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Abstract: 
 
Studien behandlar hur fyra förskollärare talar om och beskriver sitt arbete med att utveckla 

barns digitala kompetens i förskolan. Syftet med studien är att bidra med kunskaper om 

förskollärares synsätt och erfarenheter av digital kompetens i förskolan. Den metod som 

användes för insamling av data var kvalitativa livsvärldsintervjuer i vilka informanterna 

intervjuats enskilt. De frågeställningar som ligger till grund för studien är hur de tillfrågade 

förskollärarna talar om betydelsen av digital kompetens i förskoleålder samt hur de beskriver 

sitt arbete med de digitala verktygen för att utveckla barnens digitala kompetens på förskolan. 

Forskningsmaterialet analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet och de begrepp som 

ligger till grund för analysen är kulturella redskap och mediering, appropriering, den proximala 

utvecklingszonen samt scaffolding. Resultaten visar att samtliga förskollärare anser att digital 

kompetens är något som hör till det demokratiska samhälle vi lever i idag, vilket då även är 

något de anser att barnen behöver få kunskap om. Resultaten visar också att pedagogernas egen 

digitala kompetens samt deras syfte med användningen av digitala verktyg till stor del påverkar 

huruvida barnen får förutsättningar för att utveckla sin digitala kompetens. En av slutsatserna 

är att förskollärarnas tankar om digitaliseringen av förskolan skiljer sig från den kritik som lagts 

fram, som menar att det fortfarande saknas forskningsunderlag på området.  
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1 Inledning 
 

Samhället förändras i snabb takt. Vi lever i en tid med ökad digitalisering och ett stort 

informationsflöde, inget som på något vis verkar komma att stanna upp inom kort (Skolverket, 

2019). För att kunna vara en del av ett sådant samhälle menar Utbildningsdepartementet (2017, 

s.3) att vi behöver tillägna oss digital kompetens redan i tidig ålder. Idag använder mer än 80% 

av ungdomarna i Europa internet för olika sociala aktiviteter. Den mobila 

internetuppkopplingen har ökat avsevärt de senaste åren. Trots det har användningen av digital 

teknik som stöd i utbildningssyften släpat efter (Europeiska Kommissionen, 2018, s.2). 

Utbildningsdepartementet (2017, s.3) anser därför att barn behöver förstå sig på digitaliseringen 

och hur den påverkar våra liv, i vilket de menar att skolväsendet spelar en central roll för att 

uppnå detta. I den nya reviderade Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) har således 

begreppet digital kompetens lagts till. Där uttrycks betydelsen av att undervisningen i förskolan 

ska ge barnen förutsättningar till att utveckla denna kompetens. Detta understryks med att denna 

typ av kunskap är viktig för grundläggandet av ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

digital teknik (Skolverket, 2018, s.9).  

I en artikel som utgavs i Lärarförbundets tidning ”Förskolan” (2016) framkommer dock kritik 

mot Skolverkets tillägg av digital kompetens i den reviderade Läroplanen. Där framförs bland 

annat bristen på ett barnperspektiv i digitaliseringen av förskolan. Det menas att alltför stort 

fokus handlar om samhället i sig och om hur digitaliseringen ska leda till framtida vuxna, som 

bland annat är mer effektiva och kan uppvisa högre resultat i mätningar. Vidare påpekas bristen 

på vetenskapligt stöd i påståendet att barns inlärning främjas av digitala verktyg, vilket i sig blir 

en paradox då förskolan ska vila på vetenskaplig grund (R. Brising, 2016). Andra kritiska röster 

menar att digitaliseringen trots sin framfart fortfarande är i ett tidigt skede och således behöver 

mer forskningsunderlag innan det skrivs in som obligatoriskt i förskolan. De är rädda för att 

barnen experimenteras med då det inte finns några fakta om hur de kommer att påverkas av 

detta senare i livet. Således menar de att Skolverket agerar fel då de skriver in digital kompetens 

i Läroplanen för förskolan (SVD, 2017). 

 

Som privatperson använder jag mig av olika former av digital teknik varje dag och det är även 

någonting jag upplevt används regelbundet på de förskolor jag har erfarenhet ifrån. Dock har 

jag erfarit att användningen i förskolan varierat i hög grad, både gällande pedagogernas som 

barnens användning av de digitala verktygen. Eftersom digital kompetens nu skrivs in i 
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Läroplanen och därmed blir obligatoriskt, samt är en rekommenderad nyckelkompetens för ett 

livslångt lärande (Europeiska kommissionen, 2018, s.7) känns det angeläget att undersöka hur 

förskollärare ser på digital kompetens i förskolan.  
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares synsätt och erfarenheter av 

digital kompetens i förskolan. 

Frågeställningarna är följande; 

 Hur talar förskollärare om betydelsen av digital kompetens i förskoleålder?  

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med digitala verktyg för att utveckla barnens 

digitala kompetens på förskolan, samt vilka förutsättningar får barnen i detta arbete?  

3 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Inledningsvis görs en redogörelse för de språkliga begrepp och definitioner som kommer att 

användas i studien. Därefter beskrivs Läroplanen för förskolans formuleringar om digital 

kompetens och digitala medier, samt de förtydliganden som gjorts av Skolverket för att 

ytterligare förklara implementerandet av digital kompetens i läroplanen. Vidare redogörs för 

den aktuella debatten på området. I avsnittet tidigare forskning görs en beskrivning av hur 

forskningsstudier sökts samt en presentation av forskningen. 

 

3.1 Begrepp och definitioner 
 

De begrepp och definitioner som presenteras nedan används kontinuerligt genom studien. De 

ges därför beskrivningar med avsikten att tydliggöra dess innebörder.  

3.1.1 Digital kompetens 

 

Digital kompetens innebär att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt aktivt använder 

digital teknik för inlärning, arbete och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår 

informations- och datorkunskap, kommunikation och samarbete, mediekompetens, skapande 

av digitalt innehåll, säkerhet, problemlösning och kritiskt tänkande (Europeiska 

kommissionen, 2018, s.8).   

3.1.2 Digitala medier 

 

Digitaliserat innehåll i form av till exempel bild, text, ljud och video. Digitala medier är 
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resultatet av de meddelanden, kulturella uttryck och den kommunikation som förmedlas digitalt 

(Klerfelt, 2007, s.41). 

3.1.3 Digitala verktyg 

 

Verktyg som kan användas för att skapa digitala medier. Exempelvis datorer och lärplattor, men 

även verktyg för att söka information online samt ordbehandlingsprogram 

(Digitaliseringskommissionen, 2015).  

Övriga digitala verktyg som omnämns i studien är Bluebot, en robot som syftar till arbete med 

programmering.  

3.2 Digitaliseringen i styrdokumenten 
 

Regeringen har beslutat om förändringar i styrdokumenten för såväl förskolan, skolan och 

vuxenutbildningen som motiveras av att vi lever i ett alltmer digitaliserat samhälle (Skolverket, 

2019). De menar att det finns ett flertal skäl till varför det anses viktigt att få möjligheten att 

utveckla en digital kompetens. Ett av dessa skäl är det faktum att vi lever i en tid med ett stort 

informationsflöde som förändras i snabb takt. Därtill vill regeringen att alla barn och elever ska 

ha samma förutsättningar och vill genom denna digitalisering bidra till en ökad likvärdighet.  

 

Viktiga komponenter i utvecklandet av en digital kompetens anses vara;  

 

 användandet och förståelsen av digitala verktyg och digitala medier 

 utvecklandet av ett kritiskt förhållningsätt 

 förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället och individen  

 att via digital teknik kunna lösa problem och omsätta idéer till handling 

 

Regeringen menar att denna kompetens är nödvändig för att kunna verka i vårt digitaliserade 

samhälle samt att barnen behöver förberedas inför fortsatta studier och kommande yrkesliv 

(Skolverket, 2019).  

 

I den reviderade Läroplanen för förskolan (2018) har det lagts större fokus på digitala medier 

än tidigare och begreppet digital kompetens har tillkommit. Där står bland annat att: 
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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. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå 

risker samt kunna värdera information. (Skolverket, 2018, s.9)  

 

I de efterföljande målen nämns digitala medier och digitala verktyg ett flertal gånger. Där står 

bland annat att förskolläraren ska ansvara för att varje barn stimuleras i sin utveckling och sitt 

lärande genom användandet av digitala verktyg (Skolverket, 2018, s.15), samt att förskolan ska 

ge varje barn förutsättningar för att utveckla intresse för digitala berättelser, bilder och texter 

och att kunna tolka, ifrågasätta och samtala om dessa (Skolverket, 2018, s.14). Vidare står att 

arbetslagets ansvar är att skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin kommunikativa 

förmåga och att genom olika uttrycksformer, därtill digitala sådana, kunna dokumentera och 

förmedla upplevelser, erfarenheter och tankar (Skolverket, 2018, s.15). Rektorn har det 

övergripande ansvaret för att utbildningen riktas mot dessa mål samt ansvarar för att det ska 

finnas tillgång till digitala verktyg på förskolan (Skolverket 2018, s.19). 

 

3.3 Aktuell debatt 
 

I en artikel som utgavs i Lärarförbundets tidning Förskolan (2016) skriver Elisabeth R. Brising 

om den explosionsartade utvecklingen av IT-användningen i förskolan. I artikeln får vi möta 

Olof Andersson som arbetar som undervisningsråd på Skolverket, i vilken han talar om 

omformuleringarna i läroplanen. Han ger flertalet exempel på hur det kan arbetas med digitala 

medier i förskolan samt hur detta kan bidra i utvecklandet av barnens digitala kompetens. 

Samtidigt medger han dock att forskningsunderlaget för en mer digitaliserad förskola är fattigt, 

något som inte går väl ihop med skrivningarna om att förskolan ska vila på vetenskaplig grund. 

Detta menar Andersson ligger på regeringen, då det är dem som gett uppdraget om uppdaterade 

skrivningar till Skolverket, med argumentationen att digital kompetens är en förmåga som 

behövs i framtiden. Regeringen har även förhoppningen att digitaliseringen av förskolan ska 

fungera i jämlikhetssyfte, då de hoppas på att fler flickor ska dras mot att arbeta inom IT-sektorn 

om de får tillgång till digitala medier redan i ung ålder. I artikeln hörs även Mats Olsson, en 

förskollärarutbildare samt fortbildare inom IKT (Informations- och kommunikationsteknik). 

Han håller med Andersson om att det saknas forskningsunderlag och hävdar att de 

undersökningar som gjorts, bland annat över huruvida digitala verktyg underlättar barns 
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inlärning, är oseriösa och saknar kontrollgrupper. Han framför även bristen på ett 

barnperspektiv i digitaliseringen av förskolan, då han menar att alltför stort fokus hamnar på 

samhället i sig och om hur digitaliseringen ska leda till framtida vuxna som bland annat är mer 

effektiva och kan uppvisa högre resultat i olika mätningar. Vidare lyfter Olsson farhågan att 

den ökade digitala dokumentationen leder till ett mer objektifierande synsätt, då kommuner ofta 

köper in färdiga lärplattformar i vilka barnen bedöms. Han ser risker i att förskolan blir mer 

inriktad på färdighetsträning samt att barnen lämnas ensamma med lärplattorna utan lärarens 

aktiva medverkande, något tidigare forskning bevisat behövs (R. Brising, 2016). 

 

Kritiken fortsätter i en debattartikel ur Svenska Dagbladet (2017) där föräldrar samt 

förskolechef på en förskola i Stockholm framför sin oro över införandet av digitala medier som 

något obligatoriskt. Ett av deras främsta argument är att de inte vill att det ska laboreras med 

den generation som barnen tillhör, framförallt då forskningen är så pass tvetydig som den är. 

