaring till den låga nivån av 

medveten teknikundervisning. Detta kan sätta de nya förskollärarna i en problematisk situation 

om de måste välja mellan att försöka genomföra den pedagogiska strategin de lärde sig under sin 

utbildning eller om de ska rätta sig till den nedärvda strategin på förskolan de arbetar i.  

 

Marklund (2015) påvisar att digital teknik i förskolan åstadkommer ett yrkesmässigt behov av 

utveckling hos förskollärarna på förskolan. Behovet av utveckling och utbildning hos 

förskollärarna ligger i att de behöver få bukt med kunskapsgapet i förhållande till teknisk 

kunskap, interaktionen mellan teknisk kunskap och innehållskunskap samt interaktionen mellan 
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teknisk kunskap och pedagogiska kunskap. Marklund (2015) belyser att det tekniska 

kunskapsgapet hindrar förloppet både förvärvandet av teknik, hårdvara och programvara samt 

implementeringen av digital teknik i lärarnas fortbildning. Vidare belyser forskaren att 

förskollärare allt mer blir beroende av mer flexibla former av utbildning när det gäller deras 

yrkesmässiga tillväxt då utbildningsteknologi införs i deras pedagogiska praxis.  

 

Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) har funnit i sin studie att flertalet av lärarna använder 

smartphones och lärplattor för att dokumentera i förskolan genom att exempelvis fotografera. 

Studien visar också att flertalet av lärarna aktivt interagerar tillsammans med barnen när de 

använder digital teknik. Även i Masoumis (2015) studie blev resultatet att förskollärare ser den 

digitala tekniken mer som ett verktyg för dokumentation. Dock såg förskollärarna möjligheten 

med digitala tekniken att reformera förskolans praxis. Däremot framkom det att förskollärarna 

ansåg att tekniken var till för att roa små barn och hålla dem upptagna.  

 

Den tidigare forskningen som har presenterats syftar till denna studies frågeställning om 

digitalisering. Forskningen påvisar att digital teknik främjar barns lärandet och att förskolläraren 

ska vara delaktig och engagerad. Det finns ett behov av kompetensutveckling för att stärka 

förskollärares kunskaper och förhållningssätt som kan tillämpas i undervisningen i digital teknik. 

Det framkommer även att förskollärarna känner en oro till att digital teknik hämmar barnens lek, 

interaktion och samspel med andra.  

 

3.2 Utbildningspolitiska styrdokument 

3.2.1 Utbildningsdepartementets digitaliseringsstrategi 

Utbildningsdepartementets (2017) digitaliseringsstrategi ligger till grund för hur Sverige ska bli 

bäst i världen vad det gäller digitaliseringen. En sådan kompetens är också i grunden en 

demokratifråga. Samtliga barn i förskolan behöver förstå hur den digitala tekniken påverkar våra 

liv men också hur den påverkar världen. Förskollärarna har tillgång till de digitala verktygen, 

men det är inte tillräckligt för att bedriva undervisning utan det krävs också kompetens 

(Utbildningsdepartementet, 2017). Kompetensen innebär bland annat att hitta de rätta digitala 

verktygen och kunna använda dem på ett bra sätt. Först då kan barnet erbjudas en variation i 

undervisningen som i sin tur kan bidra till att öka deras intresse och engagemang. För en 

förskollärare kan digitalisering ge ökade möjligheter för att lättare kunna följa ett barn och dess 

lärande. En förskollärare bör även utvecklas kontinuerligt för att det ska finnas en vetenskaplig 

kvalitet som bidrar till att det finns kompetens att avgöra hur, när och vad inom den digitala 

tekniken som bör användas i utbildningen. Möjligheten att nyttja digitala verktyg behöver inte 

vara konstant för barn i förskolan, utan att kvalitén och lärandet ligger i att använda dessa 

gemensamt med en pedagog snarare än på egen hand. 

3.2.2 Kunskapsöversikt från Skolverket 

Skolverket (2018a) belyser i kunskapsöversikten Digitaliseringen i skolan – möjligheter och 

utmaningar, att digitaliseringen har ökat drastiskt som påverkar alla i samhället och därmed även 

Sveriges utbildningssystem där bland annat förskolan ingår. Digital teknik bidrar till en annan 

syn på lärandet och ger upphov till att förändra det traditionella lärandet som sker på förskolan. 
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När traditionella undervisningsmetoder möter digital teknik kallas lärandet för flexibelt lärande. 

Det krävs kompetens hos både förskollärarna och barnen för att kunna bemästra den digitala 

värld som växer fram. Barnen behöver även få kunskap och förståelse för den digitala teknik som 

de kommer stöta på i vardagen och i samhället. Den här kunskapen är viktig då framtidens jobb 

troligen kommer bli mer digitaliserade (Skolverket, 2018a).  

 

Lärplattor är ett av de vanligaste digitala verktygen som används i förskolan och den används på 

flera olika sätt exempelvis för att projektera bilder, musik, måla, matematik och filmer. Det 

påpekas att det är viktigt att reflektera kring hur digital teknik används för att det ska ses som 

lämplig resurs i förskolans verksamhet (Skolverket, 2018a).  

 

3.2.3 Läroplanen för förskolan 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018b) står det att barnen ska ha möjlighet att använda 

olika material och tekniker där bland annat digital teknik ingår. Barnen ska ges möjlighet att 

utveckla likvärdig kompetens inom digital teknik samt få en förståelse för den digitala teknik de 

stöter på i vardagen och i samhället.  

 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem 

möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen (Skolverket, 2018b, s.9). 

 

I läroplanen framgår att förskolläraren har ett ansvar för den digitala tekniken som ska nyttjas och 

att tekniken användas på sådant sätt som stimulerar barnen lärandet och utveckling. Digital teknik 

kan också bli ett verktyg för barn med annat modersmål där exempelvis lärplattan blir en 

möjlighet för barn att utveckla både svenska språket samt sitt modersmål såsom läroplanen 

förespråkar (Skolverket, 2018b). 

 

3.3 Teorianknytning 

Säljö (2000) anser att det sociokulturella perspektivet har fokus på hur kollektivet och individen 

samspelar. Alla individer har olika fysiska och mentala förutsättningar. Människan har i sitt 

kulturella sammanhang skapat fysiska verktyg för att kunna utveckla och förstå sin omvärld. 

Även verksamheten skapas i kulturella sammanhang, i det här fallet lärande. Om man ska anta ett 

sociokulturellt perspektiv behöver handlingar relateras till sammanhang. Även Björklund (2008) 

lyfter att inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet i ett sammanhang och i samspel med 

omgivningen. Det är i samspel med andra som individen erövrar kunskap när det gäller det 

sociokulturella perspektivet. Utgångspunkten till studien finns i det sociokulturella perspektivet 

och i denna studie ligger fokuset på förskollärarnas uppfattning om digitalisering. Säljö (2000) 

menar att det i ett sociokulturellt perspektiv är fundamentalt att fysiska verktyg medierar 

verkligheten för individer i konkreta arbeten. Han belyser att det är betydelsefullt att begripa hur 

sättet att tänka utövas av individer som är verksamma i sociala praktiker med hjälp av artefakter. 

Säljö (2000) menar att om verktygen tas bort och tänkandet samt lärandet studeras separat har vi 

förlorat fenomenet och resultatet blir att det ägnas studier av relativt tafatta individer som 

fråntagits sina sociokulturella resurser. 
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Kommunikation är centralt för det sociokulturella perspektivet (Nilholm, 2016) 

och Vygotskij menar att en av människans tillgång i livet är att avsiktligt kunna kommunicera 

(NE, 2019). Något som Säljö (2000) också menar ger oss potentialen att dela varandras 

erfarenheter. Mediering är ett begrepp som dyker upp i sammanhanget sociokulturellt perspektiv 

och hur människan blir en del av språket samt skriftens mångskiftande begreppsvärld (NE, 2019). 

Säljö (2000) framhåller att det sociokulturella perspektivet, mediering, är redskapsbetingat vilket 

han menar gäller både kroppsligt, själsligt och även språkligt. Han anser även att språket i den 

mening som vi känner till är unikt för människan. Säljö (2000) menar att de redskap mediering 

innefattar finns integrerade i det gemensamma världsalltet och dessa ger oss kunskapen att 

analysera och diskutera. Vygotskij menar också att dessa redskap har ett socialt ursprung som i 

sin tur utvecklas just genom att barnen har förmågan att interagera och kommunicera om den 

miljö som de lär känna i sin vardag (NE, 2019). 

 

Säljö (2000) betonar att den nedärvda, textberoende formen av undervisning där läraren står i 

centrum är något som är på väg att försvinna när det talas om hur kunskaper förmedlas. Det nya 

lärandet är att göra egna erfarenheter i stället för att passivt ta del av fakta och att erfarenheterna 

görs i omgivningar med fysiska och intellektuella medel. Nya konsekvenser kan handla om att 

bemästra ny teknik med olika användningsområden än förr och då missas att göra tekniken 

disponibel för användaren på ett väsentlig och konkret sätt. Nilholm (2016) tar upp att om det 

sociokulturella perspektivet ska användas i examensarbeten bör man se över om det ska användas 

deskriptivt, för att göra en minimal tolkning och hålla sig så nära det primära som möjligt eller 

normativt och då beskriva hur det bör vara. Båda sätten styrker det sociokulturella perspektivet 

om teorin nyttjas på rätt sätt när man tolkar och inser lärandet i tillämpningen.  

 

Marklund (2019) menar att det kan finnas sociokulturella skillnader i förskollärarnas planering av 

undervisningen kring digital teknik, vilket i kan påverka deras uppfattning om möjligheter och 

utmaningar. Den sociokulturella lärmiljön kan begränsas när kollegor identifierar incitament för 

att motsätta sig lärandet.  

 

4 Metod 

Studien är en kvalitativ undersökning med tio förskollärare och metoden som användes var 

intervjuer. Metoden valdes för att synliggöra förskollärarnas perspektiv och gav utrymme till 

utvecklade svar. Studien har genomförts med stöd av etiska överväganden. Intervjuerna har 

kategoriserats med tabeller i teman utifrån det sociokulturella perspektivet.  

 

Intervju som metod valdes för att få fram den data som behövdes för att kunna svara på syftet och 

frågeställningen. Med intervju framträdde möjligheten att se förskollärarnas uppfattningar på ett 

bredare sätt och där tankar och reflektioner kan synliggöras. En annan metod hade kunnat lett till 

att studien inte fått lika utvecklat resultat och därmed hade en felaktig bild kunnat uppstå. Om 

enkät som metod hade tillämpats, hade informanternas svar kunnat varit mer styrda av frågor och 

gett utrymme för felaktiga tolkning av förskollärarnas uppfattning och om vad digitaliseringen 

innebär i förskolan.  
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4.1 Bakgrundsfakta 

Studien är en kvalitativ studie, något som Stukát (2011) menar är en studie där man kan upptäcka 

mönster som är obekanta, men som kan bidra till ett resonemang som mynnar ut i kategorisering 

kring de olika uppfattningarna. Valet av intervju som metod låg på den kvalitativa intervjun där 

grundfrågor skapades som i sin tur kunde ge utrymme för svar som var individuella (bilaga 2).  

 

Tabell 1.1  

 

Intervjuöversikt av förskollärarna 

Studien undersökte förskollärarnas uppfattningar om digitalisering och digital teknik. De tio 

förskollärarna som intervjuades till studien var i åldrarna 28–55 år och hade tagit 

förskollärarexamen mellan år 1986 och 2019. För endast tre informanter med examensår 2016 

respektive 2019 ingick digital teknik i utbildningen. 

 

Fiktivt 

namn 

Ålde

r 

Exame

n 

Ingick digital teknik 

i utbildningen? 

Kompetens- 

utbildning via 

arbetsplats 

Egen kompetens- 

utveckling 

F1 53 87 Nej Kurser via arbetet samt 

egen vald utbildning.  

Läst litteratur och 

forskning. 

F2 28 19 Ja Dokumentations- 

plattform via arbetsplats.  

Läser notiser och tittar på 

klipp om digital teknik. 

F3 53 85 Nej. Kom endast i 

kontakt med dator i 

samband med 

uppsatser. 

Ingen kompetens- 

utbildning via arbetet. 

Via en VFU elev som 

delade med sig av sin 

kunskap i digital teknik. 

F4 38 12 Nej, men tog en extra 

kurs samband med 

utbildningen.  

Ingen kompetens- 

utbildning via 

arbetsplatsen.  

Ej sökt egen 

kompetensutveckling 

F5 37 09 Nej Inväntar utbildning på 

kommunal nivå.  

Ej sökt egen kompetens- 

utveckling. 

F6 31 19 Ja Ingen kompetens- 

utbildning via 

arbetsplatsen.  

Läser forskning och 

artiklar på egen hand. 

F7 55 98 Nej Ingen kompetens- 

utbildning på 

arbetsplatsen.  

”Prövar sig fram” 

F8 55 86 Nej Ingen kompetens- 

utbildning på 

arbetsplatsen.  

Läste nån artikel ibland. 

F9 45 98 Nej Kompetensutbildning 

via arbetsplats. Kurs i 

programmering.  

Ej sökt egen 

kompetensutveckling. 

F10 31 16 Ja Kompetensutbildning 

via arbetsplatsen. 

Introduktion av 

applikationer.  