De hänvisar till forskning som visar på negativa konsekvenser vad gäller hälsa, medan andra 

studier pekar på positiva effekter när det kommer till pedagogiska arbetssätt. De menar också 

att digitaliseringen, trots att den utvecklas med stormsteg, fortfarande är i ett tidigt skede och 

att det således saknas omfattande forskning inom ämnet och hur det hela kommer att påverka 

barnen. Således menar de att Skolverkets nya läroplansskrivningar allvarligt brister i 

trovärdighet och att de även måste kunna adressera de risker de väljer att utsätta barnen för. 

Skribenterna menar vidare att det i de tidigare åldrarna, det vill säga upp till fem år, inte är 

nödvändigt att forcera in digital kompetens. De anser snarare att barnens grundläggande behov 

borde stå i centrum och att det är viktigare att de får utveckla en förståelse för grundläggande 

normer och värderingar. Tilläggas bör att skribenterna inte är emot tanken att barn behöver lära 

sig digital kompetens och ett kritiskt förhållningssätt, men de anser att det borde införas senare, 

under barnens skolgång (SVD, 2017).  

 

3.4 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning har sökts via databaser som LIBRIS, Eric och avhandlingar.se. 

Referenslistor från tidigare examensarbeten, avhandlingar och vetenskapliga artiklar, med 

relevans för området, har också granskats med intentionen att finna forskning som möjligen kan 

vara av intresse för denna studie. Sökord som använts är förskol*, digital*, digitala medier, 

digital kompetens, digitalisering, lärplatta, läsplatta, surfplatta och digitala läroverktyg samt 

olika kombinationer av dessa.  
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3.4.1 Digital kompetens i förskolan 

Specialpedagogen och doktoranden Karin Forsling (2011) har skrivit en vetenskaplig artikel 

som publicerats i KAPET, Karlstads Universitets Pedagogiska Tidskrift. Artikeln bygger på 

diverse tidigare publicerad svensk samt internationell forskning och policydokument, samt 

hennes egen yrkesroll som pedagog och lärarutbildare med kurser inom IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik). I denna artikel diskuterar hon vilken betydelse digital kompetens kan 

ha hos barn och vuxna i förskolan, samt hur denna kan utvecklas. Hon hänvisar till forskning 

som visar att det i förskolor som jobbar med IKT och medier finns en betydande kompetens, 

där arbetet med digitala verktyg görs med stor medvetenhet och genom tydliga mål (Forsling, 

2011, s.76). Hennes syfte med artikeln är att bidra till debatten om digital kompetens i 

förskolan, i vilken hon menar att medievärlden är oundviklig och därför även är ett verktyg som 

bör användas i förskolan, så länge pedagogerna inte glömmer de viktiga frågorna vad, när, hur 

och varför (Forsling, 2011, s.76). Hon beskriver hur informationsteknologin först infördes i 

förskolans läroplan ur ett jämställdhetsperspektiv, att tillgången till IT var varierande i barnens 

hem och att förskolan därför skulle erbjuda detta (Forsling, 2011, s.82). Hon tar avstamp i 

Jürgen Habermas tidigare forskning där medborglig kompetens genom yttrandefrihet och 

läskunnighet var starka drivkrafter. Utifrån detta tar hon begreppet kommunikativ kompetens 

och menar att det ingår i dagens mediesamhälle där vi behöver förmågan att använda flera 

”språk” (Forsling, 2011, s.78). Via hennes studenters redovisningar har hon sett mönster där 

det framkommer att förskolorna ofta har låg standard i frågor om digital kompetens och digital 

utrustning, samt att pedagogerna i allmänhet verkar ha en rädsla inför användandet av digitala 

verktyg (Forsling, 2011, s.77). Vidare menar Forsling (2011, s.91) att det ofta fokuseras på de 

samhälleliga vinsterna med att utveckla digital kompetens, där grundläggande IKT-färdigheter 

är betydande. Hon lägger även fokus på ett antal viktiga aspekter när det kommer till 

användandet av IKT i förskolan, varav en av dessa är just den demokratiska aspekten – att alla 

ska ha rätt till en likvärdig utbildning (Forsling, 2011, s.91). Hon påvisar också det hon kallar 

”digitala klyftor”, något hon menar kan uppstå när möjligheterna till att erhålla digital 

kompetens ser olika ut i olika grupper i samhället. Dessa digitala klyftor kan även vara en 

produkt av generationsskillnader (Forsling, 2011, s.78).    

Hon beskriver även det som kallas medielek, där barnet och leken i samband med det digitala 

blir en viktig del i utvecklandet av digital kompetens och där pedagogerna har en nyckelroll. 

Hon menar att digitala medier är en stor källa till fantasi och kreativitet för barnen, i vilket 

pedagogernas kunskap spelar roll för att kunna ta vara på barnens intressen och därmed bidra 
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till deras utveckling (Forsling, 2011, s.85–86). Medieleken är även ett sätt att tillsammans med 

pedagogen utveckla kunskaper om att hämta fram information och lära sig om såväl kritik som 

etik, samt att kommunicera genom digitala verktyg (Forsling, 2011, s.91). 

3.4.2 I samspel med surfplattor 

I sin licentiatavhandling har Kristina Walldén Hillström (2014, s.15) som syfte att öka 

kunskapen om hur barn och pedagoger använder sig av och samspelar med det digitala 

verktyget lärplattan i förskolan. Hon är även intresserad av hur barnen uppvisar digital 

kompetens i sådana aktiviteter (Walldén Hillström, 2014, s.15). Hennes teoretiska 

utgångspunkter kopplas starkt till de kompetenser barnen uppvisar i användandet av lärplattor 

under vardagliga aktiviteter på förskolan, samt de sociala samspel som sker med andra barn och 

pedagoger i dessa aktiviteter. Hon använder sig av ett etnometodologiskt perspektiv där barns 

kompetens kan förstås som förmågan att delta och kunna hantera den sociala kontext i vilket de 

befinner sig. Hon hänvisar till tidigare forskare som menar att barns kompetens bör studeras via 

de materiella och kulturella resurser som hör till i det sociala sammanhang i vilket de själva 

ingår. På så vis ses inte kompetens som något en individ har, utan snarare som blir till utifrån 

sociala och meningsfulla aktiviteter. Således menar hon att barnens deltagande i digitala 

aktiviteter med andra barn och pedagoger blir betydelsefulla och att fokus hamnar på att 

undersöka hur barnen agerar i dessa sociala sammanhang (Walldén Hillström, 2014, s.28–29).  

De centrala resultat som framkommer i hennes studie är att pedagogerna som deltar tillskriver 

lärplattorna stor betydelse, då främst med barnens lärande i fokus. Arbetet med lärplattorna i 

verksamheten visar sig vara relativt komplext, där pedagogerna ständigt behöver agera utefter 

olika aspekter såsom läroplan och andra styrdokument, valet av applikationer, tillgången av 

surfplattor och hur organiseringen kring barnens deltagande ska se ut. Samtidigt visar sig 

pedagogerna vara kreativa aktörer i arbetet med plattorna samt på de vis de agerar och deltar i 

barnens aktiviteter (Walldén Hillström, 2014, s.115–116). Barnen i sin tur beskrivs som 

medskapare i organiseringen av de digitala aktiviteterna på förskolan och det läggs stort fokus 

på hur sociala kompetenser är avgörande i digitala aktiviteter. Barnens digitala kompetenser 

uppvisas således i dessa aktiviteter i en mängd handlingar som utförs både i relation till 

lärplattan i sig, men även till övriga deltagare (Walldén Hillström, 2014, s.117). 
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3.4.3 Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan 

Malin Nilsen (2018, s.15) har i sin studie undersökt hur lärplattor och appar används i förskolan 

och vad användandet kan innebära för både verksamheten samt barnen som befinner sig i den. 

Med sin studie ämnar hon bidra till en kritisk diskussion om digitala teknologier och deras roll 

i förskolan, samt hur barn och lärare interagerar med lärplattor och appar i verksamheten 

(Nilsen, 2018, s. 26). I sin studie studerar hon de aktiviteter som utvecklas, deltagandet i dessa, 

hur teknologin används samt vilka samhälleliga och pedagogiska implikationer användandet 

får (Nilsen, 2018, s. 49). Hennes teoretiska utgångspunkter utgår ifrån det sociokulturella 

perspektivet i vilket hon menar att barns handlingar tolkas som sociala, aktiva och 

meningsskapande och att barn lär genom att delta i sociala sammanhang i vilka de utvecklas 

tillsammans med andra (Nilsen, 2018, s. 51). Nilsen lyfter vikten av hur pedagogerna 

strukturerar sitt stöd till barnen samt vilka konsekvenser detta sedan får för barnets lärande 

(Nilsen, 2018, s. 66).  

Vidare lyfter även författaren digital kompetens som begrepp och menar att alla barn inte 

besitter denna då det varierar beroende på deras olika förutsättningar, intressen och erfarenheter 

(Nilsen, 2018, s.41) Hon tar även upp risken som uppstår om lärare utgår från förutsättningen 

att barnen ”automatiskt” är digitalt kompetenta och således låter barnen klara sig själva i de 

aktiviteter där digitala teknologier används. Hon menar att barnens digitala kompetenser och 

kunskaper på sådant vis kan överskattas och att barnen homogeniseras snarare än att ses som 

individer. Hon påtalar att själva idén om barnen som digitalt infödda är en seglivad myt som 

inte besitter några som helst vetenskapliga grunder (Nilsen, 2018, s.114). Nilsen (2018, s.20) 

menar att denna idé om att människor skulle ha olika intressen beroende på vilken generation 

de tillhör även är skadlig gentemot synen på äldre som ”icke-tekniska”.  

Ur Nilsens studie framkommer att utforskandet av lärplattor och appar i samspel med både 

pedagoger och andra barn var uppskattat och att barnen snarare uppfattade aktiviteten som lek 

framför ”lektion”, samt att lärplattorna främst används för spel, lek, underhållning och 

avkoppling av barnen (Nilsen, 2018, s.96, 103). Däremot möter pedagogerna visst motstånd då 

de initierar aktiviteter där de digitala medierna främst används utifrån pedagogiska syften, då 

barnens agens begränsas vilket minskar dragningskraften till de digitala läromedlen (Nilsen, 

2018, s.103). Nilsen är noga med att uppmärksamma vikten av pedagogernas roll i aktiviteterna 

med digitala medier, då barnen kan prestera mer när de får stöd än vad de kan på egen hand, 

något som påvisar vikten av interaktion och dialog i användandet av digitala medier (Nilsen, 
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2018, s.66). Samtidigt pekar hon på andra svenska studier som visar att pedagoger kan känna 

en osäkerhet kring barns användning av digitala verktyg i förskolan (Nilsen, 2018, s.116). 

Nilsen (2018, s.30) skriver att datorer introducerades i skolan för att göra undervisningen mer 

effektiv och produktiv, men de infördes ofta utan att anpassas till verksamheten, samtidigt som 

pedagogerna ofta inte hade tillräcklig kompetens och inte heller fick någon utbildning eller 

support på området. Liknande blev det med införandet av lärplattor några år senare, då allt gick 

mycket snabbt och de även introducerades för de alla yngsta, då pekteknologi är enklare för 

barnen att använda (Nilsen, 2018, s.67). Vidare menar Nilsen att motiveringen bakom 

införandet av lärplattorna i förskolan var att arbetet skulle bli mer kreativt och leda till ett 

förbättrat lärande, men att den idén ofta motsattes då pedagogerna sågs som bakåtsträvande och 

oförstående (Nilsen 2018, s.32). Nilsen (2018, s.94) har även kommit fram till att appar med ett 

så kallat trial-and-error system leder till att barnen söker efter det rätta svaret, genom att 

oreflekterat försöka sig fram tills det blir rätt, snarare än att försöka ta reda på principen bakom 

och göra väl avvägda beslut. Därmed tar de inte till sig den egentliga tanken bakom appen vilket 

påverkar vilken typ av lärande som görs möjligt. Även kommunikationen mellan barn och 

pedagog kan bli lidande då de inte är fokuserade mot samma mål.  

3.4.4 Digitalisering i förskolan 

 

Susanne Kjällander och Bim Riddersporre (2019) är redaktörer i en bok som syftar till att 

bidra med forskningsbakgrund till digitaliseringen i förskolan. De påpekar att det finns en hel 

del svenska böcker skrivna som behandlar digitalisering på beprövad erfarenhet, men inte så 

många som vilar på vetenskaplig grund. Varje kapitel i boken är därför skriven utav författare 

som på något vis forskat kring digitala verktyg och yngre barn.  

Författarna beskriver vad digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund innebär, i ett antal 

punkter. De menar bland annat att det behövs nya roller eller positioner på lokal nivå, med 

särskilt utbildade personer som kan handleda rektorer i arbetet med implementerandet av de 

nya skrivningarna i läroplanen om digital kompetens i förskolan. De menar att det idag många 

gånger finns vissa eldsjälar ute på förskolorna, ofta i form av förskollärare utan speciell 

utbildning inom det digitala, som är de som driver digitaliseringsarbetet framåt. Inte sällan tar 

dessa större ansvar än vad de kanske har tid, mandat eller lön för (Kjällander och Riddersporre, 

2019, s.13). Detta blir motsägelsefullt när det är kommunerna som har ansvaret i arbetet mot 

den nationella digitaliseringsstrategin (Kjällander och Riddersporre, 2019, s.23) och ska 
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tillhandahålla resurser för att stötta personalen i arbetet med digitaliseringen (Grönlund, 2018, 

refererad i Kjällander och Riddersporre, 2019, s.23). De menar också att det behövs nya rutiner, 

där den beprövade erfarenheten och de forskningsresultat som finns på området implementeras 

upprepade gånger och sedan följs upp för att säkerställa ett utvecklande av verksamheten på 

nationell nivå (Kjällander och Riddersporre, 2019, s.14). Vidare menar författarna att det 

behövs nya verktyg i form av exempelvis appar, webbsidor och digitala spel eller andra 

liknande hjälpmedel som tas fram av eller studeras av forskare, vilka i hög grad kan hjälpa 

pedagogerna att utveckla den dagliga verksamheten. De menar att pedagogerna under många 

år behövt ta till de gratisappar som finns på marknaden, där kvaliteten kan vara skiftande eller 

att de inte är speciellt passande i förskolans sammanhang. I och med att digitaliseringen av 

förskolan blir obligatorisk menar de att den är här för att stanna, vilket då även betyder att det 

behöver läggas mer fokus på forskningsbaserade digitala hjälpmedel då förskolan ska vara 

forskningsförankrad. Men de ser även att det på senare tid börjat dyka upp mer kvalitetsverktyg 

vilket ger pedagogerna i förskolan större möjligheter i valet av exempelvis appar. De påvisar 

även den tradition av utforskande och prövande ihop med barnen förskolan har och menar att 

detta är ett ypperligt tillfälle för pedagogerna och barnen att utforska de digitala verktygen och 

dess innehåll tillsammans (Kjällander och Riddersporre, 2019, s.14). 

Kjällander (2019, s.21) berör ett flertal aspekter av digitalisering i förskolan. Därtill hör 

argument som minskning av de digitala klyftor som finns mellan barnen och förebyggandet av 

ett digitalt utanförskap. Hon hänvisar till forskning som påvisar att digitala lärmiljöer skapar 

mer likvärdiga relationer barnen emellan och mellan barn och pedagoger, då de tillsammans 

utforskar och lär av och med varandra. Barnen blir problemlösare som använder sig av både det 

digitala samt det som finns i deras omgivning. Vidare visar forskning även att det är avgörande 

för barnen att en pedagog finns närvarande i utforskandet med digitala verktyg (Kjällander, 

2019, s.23). Det finns också en vanligt förutfattad mening om att barn idag är ”digitala 

infödingar”, d.v.s. att de föds med ett naturligt band till teknologin och att det digitala språket 

kan ses som en form av modersmål. Här menar författaren att det inte riktigt stämmer, då barnen 

trots hög vana av användandet av diverse digitala verktyg för den sakens skull inte förstår den 

underliggande teknologin. De behöver de vuxnas hjälp för att förstå hur den digitala teknologin 

fungerar samt för att kunna använda den på ett kompetent sätt (Kjällander (2019, s.28).  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 

I kommande avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som valts för studien, samt de 

teoretiska begrepp som använts som analysredskap. 

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 
 

Studien har sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet vars grundtankar utgår från den 

ryske forskaren Lev S. Vygotskij. Perspektivet belyser att ett barns utveckling till att bli en 

vuxen individ genomsyras av biologiska förändringar samt genom de handlingar som utförs i 

socialt samspel med andra. Kommunikation och talande är en central del av det sociokulturella 

perspektivet, samt den kontext i vilket kommunikationen genomförs (Nilholm, 2016, s.58).  

Enligt det sociokulturella perspektivet är vår förmåga till lärande något som sker konstant och 

är således inte enbart bundet till institutionella miljöer såsom förskola och skola, utan vi 

återskapar ständigt de kunskaper och insikter vi har om och i samhället generellt då vi ständigt 

lär av varandra (Säljö, 2014, s.12, 67). På så vis kan lärande i detta perspektiv sägas vara 

naturligt samt något som inte går att undgå, då hela vår samvaro bygger på att dela med oss av 

våra kunskaper till varandra. Individen tar med sig och formas utav de vardagssamtal som sker 

i dess liv, vilket således gör dessa samtal till den viktigaste komponenten i vår kunskapsbildning 

(Säljö, 2014, s. 12). 

 

Detta är ett för studien relevant perspektiv då digital kompetens tillskrivits i Läroplanen för 

förskolan (2018) samt anses behövas för att kunna delta i vårt samhälle idag, där digital teknik 

är en betydande del av att vara en aktiv och socialt delaktig medborgare (Europeiska 

kommissionen, 2018, s.7, 10). Det är även relevant då studien ämnar undersöka vilka 

förutsättningar barnen ges i en institutionell miljö där samspel och kommunikation är en 

naturlig del av vardagen. 

 

4.1.1 Kulturella redskap och mediering 

 

Ett grundläggande begrepp inom perspektivet är kulturella redskap, där ett redskap är språket 

(det intellektuella) och det andra är artefakter (det materiella). De båda redskapen är dock inget 

som egentligen går att skilja åt, utan de överlappar varandra i det avseende att artefakter är 

mänskligt skapade för att fylla ett särskilt syfte och är på så vis fysiska objekt med mänskliga 

kunskaper (Säljö, 2013, s.27). Mediering beskrivs som den samverkan som sker mellan 
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människor och de kulturella artefakter de använder sig av för att förstå sin omvärld, men också 

för att kunna agera med den. På så vis medieras världen för oss via de redskap som ingår i en 

viss kontext. Det innebär att vi således inte helt själva kan bestämma hur vi vill tolka 

verkligheten, utan den tolkas åt oss via gemensamma mänskligt överenskomna verksamheter. 

Med andra ord kommer vi människor att uppfatta världen på ett visst sätt beroende på den kultur 

i vilket vi ingår, där vi övertar omgivningens förståelse av omvärlden och därför kommer att 

använda oss av samma medierande redskap som dem (Säljö, 2014, s.66). 

4.1.2 Appropriering 

 

Ytterligare ett viktigt begrepp inom teorin är appropriering, vilket något enkelt kan förklaras 

med ”att lära sig ny kunskap” (Säljö, 2014, s.114). Det handlar om hur vi använder oss av de 

kulturella redskapen i sociala samspel med andra, för att på så vis socialiseras och utvecklas. 

När vi deltar i kommunikation med andra delar vi ständigt tankar genom att vi sam-talar och 

sam-lyssnar. Dessa tankar kan bli till analyser och diskussioner och vem som helst kan bygga 

vidare på dem. Vi kan på sådant vis låna av varandras insikter och förståelser, vilket kan leda 

till att vi själva approprierar, alltså tar till oss och re-presenterar (återanvänder) kunskap som 

vi sedan i vår tur kan förmedla vidare. På sådant vis är vi människor i ständig förändring, vilket 

gör varje social situation till en möjlighet att ta till oss och återskapa ny kunskap (Säljö, 2014, 

s.114, 119–120). 

4.1.3 Den proximala utvecklingszonen 

 

I det sociokulturella perspektivet är även den proximala utvecklingszonen ett centralt begrepp. 

Denna kan ses som en slags modell för hur lärandet av kunskaper och färdigheter fungerar. 

Vygotskij menade att modellen kan definieras som det avstånd som kan ses som ett mellanting 

mellan vad individen kan klara på egen hand och vad som kan presteras med hjälp och stöd från 

en mer kompetent person, såsom en vuxen eller en kamrat. Det som ligger inom den proximala 

utvecklingszonen är således något barnet inte skulle ha en chans att klara utan stöttning. Den 

som stöttar kan häri mediera sin förståelse av situationen eller uppgiften via exempelvis språk 

och andra kulturella redskap, såsom att peka (ett icke-fysiskt redskap) eller genom att använda 

sig av fysiska artefakter. En viktig del av begreppet utvecklingszon är även att det går att få syn 

på potentialen i barnets förståelse och agerande, vilket gör att huvudsyftet inte handlar om den 

kompetens barnet redan uppvisar (Säljö, 2014, s. 120–121).  
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4.1.4 Scaffolding 

 

Begreppet scaffolding handlar om att stötta och vägleda barnen till att klara av något som de 

inte hade klarat utan viss hjälp (Säljö, 2014, s.123). Det går hand i hand med den proximala 

utvecklingszonen och kan ske på många olika sätt. Genom att exempelvis ställa frågor kan 

barnen få möjligheter till reflektion, där den vuxne (eller den mer kompetente överlag) kan leda 

in dem på ”rätt” spår så de kan få dra egna slutsatser. Det handlar således inte enbart om att ge 

instruktioner, utan eftersträvansvärt är också att barnet får insikt i hur situationen eller uppgiften 

kan definieras och tolkas. Det kan även vara stöttning som i att uppmuntra barnen till att 

fortsätta försöka, då något känns svårt. Denna typ av tillvägagångssätt grundar sig till stor del 

på barnens egen motivation till att lyckas samt deras eget intresse för att ta till sig kunskapen. 

En viktig del av stöttningen är att stödet successivt minskar allt eftersom aktiviteten pågår, där 

barnet slutligen har lärt sig och kan utföra det hela själv. I situationer av stöttning ryms mycket 

kommunikation och samspel och den kan ske av såväl vuxna som av exempelvis kamrater med 

mer kunskap inom ett visst område (Säljö, 2014, s.123). 

5 Metod 
 

I följande kapitel redovisas det val av metod som gjorts för insamling av data till studien, följt 

av de urval som gjorts samt redogörelser för själva genomförandet och hur datainsamlingen 

bearbetats. 