Ej sökt egen 

kompetensutveckling. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer. Bryman (2018) nämner att 

semistrukturerade intervjuer ger mer flexibilitet och en större öppenhet i frågorna. Stukát (2011) 

menar att en semistrukturerad intervju innehåller grundfrågor som är detsamma för alla 
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informanter men som intervjuaren kan utforma så att frågorna blir individuella vilket är lättare för 

informanterna att svara på. I den semistrukturerade intervjun utnyttjas samspelet mellan 

intervjuare och informanten vilket bidrar till att intervjun blir mer informativ och når djupare. En 

nackdel med metoden enligt Stukát (2011) är att informanternas svar inte alltid är jämförbara 

eftersom svaren är tvetydiga och till viss del ej tillförlitliga. Till den här studien användes öppna 

frågor som innebär frågor utan fasta svarsalternativ (bilaga 2). Formuleringen och vilka ord som 

används är av stor vikt vid utformningen av intervjufrågor samt strukturen på intervjun med en 

inledning, mitt och avslut (Patel & Davidson, 1994).  

 

4.3 Urval 

Urvalet bestämdes till förskollärare från en storstadsregion med olika arbetssätt och från olika 

socioekonomiska områden för att få en större bredd i studien. 17 rektorer tillfrågades och svar 

kom från 9 rektorer varav en av rektorerna bistod med 2 informanter. Det var endast kvinnliga 

informanter som deltog i studien. De informanter som valde att medverka fullföljde intervjuerna 

och därmed blev det inget bortfall i denna studie. En mättnad i en studie sker när det inte 

tillkommer några nya data eller nya svar på intervjufrågorna (Bryman, 2018). I denna studie 

räckte urvalet av antal informanter för att ge mättnad i data.  

 

4.4 Genomförande 

Inför intervjuerna bearbetades och justerades frågorna utifrån Brymans (2018) checklista för 

kvalitativa intervjuer. Bland annat innefattar checklistan aspekter kring missivet, intervjuguiden, 

frågornas begriplighet och relevans. Missivet (bilaga 3) skickades ut till rektorer på förskolor där 

de ombads förmedla kontakten med förskollärare som kunde vara aktuella för studien. Tid och 

plats bokades med informanterna. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och som 

komplement till inspelningen fördes anteckningar. Enligt Patel och Davidsson (2011) kan 

anteckningar vara ett bra komplement då det understödjer möjlighet till god översikt av intervjun. 

Beroende på hur utvecklade svar informanten gav, pågick intervjuerna mellan 10 till 30 minuter.  

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet kan förklaras med hur tillförlitlig resultatet av studien är. Det vill säga att om den 

genomförs på nytt skulle resultatet bli detsamma som tidigare (Bryman, 2018; Stukát, 2011). 

Stukát (2011) anser att det finns olika faktorer, fysiska och mentala, som spelar in huruvida 

resultatet är tillförlitligt. Relaterat till denna studie kan tillförlitligheten diskuteras då 

förskollärarnas kunskap, förståelse och verktyg inom digital teknik ständigt utvecklas och ändras. 

Den här studiens tillförlitlighet kan ha påverkats av hur urvalet av förskollärare och deras 

dagsaktuella förståelse och kunskap kring digital teknik i förskolan var vid intervjutillfället.  

 

Stukát (2011) menar att tillförlitligheten av studien är en viktig utgångspunkt för validitet men 

tror tillika att begreppet validitet kan vara svårtolkat, speciellt i kvalitativa studier. Vidare belyser 

författaren att validitet innebär att man “mäter det man avser att mäta” (Stukát, 2011, s. 134) och 

säger också att man alltid under en studie bör fråga sig om det man utforskar verkligen är det man 

tänkt sig utforska. Denna studie tillämpar intern validitet. Brinkkjær och Høyen (2013) anser att 
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intern validitet gäller giltigheten på den data som samlats in och om den stämmer överens med 

det man vill studera. 

 

I denna studie har endast förskollärares uppfattning undersökts men det finns även andra 

befattningar som arbetar i verksamheten och tillsammans har de ett gemensamt ansvar för 

undervisningen i digitalisering och digital teknik. Stukát (2011) menar att begreppet 

generaliserbarhet syftar till vilka mottagare som berörs av resultatet. Resultatet i denna studie kan 

inte generaliseras till förskolans hela yrkeskår utan endast till den undersökta gruppen- 

förskollärare. Om hela yrkeskåren deltog i studien skulle resultatet kunna sättas i ett vidare 

perspektiv och generaliseras.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Inför denna studie gjordes etiska övervägande utifrån de åtta regler som Vetenskapsrådet (2017) 

väljer att kalla för generella levnadsregler. Forskningsetik handlar om hur en forskare bör bemöta 

och hantera de informanter som deltar i studien. Exempelvis innefattar de åtta etiska reglerna att 

man som forskare alltid ska vara sanningsenlig om sin forskning, hålla god ordning i sin 

datainsamling och dokumentation, forskningen får inte skada andra varken människor eller djur, 

ej heller miljö, att forskaren öppet ska redovisa sin forskning och vara rättvis mot andra forskare 

och deras forskning. Denna studie har tagit stöd i samtliga av dessa punkter för att säkerställa en 

god forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2017). Inför genomförandet av intervjuerna sammanställdes 

ett missiv (bilaga 3) för att informera rektorer och förskollärare om studien och som innehöll 

information såsom att deltagandet var anonymt och frivilligt, att deltagarna när som helst kunde 

avbryta intervjun utan att materialet användes vidare samt att allt material enbart kommer 

hanteras av författarna till studien samt eventuellt av ansvarig handledare och examinator. När 

studien har blivit godkänd från examinatorn kommer allt material att raderas (Patel & Davidson, 

1994). Ett samtyckesformulär (bilaga 4) utformades som undertecknades innan intervjuerna 

startades.  

 

Vetenskapsrådet (2017) anser att en forskare ska förhålla sig till de etiska kodexar som finns och 

menar att dessa är av en mer godvillig karaktär och regleras oftast inte av lagen. Begreppet kodex 

finns inom olika områden och ser olika ut beroende på vilket forskningsfält som studien ska 

verka inom. En central fråga för forskningsetiken är hur man förhåller sig till att en individ inte 

får kränkas eller ta skada kontra hur viktig forskningen är för samhället och där forskaren kan 

behöva göra avväganden. I denna studie var deltagandet frivilligt och informanten kunde avbryta 

sin medverkan när som helst vilket skyddat individen. Informanterna gav även samtycke till att 

delta i studien (Bilaga 4) vilket Vetenskapsrådet (2017) betonar är viktigt för att få genomföra en 

studie. Vetenskapsrådet (2017) poängterar vikten av informanternas anonymitet vid publicerandet 

av studien. Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning gällande människor innefattar 

bland annat bestämmelser kring samtycke. Lagens avsikt är att värna om den enskilda individen 

och respekten för dess värde i anknytning till forskning. Lagen (SFS 2003:460) som trädde i kraft 

den 1 januari 2004, menar Codex (2019b) är en grundsats som värnar om att forskningen enbart 

får utföras om individen har fått information som är preciserad och denne samtyckt till 

forskningen. Samtycket endast är giltigt om det skett på frivillig basis och att individen när som 
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helst kan ta tillbaka sitt samtycke till medverkan. I denna studie utformades ett 

samtyckesformulär (bilaga 4) som undertecknades av informanterna. 