 

5.1 Undersökningsmetod 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares synsätt och erfarenheter av 

digital kompetens i förskolan. Då det är förskollärarnas berättelser som utgör 

forskningsunderlaget faller valet av metod på kvalitativa forskningsintervjuer i form av 

halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Denna intervjuform har som syfte att förstå 

vardagslivets teende ur intervjupersonens eget perspektiv (Kvale och Brinkmann, 2009, s.39) 

där avsikten är att tillägna sig beskrivningar av den livsvärld i vilket intervjupersonen befinner 

sig, med målet att tolka innebörden av det som beskrivs (Kvale och Brinkmann, 2009, s.19). En 

kvalitativ inställning innebär således ”att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och 

situerade aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande handlande och sätt att uppfatta 

sig som personer” (Kvale och Brinkmann, 2009, s.28). Att intervjuerna är halvstrukturerade 

innebär att de är ett mellanting mellan öppna vardagssamtal och slutna frågeformulär, där det 
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finns ett förberett underlag med fokus på det valda forskningsområdet men där möjligheten till 

att samtala kring underlaget är stort (Kvale och Brinkmann, 2009, s.43). Kunskap produceras 

sålunda genom ett socialt samspel mellan intervjuare och intervjuperson, där intervjuaren 

behöver kännedom om ämnet för att på så vis kunna följa upp intervjupersonens svar genom 

att exempelvis ställa följdfrågor av relevans (Kvale och Brinkmann, 2009, s.98). Genom 

intervjuerna erhåller jag i och med detta de valda informanternas beskrivningar av sina 

erfarenheter och tankar på området, vilket blir till det forskningsmaterial jag använder mig av 

för att besvara studiens frågeställningar och därmed även syftet. 

 

5.2 Urval 
 

Kihlström (2007a, s.49) menar att det är viktigt att välja informanter med erfarenheter av det 

område studien undersöker, för att på sådant vis få forskningsmaterial som bygger på egna 

erfarenheter snarare än enbart åsikter om något. Då digitala verktyg är något alla förskolor ska 

arbeta med enligt den reviderade Läroplanen för förskolan (2018) kände jag dock att 

informanter kunde sökas utifrån vilken förskola som helst. Jag valde således att kontakta 

förskolepersonal via telefon eller personligen vid förskolor jag sedan innan hade kontakt med, 

för att därefter tilldela dem mitt informationsbrev (bilaga 1). Totalt tillfrågades sex pedagoger 

varav fem tackade ja. En utav de tillfrågade pedagogerna visade sig dock under intervjun vara 

pedagogista med ett särskilt uppdrag att inspirera övrig förskolepersonal. Hon hade således inte 

vardaglig kontakt med en barngrupp som de andra informanterna hade. Denna intervju valdes 

slutligen bort då den i mitt tycke inte tillförde stoff som var av vikt för min studie. De fyra 

informanter som deltagit i studien är samtliga förskollärare vid tre olika förskolor i tre olika 

kommuner. Valet av ett flertal kommuner gjordes för att på så vis möjligen få större variation i 

informanternas svar. Två av de fyra informanterna arbetar med äldre barn i åldern 3–5 år medan 

de andra två arbetar med yngre barn i åldrarna 1–3 år respektive 2–3 år. Detta utfall av barnens 

åldrar var önskvärt från min sida då jag tillfrågade förskolepersonalen om deltagande, i syfte 

att få ta del av arbetet med såväl de lite äldre som de allra minsta barnen på förskolan.   

 

5.3 Genomförande 
 

Jag började med att fundera över min egen syn på arbetet med digitala verktyg i förskolan samt 

begreppet digital kompetens och vad det kan innebära i förskoleverksamhet. Kihlström (2007a, 

s.49) menar att det är viktigt att själv fundera över sin förförståelse av området inför en 

intervjusituation, för att sedan under intervjuns gång försöka bortse från sina egna tankar så 
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mycket som möjligt. Risken finns annars att informantens svar feltolkas eller bortses ifrån till 

förmån för din egen förståelse och tolkning av ämnet. Då mina egna tankar om digitala verktyg 

och digital kompetens i förskolan är tvetydliga kunde jag dock tänka mig att min förförståelse 

förmodligen inte skulle komma att påverka informanternas svar. Intervjuerna baserades därför 

snarare på ett genuint intresse för vad verksamma förskollärare anser i frågan än på mina egna 

tankar inom området. Därefter skapade jag lämpliga intervjufrågor (bilaga 2) utifrån studiens 

syfte. Jag delade medvetet upp frågeställningarna i olika sektioner, där jag började med att fråga 

om intervjupersonens utbildning och år inom förskoleverksamheten, för att få igång samtalet 

på ett bra och smidigt sätt. Jag gick sedan vidare till frågor om digitala verktyg, läroplanens 

revidering samt införandet av begreppet digital kompetens. Slutligen överlämnades ett 

dokument med Europakommissionens och Skolverkets definitioner av begreppet digital 

kompetens (bilaga 3) för att därefter ställa ytterligare en fråga där jag undrade om några nya 

tankar dök upp efter att de fått tagit del av det dokumentet. De olika sektionerna flöt dock 

samman utan någon form av paus däremellan, samt med följdfrågor beroende på vad 

intervjupersonen svarade, så det blev smidiga övergångar emellan dem. Jag gjorde det klart för 

informanterna innan att jag inte sökte efter några ”rätta” svar, utan jag var ute efter deras tankar 

och erfarenheter som pedagoger i förskolan. Som intervjuare i en kvalitativ forskningsintervju 

är det som tidigare förklarat viktigt att bortse från egna tankar om ämnet och att ens egen 

förförståelse således inte ska influera hur intervjun fortskrider. Det är av stor vikt att inte styra 

intervjuns gång eller ställa frågor som kan vara ledande. Det är informantens uppfattningar som 

är av intresse, vilket gör det betydelsefullt att ställa frågor där hen får berätta om någonting 

utifrån sina egna erfarenheter. Frågorna som ställs är därför så kallade ”öppna frågor”, där inga 

förutbestämda svar finns och där de följdfrågor som kommer anpassas efter vad informanten 

berättar (Kihlström, 2007a, s.48–49).  

 

Vid intervjuerna användes ljudupptagning för att samtalen skulle få flyta på utan några avbrott, 

exempelvis på grund av antecknande med papper och penna, men även för att inte missa 

någonting av det informanterna sade. Kihlström (2007a, s.51) menar att ett inspelat samtal även 

fungerar som ett sorts bevis på hur väl intervjun genomförts, där det är möjligt att få syn på 

sådant som kanske inte upptäcktes under intervjuns gång, såsom om intervjuaren ställde några 

ledande frågor eller kommentarer som på något vis kunnat påverka informanten och därmed 

även studiens resultat. Intervjuerna utfördes sedan enskilt med en intervjuperson i taget vid 

dennes arbetsplats, i avskilda rum där inga störningsmoment fanns. Kihlström (2007a, s.51) 

menar att detta är en viktig faktor för att intervjun ska kunna genomföras på ett bra sätt. Den 
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avsatta tiden för varje intervju var en timme, vilket informerades om i informationsbrevet 

(bilaga 1).  

 

5.4 Bearbetning av data 

Då intervjuerna var genomförda påbörjades databearbetningen. Detta gjordes först genom 

ordagrann transkribering av de inspelade intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009, s.197) 

menar att det inte finns några särskilda regler för hur utskriften av intervjuerna görs, utan det är 

ett ställningstagande och urval forskaren själv får göra. Jag kände att det var viktigt för mig och 

för studiens validitet att återge intervjuerna i den form de sades och valde därför att göra på 

detta vis.  

 

Vidare gjordes en sammanställning av informanternas svar utifrån de olika intervjufrågor som 

ställts. Efter otaliga omläsningar började jag se mönster i informanternas svar, vilka jag 

färgkodade och sammanställde i ytterligare ett dokument. Färgerna bands i och med det till 

olika kategoriseringar. Från början framkom åtta kategorier vilka jag benämnde demokrati, 

naturligt, syfte, tekniskt infödd, eldsjälar, kompetens, generation samt ”inte riktigt där ännu”. 

Dessa sammanställdes sedan till fyra genom att sätta ihop vissa kategorier utan att för den delen 

exkludera något av de framkomna resultaten. De fyra kategorierna fick rubrikerna 

Digitaliseringen av förskolan en självklarhet, En demokratisk aspekt, Synen på pedagogernas 

digitala kompetens samt Syftet med användandet av digitala verktyg. Kvale och Brinkmann 

(2009, s.220) menar att kategoriseringen strukturerar och ger därmed en enklare överblick över 

det som studeras. 

 

Därefter sammanställdes det slutgiltiga resultatet med mina egna ord, utefter vad informanterna 

svarat. Kihlström (2007a, s.54) menar att informanternas svar måste bearbetas och 

sammanställas med egna ord, snarare än att bara skriva ut intervjusvaren. Hon påpekar även 

vikten med att lägga till citat som illustrerar det som ska förmedlas, vilket jag löpande gjorde i 

resultattexten.  

 

I analysen har det sociokulturella perspektivet använts. Jag läste igenom mina valda 

analysredskap och sammanställde kortare förklaringar av dem. Genom att ha dessa förklaringar 

till hands blev det enklare att dra paralleller mellan resultattexten och analysredskapen. På så 
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vis kunde jag i texten notera där ett eller flera sociokulturella begrepp passade in, för att 

slutligen sammanställa en resultatanalys. De valda teoretiska analysredskapen är dessa; 

 

Kulturella redskap och mediering: Kulturella redskap är både språket (det intellektuella) och 

de artefakter (det materiella) som vi människor använder oss av i samspel med varandra (Säljö, 

2013, s.27). De kulturella redskapen förmedlar, eller medierar, kulturella värden som påverkar 

hur vi förstår vår omvärld och agerar med den (Säljö, 2014, s.66). 

Appropriering: En ständigt pågående process där vi människor genom kommunikation med 

andra tar till oss och återskapar kunskap, som sedan kan förmedlas vidare och leda till än ny 

kunskap (Säljö, 2014, s.119).  

Den proximala utvecklingszonen: Det avstånd, eller den zon, som finns emellan vad en individ 

kan klara på egen hand och vad som kan presteras med hjälp och stöd från en mer kompetent 

person (Säljö, 2014, s. 120–121).  

Scaffolding: Den stöttning och vägledning vuxna eller kamrater med mer kunskap kan ge 

barnen för att kunna klara av något de inte hade klarat utan viss hjälp (Säljö, 2014, s.123). 

Bearbetningen av diskussionsdelen gick till på liknande vis som analysdelen. Jag lade över min 

tidigare forskningsdel i ett eget dokument och började sedan färgkoda sektioner ur forskningen 

som överensstämde med de fyra resultatkategorier jag fann. På så vis blev det enkelt att koppla 

den tidigare forskningen till mina forskningsresultat. Då en sektion använts i diskussionen 

markerade jag den med överstrykningspenna så jag visste att den var ”förbrukad”. Således 

missades ingenting och inget behövde heller återupprepas. 