 

Bryman (2018) menar att allt fler forskare använder sig av denna typ av samtyckesdokument och 

anser att detta ger respondenterna, i och med den skriftliga informationen, en medvetenhet om 

vad deras medverkan innebär. En nackdel är att det skulle kunna skapa en oro över vad som 

komma skall och resultatet blir att respondenten väljer att lämna innan intervjun ens börjat. Det 

finns en stor fördel när forskaren använder ett samtyckesdokument då det finns en underskrift om 

någon deltagare längre fram skulle vilja granska något i forskningen (Bryman, 2018). Efter 

avvägande gällande för- och nackdelen med en samtyckesblankett (bilaga 4) vägde fördelen för 

att använda en samtyckesblankett (bilaga 4) tyngre.   

 

När forskning eller som detta fall, i samband med examensarbete, bedrivs på en högskola hamnar 

ansvaret för att forskningen sker korrekt på högskolan (Codex, 2019a). Högskolan har försett 

studenterna med mall för hur missivet (bilaga 3) bör skrivas där det framgår vilken högskola 

studien bedrivs genom och denna studie utgick från mallen.  

 

4.7 Tillvägagångssätt i analysen 

Vartefter intervjuerna genomförts, transkriberades de inspelade intervjuerna i ett dokument. När 

alla intervjuer var genomförda samt transkriberade påbörjades kategoriseringen av 

intervjusvaren. Respektive svar färgades med olika färger vilket symboliserade en kategori. 

Kategorierna utgick från följande rubriker;  

● Kollegialt lärande - vilket innefattade lärandet kollegor emellan, lärandet av 

varandra i och utanför förskolan. 

● Kommunikation med vårdnadshavare - innefattade alla möten med 

vårdnadshavare.  

● Kommunikation med barn - med barn i fokus.  

● Fysiska verktyg - de verktyg som används i verksamheten. 

● Kompetens - existerar den eller inte, utvecklingen. 

● Läroplanen - utifrån hur förskollärarna arbetar med den. 

Allt eftersom empirin bearbetades slogs två kategorier ihop, läroplan och kompetens, då insikten 

blev att båda tillhörde samma kategori. I tillvägagångssättet analyserades förskollärarnas utsagor 

utifrån fysiska verktyg och verksamhet med stöd i den sociokulturella teorin. Fysiska verktyg och 

verksamhet skapas utifrån människans kulturella sammanhang (Säljö, 2000). I analysen tolkades 

de fysiska verktygen som tekniska produkter och mjukvaror och verksamheten som guida, stödja 

och hjälpa samt dialog. I empirin framträdde underrubriker till att guida, stödja och hjälpa och 

blev följande kategorier som kompetensutveckling och kollegialt lärande. Även dialog kring 

digital teknik delades upp i ytterligare två kategorier; vårdnadshavare och barn. Då 

kommunikation är grunden i det sociokulturella perspektivet finns möjligheten att få ta del av 

olika erfarenheter och vad personer anser om fysiska verktyg och verksamheten för språk, 

kommunikation och lärande (Nilholm, 2016; Säljö, 2000). 
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Tabell 1.2.  

 

Tabell över analysmetoden. 

Vad innebär digitalisering i förskolan? 

Sociokulturell teori 
Fysiska verktyg för språk, 

kommunikation och lärande 

Verksamhet för språk, kommunikation och lärande 

Tekniska 

produkter 

Mjukvaror Guida, stödja och hjälpa Dialog kring digital teknik 

Lärplatta. 

Projektor. 

Digitalkamera. 

Makey Makey. 

Webb-ägg. 

Greenscreen.  

VR-glasögon. 

Mobiltelefon. 

Dator. 

Tv. 

Dokumentkamera. 

 

Unikum. 

Pluttra. 

PicCollage. 

Polyglutt. 

Ugglo. 

Imotion. 

YouTube. 

Makey 

Makey. 

Just dance 

Applikationer. 

Språktränings-

applikationer. 

Pedagogiska 

spel. 

Film. 

Kompetens- 

Utveckling 

Kollegialt 

lärande 

Vårdnads-

havare 

Barn 

Läroplanen. 

Gemensam 

kommunal 

satsning. 

Artiklar 

Skolverket. 

Forskning.  

Kurs. 

Bettmässan i 

London. 

Distansutbildning. 

 

Provar sig fram. 

Genomgång på 

APT (arbets-

platsträff). 

Kollega med 

spetskompetens 

utbildar övriga 

kollegor. 

VFU student lär 

förskollärare. 

Miniworkshops 

för 

vårdnadshavare. 

 

Ingen efter-

frågan. 

Upplever det 

roligt och 

lärofyllt. 

För mycket 

skärmtid. 

Vill begränsa 

tiden i 

skolan. 

Vårdnads-

havarnas 

påverkan 

skapar en 

osäkerhet 

och rädsla 

hos 

pedagogerna. 

Fokus på 

rörelse och 

skapande. 

Skärmförbud 

eller fri 

tillgång 

hemma. 

Uppfattas glada. 

Fullt fokus på 

skärmen. 

Upplevs 

stressande. 

Enkelt att skapa 

uppmärksamhet. 

Stimulera 

utveckling och 

lärande. 

Utforskande. 

Kopplar 

lärplatta till att 

läsa en bok eller 

dansa. 

Hjälpmedel vid 

språk. 

 

5 Resultat  

Resultatet presenteras för att besvara studiens frågeställning vad innebär digitalisering i 

förskolan. Resultaten redogörs utifrån analysmodellens olika rubriker. I resultatdelen finns citat 

från informanterna för att tydliggöra deras utsagor om fysiska verktyg och verksamhet. Sist i 

avsnittet resultat föreställs en sammanfattning med anknytning till syftet samt frågeställningen i 

studien.  

 

5.1 Fysiska verktyg för språk, kommunikation och lärande 

5.1.1 Tekniska produkter 
När det gäller fysiska verktyg angav informanterna flera olika exempel vilka kan delas in 

tekniska produkter och mjukvaror. Alla informanter nämnde lärplattor som ett fysiskt verktyg 

som används på olika sätt i verksamheten, som bland annat ett verktyg för att dokumentera, söka 

fakta eller läsa böcker. Flertalet informanter presenterade även andra fysiska verktyg; tv, dator, 
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mobiltelefon, projektor, greenscreen, dokumentkamera, digitalkamera, VR glasögon, Makey 

Makey och webb-ägg.  

 

F5: Det är … surfplattor, tv, dator, ja … även mobiltelefonen räknar jag till det.  

 

F6: Digital teknik är för mig en hjälpreda i verksamheten som stimulerar utveckling och lärande, kan vara 

en projektor, kamera, webb-ägg och oftast en lärplatta. 