 

5.5 Forskningsetiska aspekter 
 

Vetenskapsrådet (2002, s.5–6) har tagit fram vissa forskningsetiska principer att beakta när 

forskningsprocesser bedrivs. Det är viktigt att forskningen inriktas på det som är väsentligt för 

studien som görs, och att detta sker med hög kvalitet. Detta kallas forskningskravet, med vilket 

menas att metoder och redan tillgängliga kunskaper ständigt utvecklas och förbättras. Ett annat 

krav, kallat individskyddskravet, är till för att skydda individer som tar del av 

forskningsprocessen, så att dessa inte kränks, förödmjukas eller utsätts för fysisk skada. Det är 

enkelt förklarat ett skydd mot olämpligt intrång i privatlivet. Individskyddskravet delas även in 

i fyra huvudkrav, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.5–6). Informationskravet berör aktörernas rätt till att 

få bli varse om syftet med den forskning som bedrivs, samt rätten till att neka eller avbryta 

deltagande om så önskas (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Enligt samtyckeskravet måste de 

personer som berörs av forskningen tillfrågas samt ge sitt samtycke. Gäller det barn under 

femton år måste föräldrars medgivande ges. Samtycket betyder även att de medverkande själva 

har rätten att bestämma över sitt deltagande och således kan välja att frångå forskningen närhelst 

de själva vill, utan att vara skyldig till särskilda förklaringar varför (Vetenskapsrådet, 2002, s.9–

10). Med konfidentialitetskravet menas att personuppgifter skyddas, samt att obehöriga ej får 

tillgång till dem (Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Nyttjandekravet innebär att den forskning som 

samlas in enbart får användas i de sammanhang de syftas till, och därmed inte får användas 

kommersiellt (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Dessa etiska aspekter har beaktats genom att 

informanterna har informerats om studiens tänkta utförande och dess syfte. De har även 

tillfrågats om samtycke och gjorts varse om rätten till att avbryta deltagandet om och närhelst 

de önskar. Det har inte heller uppgetts någon känslig information om de inblandade och den 

information som delgivs kommer inte att delas vidare på något vis utöver denna studie.   

5.6 Validitet och reliabilitet 
 

”Validitet handlar om studiens giltighet, att studera det man avser att undersöka” (Kihlström, 

2007b, s.231). Som tidigare nämnts är digital kompetens något som förskolor i och med den 

reviderade Läroplanen (2018) ska arbeta med, vilket gjorde att informanter kunde sökas från 

vilken förskola som helst. Jag valde därför, som förklarat, att kontakta förskolepersonal jag 

sedan tidigare hade kontakt med. Kihlström (2007a, s.50) menar att om informanterna är kända 

sedan tidigare kan detta påverka resultatet, i det avseende att forskaren kan ha svårt att bortse 

från det den tror sig veta om personerna i förväg. Till studiens fördelaktighet är just digital 

kompetens inget som diskuterats med informanterna innan detta arbete. 

 

Då studien bygger på kvalitativa intervjuer är det informanternas synsätt och erfarenheter som 

ligger till grund för de resultat som presenteras. Dessa resultat baseras således enbart på de 

muntliga svar informanterna ger och säger inget om hur de faktiskt agerar i praktiken. Kihlström 

(2007b, s.213) menar att en studies validitet kan ökas ytterligare vid användandet av ett flertal 

tekniker eller redskap, såsom att exempelvis utföra observationer i anslutning till intervjuerna. 

Jag valde dock i min studie bort observationer, främst på grund av den tid som skulle behövas 

för att hinna utföra, transkribera samt analysera de båda teknikerna.  
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Som tidigare nämnts användes ljudinspelning vid intervjuerna. Kihlström (2007b, s.231) menar 

att detta är ett sätt att styrka studiens tillförlitlighet, då allt som sagts under intervjun kommer 

med och kan åter granskas vid ett flertal tillfällen.  

 

Ytterligare ett sätt att förstärka validiteten i en kvalitativ studie är kommunicerbarheten. Det 

vill säga huruvida både de som läser studien samt de som deltagit i den kan förstå det som 

beskrivs (Kihlström, 2007b, s.231). Således har språket anpassats för att inte ligga på en alltför 

avancerad nivå.  

 

6 Resultat och analys  
 

De resultat samt analys som följer baseras på de intervjuer som gjorts med fyra förskollärare. 

De frågeställningar som ligger till grund för resultatet är; 

 Hur talar förskollärare om betydelsen av digital kompetens i förskoleålder?  

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med digitala verktyg för att utveckla barnens 

digitala kompetens på förskolan, samt vilka förutsättningar får barnen i detta arbete?  

 

Resultatet ämnar besvara syftet med studien, vilket är att bidra med kunskaper om förskollärares 

synsätt och erfarenheter av digital kompetens i förskolan. 

Resultaten presenteras utifrån en frågeställning i taget, med efterföljande underrubriker som 

kategoriserats utifrån de mönster som framkommit då det insamlade forskningsmaterialet 

bearbetats. Därefter följer analys som har skett utifrån de valda analysredskapen kulturella 

redskap och mediering, appropriering, den proximala utvecklingszonen samt scaffolding.  

För att förenkla läsningen har en lätt språklig redigering gjorts av informanternas svar vid citat, 

där exempelvis enstaka ord tagits bort utan att för den delen påverka det som förmedlas. För att 

skydda förskollärarnas identiteter har förskollärarna getts fingerade namn.  

Klara arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 1–3 år. Hon tog förskollärarexamen 1991 

och började arbeta som vikarie, vilket senare ledde till fast tjänst. 

Malin arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 3–5 år och har varit aktiv inom förskolans 

verksamhet sedan 2012, då som vikarie. Hon tog sin förskollärarexamen år 2015. Klara och 

Malin arbetar tillsammans. 
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Louise arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 2–3 år och tog förskollärarexamen 1982. 

Hon arbetade en tid som dagbarnvårdare innan hon tog anställning på en förskola.  

Petra arbetar på en avdelning där barnen är i åldrarna 3–5 år. Hon blev examinerad förskollärare 

år 2018. Dessförinnan gick hon Barn- och Fritidsprogrammet på gymnasiet och har arbetat en 

del som barnskötare.  

6.1 Hur talar förskollärare om betydelsen av digital kompetens i förskoleålder?  
 

6.1.1 Digitaliseringen av förskolan en självklarhet  

 

Samtliga fyra förskollärare betonar ”det digitala” som något naturligt idag. De menar att den 

digitala tekniken finns överallt omkring oss och att den är en sådan integrerad del av vår vardag, 

att det ses som en självklarhet att den även ska integreras i förskolan. Klara uttrycker att ”det är 

så samhället ser ut idag” och menar att det därför är självklart att de i förskolan ska hänga på. 

Louise menar att om man på något vis skulle vilja undgå digitaliseringen får man nog leva lite 

på sidan av samhället. 

Petra betonar även detta; 

Ja, men så är det ju, vi använder digitala verktyg i hela vår vardag för att underlätta. Alltså... Och 

det gäller ju all teknik och det här är ju den viktigaste tekniken vi har. Så det är väl självklart att 

undervisnings och skolsammanhang absolut måste jobba med det här. Självklart. Och speciellt när 

man kommer längre upp i åldrarna tänker jag. Har man en grundkunskap från förskolan, som vi kan 

ge, så kommer man längre upp. 

Samtliga talar även om att de flesta barn idag växer upp med digital teknik och att det på så sätt 

blir en naturlig del av deras vardag. Det finns en samstämmig syn på att många barn har 

lärplattor och andra digitala verktyg hemma, vilket de menar ger barnen kännedom om hur 

dessa fungerar. Louise talar om att barnen ofta kan mer än vad hon kan, något som även Klara 

är inne på; 

Jag är inte rädd för det, så, det kanske tar lite längre tid för mig bara. Jag förstår väl det, inser att 

barnens värld ser ut så idag. Barn idag vet ju så mycket. De har säkert... många har ju plattor hemma 

till exempel. 

Samtliga förskollärare berättar att de tycker det är viktigt att även de allra minsta barnen behöver 

utveckla digital kompetens, något som går hand i hand med den syn de har på dagens samhälle. 

Tre av de fyra förskollärarna talar om att så länge det görs på en nivå som anpassas till de 
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individuella barnen ser de inga problem med användandet av digitala verktyg även för så små 

barn som ettåringar. Malin betonar detta; 

Granska källkritik och så känns ju lite svårt för de allra minsta, men samtidigt så behöver de ju 

bekanta sig med det från tidig ålder. För att när de blir lite äldre kunna ”ja just ja, det här en sån här, 

det kan jag använda till det. Och den här kan jag titta på kunskap med” eller... ja. Man får väll göra 

det på ett lite lättare sätt eller vad man ska säga, som passar deras nivå. 

 

6.1.2 En demokratisk aspekt 

 

Tre av fyra förskollärare påpekar den demokratiska aspekten med de nya skrivningarna om 

digital kompetens i läroplanen. De menar att det trots att det finns en allmän syn på många barn 

som ”digitalt infödda” så förekommer det fortfarande barn som inte möter digitaliseringen i 

vardagen i lika stor utsträckning, eller kanske knappt alls. Därför menar de att förskolan blir en 

viktig plats där barnen får möta dessa digitala verktyg och på sådant vis får utveckla sin digitala 

kompetens. Förskolan blir med andra ord ett viktigt komplement till hemmet.  

Petra menar att det är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle att alla ska ha samma rätt till 

att exempelvis kunna ta till sig information och fakta, i vilket hon även påtalar vikten av 

källkritik. Även Malin menar att alla måste få möjligheten att möta det digitala och betonar 

extra läroplanens skrivningar om en likvärdig förskola för alla, något hon beskriver så här; 

Men alla barn borde ju få prova. Sen kanske vissa klarar av det mer för de håller kanske på mycket 

hemma på telefonen och grejar. Andra kanske inte, och då behöver ju de få testa också eftersom det 

ska vara likvärdigt. 

Klara talar även hon om vikten av att alla barn ska få samma möjligheter och nämner även en 

del risker som kan komma om barnen inte får utveckla digital kompetens; 

Eftersom vi ska... det står ju i läroplanen som vi sade då, med digital kompetens, så ska ju vi erbjuda 

det här då tänkte jag. Att det kan se olika ut, att det finns de som inte har. Då kanske inte dem får 

med sig, till exempel för större, men om man inte har samma kunskap så kanske man inte kan skriva 

samma roliga CV när man söker jobb sen. 

Två av fyra förskollärare belyser vidare att det ofta skiljer sig i barngruppen när det kommer 

till de erfarenheter barnen redan har gällande digitala verktyg, vilket de menar självklart 

påverkar deras digitala kompetens. De menar att det därför kan skilja sig i hur mycket barnen 

får ta del av de digitala läromedlen på förskolan. De barn som de vet använder mycket digitala 
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verktyg hemma i olika former kan få mindre tid till det på förskolan så de barn som de ser 

behöver det mer får mer. Petra berättar; 

Och sen att det blir ojämlikt, där tänker jag att rättvisa är inte att det ska vara lika för alla, utan att i 

stunden, den som behöver mest får mest. Och det kan innebära att Kalle sitter mer med lärplattan 

spontant de här två veckorna. Nästa gång är det någon annan. Så det är hela tiden behovsföljt.  

Även Malin talar om att behovet ser olika ut för alla barn och att användandet av digitala verktyg 

behöver anpassas utefter varje barns förmågor. Petra menar vidare att många av de barn som 

använder mycket digitala verktyg hemma för att exempelvis spela spel många gånger tycker 

förskolans utbud av appar på lärplattan är lite tråkiga, vilket gör dem mindre intressanta för dem 

medan de kan vara väldigt intressanta och tillföra väldigt mycket för de barn som inte har 

samma vana. Hon berättar; 

Och där kan jag se skillnad i att de barn som spelar mycket hemma kan vara ganska mätta på det när 

man kommer till förskolan, för vi har inte alls samma spel så det är inte riktigt lika kul. [...] Det finns 

inget pedagogiskt syfte som är högre än lärapparna vi redan har, med att till exempel ladda ner 

Fortnite. Det är hemma-spel. Vi har andra appar som är bättre lämpade för en skolverksamhet, för 

det handlar också om att ha respekt för det vi som förskollärare gör. 