 

F8: [...] det är väl Ipads, projektorer, appar bland annat. 

 

5.1.2 Mjukvaror  

När det gäller vilka mjukvaror som används tillsammans med dessa fysiska verktyg, framkom 

flera olika exempel såsom språkträningsapplikationer, pedagogiska spel, Makey Makey och film. 

Det var endast några som angav specifika applikationer; Unikum, Pluttra, PicCollage, Polyglutt, 

Ugglo, Imotion, Youtube och Just Dance.  

 

F5: [...] vi har det enbart till att söka fakta, visa filmer, bilder. Men... vi använder oss av vissa 

språkträningsappar och lite pedagogiska spel. 

 

F6: [...] Vi använder plattan till högläsning av böcker… vi tittar på program från UR eller så kör vi just 

dance videos som barnen kan dansa och träna motoriken till… [...].  

 

F10: Men jag använder mig bland annat av Polyglutt, Ugglo samt projicerar olika danser samt 

rörelselekar. 

 

5.2 Verksamhet för språk, kommunikation och lärande 

5.2.1 Guida, Stödja och Hjälpa 

5.2.1.1 Kompetensutveckling 

En mindre andel av informanterna har fått kompetensutveckling via sin arbetsplats gällande 

digital teknik och en har fått kompetensutveckling om programmering via arbetsplatsen. Mer än 

hälften av informanterna ansåg att de har sökt egen kompetensutveckling på olika sätt och i olika 

omfattning. 

F6: Jajamensan det har jag (skrattar) och inte bara det att jag har egna barn och utforskar med dem. Jag 

har också kollat in skolverket, hittat artiklar som handlar om digitalisering. Har även läst forskning kring 

digitala lärresurser. 

F7: Men man provar sig fram och lär sig under tiden. 

F1: Sen gick jag på eget bevåg två utbildningar i [...] om digitalisering och där har jag av min arbetsgivare 

fått köpa litteratur däremot har jag fått betala… eller jag fick en resa ner tror jag…det var en 

distansutbildning…. sen gjorde jag den själv alltså. 

F2: Kan väl läsa ibland när det kommer ut några notiser eller om man hittar något spännande i ett klipp 

eller så går man in och läser men det är inte så att jag har djupdykt i något än så länge.   
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En informant berättade om att den kompetensutveckling hon fått inom den digitala tekniken är så 

gott som obefintlig men hon lyfte ett lärotillfälle. Hon hade en VFU-student och genom denna 

student fick hon tillfälle att lära sig att göra film. Informanten menade att det var en situation som 

var både givande och lärande för henne som handledare.  

  

F3: [...] man blir sugen det är ju så himla mycket man kan göra och så kan man välja de roliga bitarna som 

passar in i det tema man håller på med så absolut så skulle man kunna vilja utnyttja det mer. 

 

Arbetet kring digital teknik påverkas bland annat av förskollärarens kompetens och tolkning av 

läroplanen. En informant menade på att det inte blev något direkt arbete med digital teknik på 

grund av bristande kompetens och att det är ett nytt avsnitt i läroplanen.  

 

F5: [...] eftersom vi inte har någon kompetens i ämnet så är det nog tyvärr så att vi har det enbart till att 

söka fakta, visa filmer, bilder. [...] Just nu? … ingenting men eftersom det är ett nytt avsnitt om att 

digitalisering ska ingå i förskolans vardag…. så kommer alla, vi i hela vår kommun, få kompetensutveckling 

inom det ämnet inom en snar framtid. 

 

En annan informant ansåg dock att digital teknik inte är något nytt fenomen utan att det har 

funnits en längre tid men det som är nytt är att det står inskrivet i läroplanen.  

 

F1: Asså det är nytt på så sätt att det är inskrivet i läroplanen, det är ju det som är nytt men sen har det 

funnits länge. 

 

Tolkningen och arbetet med läroplansmålen kring digital teknik skiljer sig bland informanterna 

och där en av informanterna lyfte fram att det fortfarande finns en egen tolkning av digital teknik 

men att de nya läroplansmålen skapar diskussion i arbetslaget. 

 

F6: Ja… i läroplanen så tar man ju upp förskolans uppdrag att jobba med digital teknik. Jag vill mena att 

det fortfarande väldigt självtolkande hur vi ska jobba med ämnet men… i och med att det kom nya mål så 

har det faktiskt gjort att det skapades diskussioner i arbetslag för att komma på olika sätt att få in den 

digitala tekniken i förskolans verksamhet utifrån barngruppens förutsättningar och behov. Det tycker jag är 

positivt.  

 

En del av informanterna ansåg att förhållningssättet kring digital teknik på arbetsplatserna skiljer 

sig bland kollegorna och att det finns en stor spridning på kunskapen kring det. 

5.2.1.2 Kollegialt lärande  

En av informanterna tyckte att det var betydelsefullt att jobba med kollegialt lärande och att det 

avsätts tid för det. En annan informant nämnde att de avsätter tid för kollegialt lärande en 

förmiddag i veckan genom olika gruppkonstellationer. Medverkande i dessa grupper består av 

olika befattningar, och på varje hemvist finns det som de valt att kalla för en digital inspiratör. 

Det är en pedagog som har ansvar att förmedla och lära ut till kollegorna på 

hemvisten. Informanten pratade om det kollegiala lärandet både genom att läsa litteratur 

tillsammans som att gå på workshops.  

 

F1: Vi kan inte skicka alla på kurs, det går inte, så är det ju så har man någon kompetens, har man någon 

som är intresserad då ska man ju verkligen ta tillvara på det och utvecklas tillsammans för det är roligt att 
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utvecklas tillsammans […]. Så att kollegialt lärande är jätteviktigt som det ser ut idag inom barnomsorgen. 

Det tycker jag man ska ha om man har möjlighet. 

 

Informant F2 berättade att hon är ansvarig för dokumenationsplattformen Unikum på förskolan 

och har ett administrativt ansvar över det nätverket. Som administratör har hon fått deltagit i 

webbinarium och fått kunskap kring Unikum. Den kunskapen och hennes roll delar hon med sina 

kollegor och stöttar dem i användandet av Unikum i verksamheten. En annan informant menade 

att nya kollegor som känner sig osäkra kring digital teknik får stöd och verktyg av sina kollegor 

för att känna sig mer säkra och för att kunna arbeta med digital teknik vilket ger ett kollegialt 

lärande.  

 

En av informanterna berättade att de kollegor som har kunskap och motivation kring digital 

teknik får stötta och hjälpa sina kollegor. Det skapas en stadig grund och ett stöd inom digital 

teknik för både befintliga kollegor men även nya som börjar.  

 

F1: Vi avsätter, vilket vi tycker är jätteviktigt en förmiddag varje vecka för olika grupper så i dag har vi 4 

grupper [...] sen har vi en grupp med inspiratörer och det är våra digitala inspiratörer och den gruppen får 

då var fjärde vecka träffas dom och vi pratar om hur man jobbar med digitalisering hur har vi vävt in det i 

vårt tema, tips och idéer. Vi jobbar i olika teman och det är viktigt att få in det naturligt. [...]. En på varje 

hemvist är inspiratör, den som läser det här tar med sig det vidare till avdelningsmöte [...]. 

 

5.2.2 Dialog kring digital teknik 

5.2.2.1 Vårdnadshavare 
Dialog om digital teknik med vårdnadshavarna sker på olika sätt enligt informanterna. Tre 

informanter berättade att föräldramötet är ett tillfälle att visa upp hur de arbetar med digital teknik 

i verksamheten. Där låter informanterna föräldrarna själva prova på med hjälp av olika workshop 

eller håller i mindre föreläsningar om digital teknik. En informant berättade om att föräldrarna 

har fått prova på.  

F1: Vi har haft workshop och det har varit otroligt uppskattat bland föräldrarna. 

F4: Vi visade på föräldramötet hur vi arbetade och inte bara sitter med Ipaden, gjorde analoga pärlor, de 

fick rita ett mönster också fick de följa sitt mönster trä på rätt färg, se sekvenser och då fick vi jättebra 

respons och föräldrarna frågar; Är det så här ni arbetar med det? 

En informant delgav att de även arbetar med veckobrev till föräldrarna för att synliggöra och 

förklara den digitala teknik som de arbetar med.  

F1: Vi jobbar ju med veckobrev och där har vi alltid haft, ända sen vi började med den digitala resan så att 

säga, har vi alltid haft en i princip stående punkt där vi berättar om hur vi använt digitala medel och vad i 

vävt in dem i för utbildningsbiten under läroplanen och när man gör det så blir det tydligt för föräldrarna 

att det inte är att man sitter och spelar hela dagarna och tittar på Youtube klipp en hel dag och vi är väldigt 

tydliga med vad vi har för verktyg … öh och just syftet för barnen, de behöver också syfte, hur vi använder 

dom just det där hur vi tänker. 

Genomgående lyfte informanterna fram att de upplever att de får ett positivt bemötande från 

vårdnadshavarna. En av informanterna upplevde att dagens vårdnadshavare varken frågar om 
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eller efter digital teknik. Däremot menade två informanter att vårdnadshavarna inte upplever 

digital teknik som något konstigt och att det istället skulle bli mer motstånd från vårdnadshavarna 

om man inte använder digital teknik. En informant lyfte fram att kommunikationen med 

vårdnadshavarna kring digital teknik är näst intill obefintlig. Det som var återkommande från 

flera informanter är vårdnadshavarnas oro kring barnens skärmtid där vårdnadshavarna har olika 

förhållningssätt kring skärmtid. Kravet på begränsad skärmtid påverkar förskollärarnas 

förhållningssätt och arbetssätt då det skapar en osäkerhet och rädsla inför vårdnadshavarna enligt 

en informant. Övriga informanter påverkades inte av vårdnadshavarnas bemötande gällande 

arbetet med digital teknik i förskolan. 

 

F6: [...] Nej inte än så länge då ingen har tagit upp något förutom att de tycker att vi använder den på ett 

roligt och lärofyllt sätt. 

 

F7: Det vi får höra är att de inte vill att barnen ska ha för mycket skärmtid. 

 

F8: Vi har många föräldrar som önskar att barnen har begränsad skärmtid på förskolan, vi förklarar att om 

de använder iPads är det enbart inom pedagogiskt arbete och under väldigt begränsad tid och att det alltid 

sker med pedagogiskt reglerade appar. 

 

F9: Vi har aldrig mött någon kritik eller fått synpunkter på för lite digital undervisning. 

 

F10: Jag vill respektera de föräldrar som är kritiska till, till exempelvis skärmar samtidigt som jag såklart 

följer läroplanen. 

 

Två informanter berättade att de använder sig utav dokumentationsplattformen Unikum för att 

kommunicera med vårdnadshavarna. Via den digitala plattformen kan informanterna dela med 

sig av dokumentation och information. De menade att plattformen har blivit ett verktyg i 

vardagen och att även de nya vårdnadshavarna kan genom detta verktyg, enkelt bli involverad i 

verksamheten på förskolan och det enskilda barnet.   

 

F2: [...] vi använder oss av Unikum här för att nå föräldrarna och barnen, där vi delar med oss av vår 

vardag [...].  

5.2.2.2 Barn 

Flera informanter ansåg att barn tycks bli glada när lärplattan tas fram men att barnen inte tycks 

vara genuint intresserad av vad som händer på skärmen. En informant lyfte fram att barn alltid 

vill titta på skärmen när lärplattan tas fram men att det alltid finns ett syfte med att ta fram 

lärplattan och vad som visas eller görs med den. En annan informant menade att det blir fullt 

fokus på skärmen när lärplattan tas fram och att barn avbryter all annan aktivitet. Ytterligare en 

annan informant lyfte fram att det blev en stress för barnen när olika digitala verktyg togs fram 

och att de var tvungna att skapa ett tydligt förhållningssätt och regler kring digitala tekniken för 

barnen. Informanten var tydligt med att de har fortsatt med arbetet kring förhållningssättet även 

nu. En informant ansåg att digital teknik är ett enkelt sätt att fånga barns uppmärksamhet på.  

 

F8: Barn är väl barn (skrattar) de är intresserade av allt som finns på en skärm. Tar vi fram en Ipad så 

kommer de som bin till en blomma. Det är inte ofta vi tar fram och gör vi det så ser vi alltid till att det har 

ett syfte. 
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F1: Öh som jag sa tidigare så var det ju en stress för barnen att när det kom fram olika verktyg, det spelade 

ingen roll vilka det var [...] många olika inte bara Ipad, men när det var Ipad så var barnen asså det var 

nästan slagsmål om ipaden för det var så nytt det var någonting speciellt, det lockade och då fick ju vi ha 

ett förhållningssätt, vi var tvungna att sätta vissa regler i början förklara visa vara väldigt tydliga och det 

är vi fortfarande när vi introducerar någonting nytt att man är väldigt tydlig och visar. 

 

F6: Ja…. eftersom jag just nu arbetar med yngre barn i ålder 1–3 år så blir de för det mesta glada när de 

ser att vi tar fram lärplattan, Jag upplever de som att som kopplar användandet till att de ska få dansa eller 

läsa en bok. Jag kan inte påstå att dom inte frågar efter plattan själva och jag tycker inte… att dom … att 

dom verkar så himla intresserade av att pilla på den om någon pedagog glömt den framme på ett bord. 