Tre av de fyra förskollärarna tillför även ytterligare en infallsvinkel av digital kompetens som 

en demokratisk rättighet. Petra beskriver att pedagogernas egen digitala kompetens i hög grad 

påverkar huruvida barnen får möjligheter att utveckla sin digitala kompetens. Hon menar att så 

länge det finns pedagoger som inte själva vet hur de använder sig av de digitala läroverktygen 

kommer de inte heller kunna lära ut det till barnen. På sådant vis kommer dessa barn inte få 

möjligheter till ett likvärdigt lärande, vilket hon menar blir ojämlikt och inte stödjer tanken om 

digital kompetens som en demokratisk rättighet. På samma sätt resonerar Klara och Malin, som 

nyligen blivit representanter för sin avdelning i en satsning kommunen gjort för att utöka 

pedagogernas digitala kompetens. Genom att kompetensutveckla ett fåtal är tanken att dessa 

sedan ska föra vidare arbetet till sina arbetslag. Klara berättar att ”tanken är att alla barn ska få 

samma chans, oavsett vilken förskola de går på”.  

6.1.3 Sammanfattande analys 

 

Samtliga förskollärare talar om att digitaliseringen av förskolan är en självklarhet, då detta ses 

som ett naturligt inslag i såväl barns som vuxnas vardagsliv idag. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv kan förskollärarnas respons tolkas som det naturliga sättet att följa med den 

utveckling vi människor tillsammans gjort och fortfarande gör, då vi ständigt skapar och 
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återskapar (approprierar) kunskaper och insikter om vårt gemensamma samhälle (Säljö, 2014, 

s.12, 114). Digitaliseringen av samhället kan därmed tolkas som något som skapats av och för 

oss människor i socialt samspel med varandra, där de digitala verktygen blivit en del av de 

kulturella redskap vi använder oss av i vardagen för att kommunicera med varandra (Säljö, 

2013, s.27). Utifrån det kan det således även lätt dras paralleller till det sociokulturella 

begreppet mediering, där de digitala verktygen och även utvecklandet av en digital kompetens 

blivit en alltmer integrerad och självklar del i institutionella sammanhang (Säljö, 2014, s.66).  

Samtliga förskollärare berättar att de också ser det som en självklarhet att även små barn 

behöver utveckla digital kompetens. Det talas om att anpassa arbetet med de allra minsta barnen 

utefter deras nivå. Detta kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv kopplas till begreppet 

scaffolding, i vilket förskollärarna genom stöd och vägledning kan hjälpa barnen utveckla 

digital kompetens (Säljö, 2014, s.123). Även begreppet proximal utvecklingszon blir här 

relevant. Genom att förskollärarna anpassar arbetet utifrån barnens nivå behöver de ha insyn i 

de kompetenser barnen redan har, för att sedan kunna anpassa och stötta dem så de kan komma 

vidare i sin utveckling (Säljö, 2014, s. 120–121). Intressant i detta sammanhang blir även den 

syn på barnen som förskollärarna har, där de ses som naturligt tekniska och redan i mer eller 

mindre grad insatta i det digitala. Således kan barnen i vissa situationer vara den som är mer 

kompetent än den vuxne, i vilket det blir dem som stöttar och medierar kunskap vidare.  

Majoriteten av förskollärarna betonar vikten av att kunna vara delaktig i vårt digitala samhälle. 

De ser därför utvecklandet av digital kompetens i förskoleålder som något som demokratisk 

rättvist. De betonar även hur förskolan ska vara likvärdig för alla barn och talar speciellt om de 

barn som inte har tillgång till digitala verktyg i hemmet.  

I ett sociokulturellt perspektiv kan detta kopplas till synen på kommunikation och interaktion 

som centrala delar av människans lärande och utveckling. Vi är helt beroende av de 

kommunikativa processer som sker emellan människor i olika situationer.  Det är genom dessa 

kommunikativa processer barnen får tillgång till andras tankar, idéer och hur de talar om 

världen (Säljö, 2014, s.37). Då den digitala tekniken är redskap som bland annat möjliggör 

tillägnandet av information och förmågan att kunna kommunicera med andra kan den därför 

förstås som en förutsättning till att kunna vara delaktig i dagens samhälle. Det blir då även lätt 

att dra paralleller till vad de barn som inte har möjligheter att utnyttja digitala verktyg skulle 

kunna gå miste om. Att inte få lära sig hantera dessa digitala redskap kan således leda till risken 

att bli exkluderad i vårt nuvarande samt framtida digitala samhälle (Säljö, 2014, s.240).  
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Två av förskollärarna talar om hur den digitala kompetensen skiljer sig åt mellan barnen i 

barngruppen. Vissa barn vet de använder mycket digitala medel hemma medan andra kanske 

inte har tillgång till det alls. De beskriver att de barn som behöver mest, får mest. I det avseendet 

går behovet att koppla till det sociokulturella begreppet scaffolding, i vilket barnen får stöttning 

och vägledning i sitt arbete med de digitala verktygen och mot utveckling av sin digitala 

kompetens. Hand i hand med det går även den proximala utvecklingszonen i vilket pedagogerna 

anpassar användandet med digitala verktyg utefter barnens förmågor.  

 

6.2 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med digitala verktyg för att utveckla 

barnens digitala kompetens på förskolan, samt vilka förutsättningar får 

barnen i detta arbete?  
 

6.2.1 Synen på pedagogernas digitala kompetens 

Samtliga fyra förskollärare benämner på något vis pedagogernas kompetens, eller snarare brist 

på den, som ett betydande problem i arbetet med digitala verktyg och utvecklandet av barnens 

digitala kompetens på förskolan.  

Tre av de fyra förskollärarna beskriver hur pedagogens egen kompetens på området påverkar 

huruvida barnen får ta del av de digitala verktygen förskolorna har till sitt förfogande, samt på 

vilka vis de arbetas med. Klara berättar om de farhågor som kan tänkas finnas; 

Om det finns okunskap hur man ska använda det, hos oss pedagoger. Om man inte är medveten, och 

ger barnen en platta och inte tänker på att de kan klicka sig vidare in på Youtube och liksom, om 

man inte vet att man ska låsa en sida till exempel. Då blir ju det en farhåga, att man inte vet vad de 

tittar på. Som så mycket annat, måste vi ha kunskap om vad som kan hända tänker jag. 

Petra påpekar att bara för att förskolan har tillgång till mycket digitalt material betyder inte det 

att de automatiskt ger barnen möjlighet till att utveckla sin digitala kompetens, utan det viktiga 

är att det finns personal som vet hur verktygen ska användas. Hon berättar; 

För att det är ganska mycket så att digitala läromedel pumpas ut till verksamheter och sen vet man 

inte hur man ska använda det, utan det ligger, ligger och ligger och det är... realistiskt sett så tror jag 

inte riktigt att.… det kommer dröja lång tid innan det kommer att fungera. [...] Men ja, jag tycker att 

om man ska ha kvalité på undervisningen, så kräver ju det förskollärares kompetens. Annars så kan 

du inte lära ut det på ett vettigt sätt, då finns det bara där i verksamheten.   
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Även Malin berättar att det är viktigt att alla pedagoger vet hur de digitala verktygen kan 

användas. Hon talar om kompetensutveckling som en utav de viktigaste bitarna när det kommer 

till förutsättningar för att kunna arbeta med utvecklandet av barnens digitala kompetens. Louise 

påpekar dock att hennes egen digitala kompetens inte är speciellt stor, men att hon fortfarande 

anser att de har goda förutsättningar att utveckla barnens kompetens i och med att de har många 

olika digitala redskap på avdelningen. Hon berättar; 

Ja det har vi ju. Om man tänker så att vi har ju många redskap. Vi har ju dem som vi nämnde. Alla 

äggen, robotarna, vanliga iPads... 

Samtliga fyra förskollärare nämner även eget intresse som en viktig faktor gällande deras egen 

digitala kompetens. Louise påpekar att hon själv inte känner sig speciellt bekväm i användandet 

av digitala verktyg. Hon har alltid gillat att fota, något hon även kan göra med lärplattan, men 

uttrycker att ”sen är det stopp”. Klara berättar att hon inte är emot eller rädd för det digitala på 

något vis, utan ser det som en självklarhet att alla pedagoger måste ha den kompetensen om de 

ska kunna arbeta med det i verksamheten. Hon betonar att det kanske tar lite längre tid för henne 

än för vissa andra, men att det gäller att hålla i det och öva. Petra och Malin är båda mycket 

intresserade av det digitala och teknik. De uttrycker viss oro över att det nog lätt blir de som är 

teknikintresserade som får dra det tunga lasset när det kommer till arbetet med det digitala i 

förskolan. Petra beskriver det så här; 

Och där är väl jag den som springer i vårt hus och visar de andra avdelningarna hur man kan göra... 

[...] Jag tänker att jag alltid går ut med förutsättningen att jag har visat Blueboten till exempel, jag 

kan göra det två gånger men då är ju lite kravet eller hur man ska säga, att andra pedagoger ska 

närvara så att de kan ta efter. Jag har valt att inte ta på mig det till den grad att det ska hänga på mig 

utan då måste det gå via chefen att det inte är valfritt. [...] Det kan bli väldigt mycket som landar på 

en ifall man börjar. 

Malin berättar liknande, men även att de i hennes arbetslag är mycket medvetna om att det 

ligger på allas ansvar när det gäller arbetet med de digitala läromedlen. Hon tillägger; 

Hade man varit i ett annat arbetslag kanske det hade varit lite mer ”ja men jag kan det här, jag kan 

visa er. Men ni måste också hjälpa till att dra lasset sen.” Sen är det ju vissa som gör saker lite 

snabbare ibland, typ som vi ska ut med nå bilder och man ”ja men jag kan lösa det, för jag kan det” 

alltså, så. Men just det här med barnen, där är det viktigt att alla ska dra sitt strå till stacken. 

Två av de fyra förskollärarna nämner även att bristerna i pedagogernas kompetens kan ha att 

göra med generationsskillnader. Louise påpekar att ”kompetensen är varierande, lite beroende 
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på åldern hos oss som jobbar kanske” och menar att de får hjälpa varandra när det finns de som 

inte vet hur man gör. Petra beskriver det så här; 

Alltså, det är en generationsgrej. Är man i min ålder och håller på lite med, ja, digitala medel så kan 

man mönstret. Då är det ganska lätt att lära sig nya saker. Det är skillnad på Agda 60 som ska gå i 

pension som aldrig, kanske inte har en smartphone. Jag tror att man har ett försprång när man är lite 

yngre och har lite mer vana. När det pumpas ut nya grejer så löser man det. 

Petra understryker dock, likväl som Malin, vikten av att satsa på fortbildningar för att minska 

kompetensklyftorna som är bland pedagogerna. De båda uttrycker att det kan vara svårt att få 

med sig alla pedagoger, då inte alla har intresset eller då de av någon anledning är motsträviga 

mot beslutet av införandet av digital kompetens i läroplanen.  

Samtliga förskollärare nämner även att de ”inte riktigt är där ännu, men det kommer” i frågan 

om arbetet med att utveckla barnens digitala kompetens på förskolan. Detta menar tre av de 

fyra pedagogerna påverkar både pedagogernas nuvarande digitala kompetens samt de 

möjligheter barnen får i utvecklandet av sin digitala kompetens. Bara det hela blir en mer 

integrerad och naturlig del av vardagen på förskolan tror de att både pedagogerna och barnen 

kommer ha goda förutsättningar till digitalt lärande. Petra tror dock det kommer att ta lång tid 

innan läroplanens mål om digital kompetens hos barnen kommer att kunna tas an. Hon 

uttrycker; 

Jag tror att vi kommer att komma dit, att vi kommer jobba jättemycket med det, men att det kommer 

ta tid för att det är så mycket vi ska jobba med. [...] Jag tror verkligen på det där med att börja i det 

lilla. Det är väldigt lätt att man tänker ”digital kompetens, nu ska vi bli experter” men lär du dig en 

app så räcker det bra. Det är en bra start.  