 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av studien visar att informanterna har förhållningssätt som liknar varandra kring digital 

teknik men att det även finns olikheter beroende på kompetens. Informanterna upplevde att 

vårdnadshavarna visade en oro kring skärmtid och det var en uppfattning som informanterna inte 

delade. Däremot menade några informanter att vårdnadshavarnas oro kan påverka deras 

arbetssätt. När det gäller att främja lärandet nämnde flera av informanterna att den digitala 

tekniken främjar språket och kopplar detta till fysiska verktyg. Informanterna har en vilja till att 

praktisera digital teknik kopplad till läroplanen men det råder olika uppfattningar kring hur detta 

ska genomföras.  

6 Diskussion 

Denna rubrik inleds med en diskussion om metoden. Därefter följer resultatdiskussionen som 

struktureras utifrån de rubriker som forskningsöversikten är indelad i. Diskussionsdelen avslutas 

med slutsats och fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

I denna studie har intervjuer använts som insamlingsmetod. Intervjumetod används för att samla 

in och få svar på en frågeställning samt ger en möjlighet för informanterna att utveckla sina svar 

(Patel & Davidsson, 1994). Metoden lämpade sig för denna studie då frågeställningen kunde 

besvaras. Dock gav studien spännande intervjusituationer som uppfattades att informanterna 

upplevde en pinsamhet kring de frågor som de inte riktigt kunde svara på eller där de inte kunna 

säga att de arbetar med digital teknik på det sättet som läroplanen kräver. Det var ingen av 

informanterna som avbröt sin intervju och det tolkas som att intervjuarna och informanterna hade 

en bra relation. Bryman (2018) menar att det är betydelsefullt att inför en intervju skapa en bra 

och fungerande relation till informanterna. Detta kan innebära en svår balansakt som i sin tur kan 

bidra till att informanten vill ställa upp men bryter sedan intervjun på grund av att de kanske 

känner att de inte kan svara på frågorna.  

Intervjuerna tog olika lång tid då inte alla informanter gav välutvecklade svar oavsett följdfrågor 

eller där det upplevdes som att de inte ville utveckla sina svar. En reflektion som uppstod var om 

intervjufrågorna (bilaga 2) var tillräckligt öppna för att ge de svar som efterfrågades till studien 

samt om rätt typ av följdfrågor ställdes. Trots reflektionerna kring informanternas svar och hur 
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intervjuerna genomfördes anses dock intervjuerna tillräckliga för att få fram ett resultat och ge en 

mättnad i studien (Bryman, 2018). 

 

I efterhand har intervjufrågornas ordning reflekterats över och stycket med kompetensfrågor 

borde ha legat efter bakgrundsfakta och inte mitt i intervjun för att få ett bättre flöde och en röd 

tråd i intervjun. Intervjun kunde även ha avslutats med en fråga om informanterna hade något de 

ville tillägga innan intervjun avslutades. Patel och Davidsson (2011) menar att informanten som 

intervjuas kan komma att känna sig hindrad och därför inte kunna ge de spontana svar som 

kanske kommit till i ett spontant samtal eller när man avslutat intervjun och stängt av 

inspelningen. I efterhand borde diktafonen inte ha stängts av direkt efter intervjun utan fortsatt att 

spela in även efter sista intervjufrågan.  

 

Då metodstegen i denna studie är beskrivna bidrar det till att studien kan upprepas. Om resultatet 

visar samma båda gångerna, har undersökningsmetoden en hög tillförlitlighet men om resultatet 

ser olika ut är det en låg tillförlitlighet. Stukát (2011) betonar dock att tillförlitligheten av studien 

kan testas genom att låta två olika personer oberoende av varandra delta i studien. I den här 

studien har tio förskollärare intervjuats oberoende av varandra gett samstämmiga svar. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Främja lärandet 

Resultatet i studien visar att alla informanterna nämner lärplattan som ett fysiskt verktyg. 

Informanterna kan ha, som Kjällander (2019, september) tar upp, missuppfattat lärplattans 

betydelse och att den ses som ett obligatoriskt digitalt verktyg i förskolan. Skolverket (2018b) 

skriver att barn ska få testa olika digitala tekniker vilket innebär mer än bara en lärplatta.  

 

Resultatet visar att två av informanterna nämner begreppet programmering istället för begreppet 

digital teknik vid intervjun utan att göra skillnad på begreppens olika innebörder.  Det som är 

intressant är att informanterna lyfter fram den analoga programmeringen och inte den digitala i 

arbetet med barn. Geist (2016) menar att den digitala programmeringen är minst lika självklar för 

barns kreativitet som att bygga och konstruera med fysiska material. Den digitala tekniken har i 

dagens samhälle blivit ett viktigt språk för att kunna vara en del av samhället. Den digitala 

tekniken stödjer barns utveckling oavsett vad det handlar om. Det som även framkommer i 

resultatet i denna rubrik är hur förskollärarna lyfter de fysiska verktygen, både teknisk och 

mjukvara, som en del i lärandet framför allt språkträningsapplikationer och bokapplikationer. 

Marklund (2019) påpekar att man ska godta digital teknik som ett stöd till barns utveckling vilket 

några av förskollärarna i studien gör. Förskollärarnas syn på detta stämmer överens med 

Hatzigiannis och Kalaitzidis (2018) forskning där deltagarna nämner digital teknik för att stötta 

barnens lärande.  

 

6.2.2 Hinder och oro 

Ingen av informanterna uttryckte en oro för att barns interaktion med andra barn skulle påverkas 

negativt av att använda digitala tekniker såsom Lawrence (2018) har funnit i sin studie. Det 

framkom inte heller att tidsbrist och motsträviga kollegor är ett hinder såsom Marklund (2019) 
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nämner. Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) lyfter i sin forskning att förskollärarna har en oro för 

barns skärmtid men i denna studie framkommer det att det är vårdnadshavarna som visar att det 

finns en oro över skärmtiden. Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) belyser i sin forskning vikten av 

syfte med användningen av digital teknik. Trots förskollärarna i denna studie visar på olika 

uppfattningar om hur digital teknik ska tillämpas i förskolan utifrån läroplanen (Skolverket, 

2018b) finns det ändå en vilja och en förståelse om att det krävs ett syfte med användningen.  

 

6.2.3 Förskollärarens förhållningssätt 

I denna studie fanns det stora skillnader av det som fanns och det som behövdes gällande 

kompetensutveckling inom digital teknik. Det fanns även olika uppfattningar om vad 

kompetensutveckling faktiskt innebär. Några av informanterna såg enbart digital teknik som ett 

verktyg för dokumentation. I Hatzigianni och Kalaitzidis (2018) och Masoumi (2015) studier 

framkommer att flertalet använder den digitala tekniken för att dokumentera vilket stämmer 

överens med några av informanternas uppfattning i denna studie. Marklunds (2015) studie lyfter 

att förskollärarnas kunskaper och kompetens behöver uppdateras i och med mer användning av 

digital teknik i undervisningen på förskolan. Sundqvist och Nilsson (2018) anser i sin forskning 

att det finns skillnader på examensår och synsätt när det gäller digital teknik i förskolan. Detta var 

något som inte observerades i denna studie, kunskapen kring digital teknik påverkades inte av 

varken examensår eller synsätt bland de medverkande informanterna.  

 

Studien visar att arbetet med digital teknik skiljer sig bland informanterna och det finns flera 

faktorer som påverkar. Skolverket (2018a) klargör att tydligt framgår i förskolans styrdokument 

att alla barn har rätt till en grundläggande digital kompetens. Detta för att förebygga och reducera 

en bristande jämlikhet kring digital teknik. Digital teknik är en viktig del i samhället och barn 

behöver kompetens kring ämnet, vilket ses som en viktig premiss i fostrandet av framtidens 

medborgare. Digital teknik innefattar mycket när det gäller barnens lärande och utveckling. I 

resultatet av studien framträder att arbetet kring digital teknik skiljer sig på de olika förskolorna 

men också mellan de olika informanterna. Det påverkas av informanternas kompetens, intresse 

och förhållningssätt gällande digital teknik. Det gör att alla barn i förskolan inte får samma 

förutsättningar för att skapa sig en kompetens i digital teknik som Skolverket (2018a) menar att 

styrdokumenten kräver. Det pedagogiska lärandet påverkas av förskollärarens erfarenhet kring 

vetande och undervisande, vilket i sin tur leder till barns möjligheter att utvecklas 

kunskapsmässigt (Marklund, 2019). 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Denna studie har enbart närmat sig ämnet digitalisering och digital teknik i förskolan och vad 

förskollärarna har för uppfattning om det. Det finns tolkningsutrymme i läroplanen och det 

väcker frågor om förskollärarnas olika syn på läroplanen. Hur kommer det sig att förskollärarna 

tolkar läroplanen så olika? Ytterligare frågor som väcks är hur resultatet i studien skulle bli om 

några år när förskollärarna har arbetet med digitalisering i undervisningen.  
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6.4 Slutsatser  

Förskollärarnas uppfattning om digitalisering i förskolan visar att det finns en olikhet i vad 

förskollärarna anser att begreppen digitalisering och digital teknik innebär. Uppfattningarna gick 

att sammanfatta i kategorierna fysiska verktyg, exempelvis tekniska verktyg, och verksamhet till 

exempel kompetensutveckling. Förståelsen av digitalisering skilde sig åt mellan informanterna, 

framför allt hur man följde och förstod innebörden av undervisningen i digitalisering utifrån 

läroplanen. Studien visar att ålder och kunskaper inte var en avgörande faktor för förståelsen för 

digitalisering i förskolan. En slutsats är att flertalet av informanterna anser att olika applikationer 

stimulerar och utvecklar språket hos barn.  

Det fanns skillnader mellan förskollärarnas kunskaper och erfarenheter gällande kompetens. 

Slutsatsen är att ålder och examensår inte har någon betydelse för kompetensen av att undervisa i 

digitalisering och använda digital teknik. Informanterna hade en samsyn om vikten av 

kompetensutveckling oavsett förkunskaper.  

I stora delar är denna studie i enlighet med tidigare gjord forskning och det som skiljer denna 

studie från tidigare forskning gäller oro för digitalisering. Förskollärarna lyfter att för 

vårdnadshavarna innebär digitalisering i förskolan en oro för ökad skärmtid.  
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Bilaga 1 Databassökning 

Vid artikelsökning av tidigare forskning användes databasen ERIC. Sökorden som tillämpades 

var preschool, kindergarten eller early childhood samt education, technology, teachers, preschool, 

young children, robot och digital. Till studien har enbart artiklar som varit peer reviewed använts. 

Detta för att enbart få fram artiklar som blivit fackligt granskade och är vetenskaplig forskning 

(Codex, 2019c). Till sökningen av några artiklar söktes enbart artiklar som är publicerades mellan 

år 2015–2019 samt att artiklarna skulle handla om svenska förskolor. Urvalet av sökorden som 

användes skedde med hjälp av studiens syfte och frågeställning. Vid sökningarna skedde sedan 

ytterligare ett urval av resultaten utifrån artiklarnas rubriker och abstract.  
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Bakgrundsfakta: 

● Namn 

● Ålder 

● Antal år i yrket 

● Examensår? Ingick digital teknik i din utbildning? 

 

Intervjufrågor:  

Digital teknik  

● Vad är digital teknik i förskolan för dig?  

● Och hur arbetar du med det? 

● Läroplanen? 

● Vad tänker du om digitalisering och barns utveckling i förskolan? 

Kompetensutveckling 

● Har du fått kompetensutveckling inom digital teknik via din arbetsplats?  

● Om ja! Vilken typ av kompetensutveckling? 

● Har du sökt egen kompetensutveckling inom området digital teknik?  

● Om ja! Hur och vilken typ av kompetensutveckling? 

Förhållningssätt 

● Hur förhåller sig barnen till den digitala teknik ni arbetar med? 

● Vilket bemötande får ni från vårdnadshavarna gällande digital teknik i förskolan? 

● Påverkar vårdnadshavarnas bemötande ert sätt att arbeta med digital teknik?  
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Bilaga 3 Missiv 
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Bilaga 4 Samtyckesformulär 

 

Samtyckesformulär 

Tack för att du är villig att delta i denna studie. Vi vill göra en intervju med dig för att få veta 

dina åsikter kring digitalisering i förskolan som vi gör en studie om. Intervjun kommer att spelas 

in via diktafon och tidsåtgången för intervjun beräknas till cirka 30 minuter. Din medverkan är 

frivillig och intervjuerna kommer att avidentifieras, vilket innebär att all information som lämnas 

ut kommer behandlas konfidentiellt och när uppsatsen är klar och godkänd kommer materialet att 

förstöras. I första hand är det bara Lovisa Fagerström och Charlotta Liard som kommer ha 

tillgång till det inspelade materialet men handledaren och/eller examinatorn för kandidatexamen 

kan komma att begära ut delar av material om de anser att det finns behov.  

Du kan när som helst avbryta intervjun och materialet som samlats in kommer då att förstöras 

och inte användas i uppsatsen. Vi följer uppsatta regelverk enligt GDPR (fd.PUL) och 

etikprövning avseende examensarbeten. 

 

● Jag är medveten om att jag kommer att intervjuas och att detta kommer att spelas in via 

diktafon. 

● Jag är medveten om att personlig information såsom bland annat mitt namn och namn på 

arbetsplats inte kommer bli känt för någon utanför studien.  

● Upphovsrätten av det som intervjun ger överlåter jag till Lovisa Fagerström och Charlotta 

Liard som är ansvariga för denna studie.  

● Jag är medveten om att jag när som helst kan lämna intervjun och all information jag 

lämnat kommer att förstöras och inte användas. 

● Jag har haft möjlighet att ställa frågor om undersökningen.  

● Jag har läst den informationen om undersökningen som jag fått och väljer att underteckna 

den frivillig. 

 

Ort/Datum ______________________________________________ 

 

Underskrift ______________________________________________ 

 

Namnförtydligande ________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