 

6.2.2 Syftet med användandet av digitala verktyg 

 

Tre av fyra förskollärare understryker vikten av att det finns ett väl planerat syfte bakom 

användandet av digitala verktyg i förskolan. Klara berättar att hon är medveten om att det 

förekommer pedagoger som ger lärplattan till ett barn och sedan låter barnet sitta med den själv 

medan pedagogen gör annat. Hon menar att om pedagogen tror att det är att ge barnet digital 

kompetens så är hen helt fel ute. Hon tillägger; 



 

28 
 

Men att du kanske måste ha en tanke vart du ska. [...] Att det blir lite målstyrt ändå. Att man inte 

bara köper in grejer för att det är häftigt och sådär, man måste ha en tanke. Vad ska vi ha det till? 

Hur ska vi använda det? 

Vidare menar Klara att syftet alltid bör vara närvarande, oavsett vad det handlar om i förskolans 

vardag. Malin är inne på samma spår och talar om att det som görs med digitala verktyg ska 

ingå i undervisningen på något vis. Hon säger att rädslan finns för att pedagoger bara ”kör på 

utan någon tanke” eftersom det står i läroplanen att digitala verktyg ska vara en del av 

förskolans verksamhet. Hon är rädd att de glömmer bort barnen i processen. Hon uttrycker; 

Men det gäller ju liksom att inte bara ”ah men nu ska vi in med massa digitala grejer åh det är det 

som står”, utan att det är ju egentligen... syftet igen, vad ska vi använda det till? Kommer det gynna 

barnen? Alltså att vi måste ju vara där, så att vi inte köper in grejer bara för att ”nu ska vi vara 

digitala, wohoo!”, utan att vi har ett bra syfte med det. [...] Och att det gynnar våra kära barn i 

slutändan. Det är ju dem som är viktigast.  

Petra talar om att barnen behöver förstå vad som händer och varför, när de arbetar med digitala 

verktyg. Hon ger exempel på när de arbetar med programmering via Bluebots, att det inte bara 

görs för att det är kul för barnen utan även för att de ska förstå algoritmer och händelseförlopp. 

Hon menar att barnen lär sig saker man kan applicera på verkliga livet och när man arbetar med 

exempelvis en dator senare i livet. Hon tillägger; 

Att om jag gör såhär, så händer det såhär. Det blir en händelsekedja som man kan följa och också 

felsöka. 

Vidare berättar Petra att barnen på avdelningen har fri tillgång till lärplattorna för att spela 

lärospel, skapa film och läsa samt lyssna på sagor. De lärplattor de har på avdelningen är 

kontrollerade så att apparna har ett bra innehåll, men trots det berättar hon att barnen ändå aldrig 

får sitta med dem själva, utan det måste alltid finnas en pedagog med. Klara och Malin berättar 

i sin tur att de erkänner att utbudet av appar på deras lärplattor är ganska dåligt. De har länge 

varit utan möjlighet att köpa appar, vilket gjort att de behövt ta till de gratisappar som finns på 

marknaden. Numera finns dock en app-bank att ta till via kommunen, där fullversioner finns 

tillgängliga. Malin uttrycker dock att de behöver bli bättre på att arbeta med appar, men att de 

behöver sätta sig ner och se över apparna själv innan de introducerar dem till barnen.  

Hon berättar; 

Där behövs det nog mer, alltså att man tar sig tid till och sätta sig ner och kolla vad är det för appar, 

vad ska man använda dem till? Gynnar det barnen att använda den appen? För det finns ju hur 

mycket appar som helst om man vill, men inte alla med så bra syfte liksom. Men anledningen till att 
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det inte blivit så mycket app-lek är väll för att vi inte har den tiden att sätta oss ner och gå igenom 

vad som finns... 

Vidare tillägger även hon vikten av att en pedagog alltid finns med när barnen arbetar med 

digitala verktyg. 

 

6.2.3 Sammanfattande analys 

 

Samtliga förskollärare talar om vikten av att pedagogerna besitter digital kompetens för att i sin 

tur kunna förmedla det vidare till barnen i förskolan. De talar om kompetensskillnader som kan 

komma från olika anledningar, såsom rädsla för det digitala, brist på eget intresse eller 

generationsskillnader.  

I ett sociokulturellt perspektiv betraktas lärande som en ständigt pågående process, i vilket såväl 

kunskaper som samhället i sig hela tiden återskapas och förnyas (Säljö, 2014, s.12). Detta kan 

således kopplas till ett behov av att ”hänga med” i vad som händer i vårt samhälle, där de som 

arbetar som pedagoger då får en viktig roll i att dela med sig av sin kunskap till barnen.  

Det sociokulturella begreppet scaffolding kan här ses ur ett annat perspektiv än barnens behov 

av stöttning av de vuxna. De pedagoger som saknar digital kompetens (eller har en väldigt 

begränsad sådan) behöver stöttas och vägledas för att kunna ta till sig dessa, för dem, nya 

kunskaper (Säljö, 2014, s.123). Detta kan exempelvis göras genom fortbildningar, något som 

både Malin och Petra understryker som viktigt i arbetet med utvecklandet av barns digitala 

kompetens. Samma två förskollärare beskriver även sig själva som väl insatta i det digitala och 

anser sig själva ha god digital kompetens, något som gör att de då och då blir de som får ta 

ansvaret i arbetet med de digitala verktygen. Genom att stötta sina arbetskollegor kan dessa två 

förskollärare ses som medierande resurser, där kollegorna kan ta till sig och lära sig dessa nya 

kunskaper (Säljö, 2014, s.66). Genom att lära sig hantera de digitala verktygen kan pedagogerna 

sedan skapa möjligheter till appropriering, där barnen som samspelar med dem kan ta till sig 

nya kunskaper och få nya erfarenheter (Säljö, s.119–120).  

Majoriteten av förskollärarna beskriver vikten av att ha ett syfte bakom användandet av digitala 

verktyg i förskolan.  De ska inte finnas där i verksamheten ”bara för att”, utan de ska vara en 

väl integrerad del i undervisningen. De talar även om vikten av att en pedagog är närvarande 

då barnen hanterar de digitala verktygen.  
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Ur ett sociokulturellt perspektiv kan detta kopplas till den grundläggande synen på lärande som 

något som sker i samspel och interaktion med andra människor (Säljö, 2014, s. 12). Genom att 

sitta tillsammans med barnen kan kunskap medieras både genom den artefakt de använder sig 

av samt det samtal som sker i stunden (Säljö, 2014, s.66).  

Begreppen scaffolding och den proximala utvecklingszonen är också applicerbara på det faktum 

att pedagogerna ser till att finnas till hands då barnen arbetar med digitala verktyg. Genom att 

som pedagog ha kännedom om barnets digitala kompetens kan stöttning ske på sätt så att barnet 

får möjligheter till att utveckla denna vidare.  
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7 Diskussion 
 

Syftet med studien var att bidra med kunskaper om förskollärares synsätt och erfarenheter av 

digital kompetens i förskolan. De frågeställningar som låg till grund för resultatet var;  

 Hur talar förskollärare om betydelsen av digital kompetens i förskoleålder?  

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med digitala verktyg för att utveckla barnens 

digitala kompetens på förskolan, samt vilka förutsättningar får barnen i detta arbete?  

 

I denna del diskuteras studiens resultat utifrån den tidigare forskning som introducerats. I 

resultatet presenterades sammanlagt fyra kategorier, uppdelade på två underrubriker utifrån 

varje frågeställning. I följande del diskuteras resultatet utifrån totalt två underrubriker, en 

utifrån vardera frågeställning. De rubriker som diskuteras är följande; 

Digital kompetens som något självklart och demokratiskt 

Pedagogernas digitala kompetens samt syftet i användandet av digitala verktyg 

Därefter följer metoddiskussion, slutsatser samt förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

7.1.1 Digital kompetens som något självklart och demokratiskt  

 

I resultatet av studien framkom att samtliga förskollärare ser digitaliseringen av samhället som 

naturlig och ofrånkomlig. Detta speglar även den syn de har på implementeringen av den 

digitala tekniken i förskolan, något som beskrevs som självklart. Dessa tankar stämmer väl 

överens med det Forsling (2011, s.76) menar, att medievärlden idag är oundviklig, vilket gör 

det till ett verktyg som även bör användas i förskolan. Även Walldén Hillström (2014, s.115) 

kommer i sin studie fram till att pedagogerna tillskriver de digitala verktygen stor betydelse för 

barnens lärande. Samtidigt går det att tolka Louise och Klaras ord om hur barn idag vet så 

mycket, dessutom förmodligen mer än dem i detta ämne, som en viss osäkerhet kring deras 

egen roll som förskollärare i en alltmer digitaliserad förskola. Detta går att applicera på det 

Nilsen (2018, s.116) påvisar, att pedagoger många gånger kan känna en osäkerhet kring barnens 

användning av digitala verktyg i förskolekontext. Även Forsling (2011, s.77) menar att 

pedagoger i allmänhet verkar ha en viss rädsla när det kommer till användandet av digitala 
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verktyg. Trots det menar alla förskollärarna i min studie att barnens unga ålder inte är något 

hinder för att påbörja utvecklingen mot digital kompetens. Tre av de fyra påpekar att så länge 

det görs på en nivå som passar barnen ser de inga problem med användandet av digitala 

läromedel. Malin uttrycker särskilt att de behöver bekanta sig med det redan i tidig ålder så de 

har det med sig när de blir äldre. Detta går väl samman med Läroplanens skrivningar. Där står 

att ”barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 

digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 

information” (Skolverket, 2018, s.9).  

Tre av förskollärarna i studien talar om den demokratiska aspekten av implementerandet av 

begreppet digital kompetens i förskolan. De nämner synen på många barn idag som digitalt 

infödda, något som märks väl i tidigare forskning där både Nilsen (2018, s.41) samt Kjällander 

(2019, s.28) påpekar den seglivade myten att barn idag föds med ett naturligt band till 

teknologin. Här märks dock en tydlig medvetenhet från dessa förskollärare som dels påpekar 

att många barn växer upp i denna digitala tidsålder, men att det trots det finns barn som inte har 

tillgång till digitala tekniker på samma sätt som många andra. De menar därmed att förskolan 

blir en extra viktig plats för dessa barn, så de får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens 

likväl som de barn som kan använda digitala verktyg utanför förskolan. Detta går helt i linje 

med det Forsling (2011, s.91) skriver, att IT först skrevs in i Läroplanen ur ett 

jämställdhetsperspektiv, då tillgången till digital teknik varierade i barnens hem och att 

förskolan på så vis skulle kunna erbjuda detta. Forsling (2011, s.91) beskriver vidare digital 

kompetens som en medborglig rättighet, en synpunkt även förskollärarna i min studie påpekar.  

En av förskollärarna i studien talar om vad som kan hända om barnen inte får möjlighet att 

utveckla digital kompetens, där hon ger som exempel att inte kunna skriva ett lika roligt CV 

som andra när det är dags att söka jobb. Detta tolkar jag vidare som att hon menar att bristen på 

digital kompetens påverkar möjligheten att få arbete i vuxen ålder. Forsling (2011, s.91) 

beskriver att digitala klyftor kan uppstå om inte alla får samma möjligheter till att erhålla digital 

kompetens. Även Kjällander (2019, s.21) nämner de digitala klyftorna och hur digitaliseringen 

av förskolan kan förebygga ett digitalt utanförskap, något som jag anser går väl ihop med det 

förskolläraren säger.  

Två av de fyra förskollärarna talar om hur den redan existerande digitala kompetensen i 

barngruppen kan skilja sig markant, något de kopplar till hur mycket erfarenheter barnen har 

av digitala verktyg hemifrån. Petra talar om hur barnen i vissa fall inte finner förskolans utbud 

av appar på lärplattorna intressanta, då de skiljer sig markant utifrån vad barnen är vana att 
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använda hemma. På så vis kanske inte förskolans utbud tillför speciellt mycket för dessa barn, 

medan de kan tillföra väldigt mycket för de barn som inte har samma tillgång hemma. Detta 

går att koppla samman med det Nilsen (2018, s.103) kom fram till i sin studie, att pedagogerna 

i vissa fall mötte motstånd vid lärarinitierade aktiviteter med digitala verktyg då dessa 

begränsade barnens agens. Jag tolkar detta som att barn som redan har stor vana av digitala 

verktyg hemifrån och inte finner förskolans utbud lika intressant därför får mindre tid med 

lärplattan på förskolan. Detta kan dock gynna de barn som inte har möjligheten att sitta med 

lärplattor hemma och kan på så vis dras till en rättviseaspekt, trots att det blir ojämlikt på 

förskolan.  

Vidare talar tre av de fyra förskollärarna om hur deras egen digitala kompetens spelar stor roll 

om digital kompetens i förskolan ska kunna ses som en demokratisk rättighet. Om pedagogerna 

på förskolan inte vet hur de digitala verktygen fungerar kan de inte heller stödja barnen i deras 

arbete med dessa verktyg. Detta menar de självklart påverkar huruvida barnen får möjligheter 

att utveckla sin digitala kompetens. Nilsen (2018, s.30–32, 67) beskriver såväl datorernas 

införande i skolan som lärplattornas intågande i förskolan och menar att idén med 

implementerandet av digital teknik skulle leda till ett förbättrat lärande. Detta gick dock inte 

väl ut då ingen satsning på kompetensutveckling gjordes. Två av de fyra förskollärarna 

beskriver dock hur kommunen de arbetar i nu valt att fortbilda pedagogerna i syfte att öka deras 

digitala kompetens, för att på så vis kunna erbjuda barnen samma chans oavsett vilken förskola 

i kommunen de har sina barn på. Detta är även något Forsling (2011, s.91) beskriver – att alla 

ska ha rätt till en likvärdig utbildning.  

7.1.2 Pedagogernas digitala kompetens samt syftet i användandet av digitala verktyg 

 

Förutom det ovan beskrivna demokratiska perspektivet rörande pedagogernas egen digitala 

kompetens framkommer det i resultaten av denna studie ytterligare en aspekt av detta. Samtliga 

fyra förskollärare påpekar nämligen pedagogernas brist på digital kompetens som ett stort 

problem i arbetet med utvecklandet av barnens digitala kompetens. Tre av de fyra förskollärarna 

menar att om det finns okunskap hos pedagogerna hur de digitala verktygen används finns en 

risk att de bara finns där i verksamheten ”bara för att de ska finnas”, utan att för den sakens 

skull bidra till utvecklandet av barnens digitala kompetens. I Läroplanen för förskolan står att 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande (Skolverket, 2018, s.15). Louise däremot påpekar att hon 

anser att barnen i hennes grupp har bra förutsättningar att utveckla digital kompetens, eftersom 
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de har så många digitala verktyg på avdelningen. Detta trots att hon berättar om sin egen digitala 

kompetens som bristfällig. Walldén Hillström (2014, s.115–116) kommer i sin studie fram till 

hur komplext arbetet med det digitala verktyget lärplattan är, där pedagogerna tillskrivs en 

viktig roll för barnens lärande. Hon menar att det finns ett flertal aspekter som måste tas hänsyn 

till i arbetet med lärplattorna såsom vad styrdokument säger, vilka appar som kan vara lämpliga 

samt hur organiseringen kring lärplattorna ska se ut. Detta tolkar jag som viktiga komponenter 

som en förskollärare behöver ha kunskaper om, vilket gör pedagogernas egen digitala 

kompetens till en viktig del av barnens digitala lärande. Även Forsling (2011, s.85–86, 91) 

tillskriver pedagogerna en nyckelroll i utvecklandet av barnens kompetens. Hon beskriver det 

hon kallar medielek och menar att pedagogen tillsammans med barnet och det digitala verktyget 

kan hjälpa utvecklandet av den digitala kompetensen. Detta görs genom att på ett lekfullt sätt 

stödja barnets fantasi och kreativitet via digitala verktyg där det också ingår kunskaper i att 

hämta information, vara källkritisk samt att kommunicera via digitala verktyg. Detta tänker jag 

absolut kräver pedagogens kunskap och kompetens, vilket således skapar stora möjligheter för 

barnen i utvecklandet av sin digitala kompetens. Kjällander (2019, s.21) påpekar även hon 

vikten av att pedagoger och barn tillsammans utforskar de digitala verktygen, något hon menar 

skapar mer likvärdiga relationer parterna emellan.  

Samtliga fyra förskollärare talar om det egna intresset av digital teknik som en avgörande del 

av huruvida de kan stödja barnen i deras utveckling mot digital kompetens. Två av 

förskollärarna beskriver sitt personliga teknikintresse och menar att det lätt kan bli så att de som 

har intresset får dra det tunga lasset när det kommer till arbetet med digitala verktyg i förskolan. 

Kjällander och Riddersporre (2019, s.13) skriver om att det idag finns många eldsjälar ute på 

förskolorna, när det kommer till arbetet med digital teknik. Precis som de två förskollärarna 

berättar menar författarna att det ofta är förskollärare utan särskilda utbildningar i digital teknik, 

men som har ett personligt intresse, som är de som får ansvaret att driva arbetet framåt. Jag 

tolkar dessa förskollärares beskrivningar som att de gärna är med och stödjer sina 

arbetskamrater i arbetet med digitala verktyg, men att de gärna ser att alla pedagogerna lär sig 

hur de fungerar så att alla kan arbeta med dem. På så vis kan dessa eldsjälar bidra till att öka 

pedagogernas kompetens, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att barnen ska kunna 

utveckla sin digitala kompetens. Kjällander och Riddersporre (2019, s.13) menar att det i och 

med implementeringen av digital kompetens i Läroplanen behövs nya roller ute på förskolorna 

idag, där det ska finnas personal som arbetar med att stötta rektorerna i detta arbete. Jag tolkar 
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detta som att rektorerna i sin tur bidrar med den kompetensutbildning som behövs, så att alla 

aktiva pedagoger i förskolan kan få ta del av detta.  

Två av de fyra förskollärarna, Louise och Petra, påpekar att pedagogernas digitala kompetens 

kan ha att göra med de generationsskillnader som finns bland förskolepersonal. Intressant i detta 

avseende är att Louise och Petra tillsammans representerar de förskollärare i studien som är 

äldst respektive yngst och som dessutom har längst respektive kortast erfarenhet av yrket. 

Louise beskriver sin digitala kompetens som bristfällig medan Petra har stor tillit till sin 

förmåga gällande digital teknik i allmänhet. Detta menar de båda är en produkt av den 

generation de tillhör. Även Forsling (2011, s.78) tillskriver generationsskillnadernas betydelse 

i frågan om digital kompetens. Nilsen (2018, s.20) å sin sida menar att idén om att människor 

föds in i olika tidsåldrar och följaktligen tillägnar sig intressen utefter det är skadlig oberoende 

av vilken generation du tillhör. Hon menar att det således finns en fara i att äldre automatiskt 

kan komma att stämplas som icke-tekniska, likväl som barnen idag ses som automatiskt digitalt 

kompetenta. Jag tolkar dock Petras ord om att ha ett försprång (gällande det digitala) som yngre 

som en del i att se digitaliseringen av samhället som naturligt. Detta är något hon växt upp med 

vilket jag därmed tänker känns mer naturligt för henne än för Louise som i sin uppväxt inte 

hade tillgång till den digitala tekniken på samma vis.  

Samtliga förskollärare påtalar även att de ”inte är riktigt där ännu”, men att de kommer att 

komma dit, avseende digitaliseringen av förskolan. Tre av de fyra förskollärarna menar att detta 

självklart påverkar pedagogernas nuvarande kompetens samt de möjligheter barnen får i 

utvecklandet av sin digitala kompetens. Kjällander och Riddersporre (2019, s.14) menar att det 

i förskolan behövs nya rutiner kring arbetet med digitala verktyg, där redan beprövad erfarenhet 

och de forskningsresultat som nu finns på området behöver implementeras och följas upp för 

att se hur verksamheten utvecklar sig. Detta kopplar jag till hur pass nytt begreppet digital 

kompetens i förskolan ändå är, samt det faktum att den reviderade Läroplanen i skrivande stund 

ännu inte börjat gälla. Trots det tänker jag att förskolepersonalen den dag Lpfö18 börjar gälla 

behöver ha kompetens gällande digitala verktyg, vilket gör det viktigt att påbörja arbetet 

dessförinnan.  

Tre av de fyra förskollärarna påpekar att det behöver finnas ett välplanerat syfte bakom 

användandet med digitala verktyg i förskolan. Som ovan redan beskrivet är de rädda att 

förskolan köper in digitala verktyg bara för att det ska finnas tillgängligt, men att de sedan 

används som exempelvis tidsfördriv för barnen medan pedagogen gör annat. Förskollärarna 

menar här att användningen av de digitala verktygen på något vis måste bidra till 
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undervisningen i verksamheten. Detta går att koppla till det Forsling (2011, s.76) menar, att de 

digitala verktygen bör användas så länge pedagogerna inte glömmer de viktiga frågorna vad, 

när, hur och varför.  

Två att förskollärarna i min studie uttrycker här särskilt vikten av att som pedagog vara 

närvarande när barnen arbetar med de digitala verktygen. Nilsen (2018, s.66) påpekar även hon 

vikten av pedagogernas roll i aktiviteter med digitala verktyg. Hon påvisar att den interaktion 

och dialog som uppstår när pedagogen och barnet tillsammans arbetar med det digitala 

verktyget i hög grad bidrar till utvecklandet av barnets kompetens, då barnet kan lära sig mycket 

mer om det får stöttning i aktiviteten. Även Kjällander och Riddersporre (2019, s.14) talar om 

den tradition förskolan har av utforskande och prövande ihop med barnen och menar att 

utforskandet av digitala verktyg och dess innehåll inte bör utgöra något undantag. Walldén 

Hillström (2014, s.117) kom även hon fram till i sin studie att barnen i digitala aktiviteter med 

pedagoger är medskapare och att deras digitala kompetenser uppvisas i en mängd handlingar i 

dessa stunder. Detta tolkar jag som att pedagogerna, då de arbetar tillsammans med barnen, 

lättare får syn på den digitala kompetens barnen uppvisar och kan således utforma aktiviteter 

efter barnens individuella behov. Forskning visar dessutom att pedagogernas närvarande i detta 

utforskande inte bara är viktigt, utan spelar en avgörande roll för barnets lärande (Kjällander 

och Riddersporre, 2019, s.23).  

En av förskollärarna uttrycker även att hon anser att en del i barnens utveckling mot digital 

kompetens handlar om att barnen ska förstå principen bakom, alltså vad som händer och varför, 

när de arbetar med digitala verktyg. Nilsen (2018, s.94) beskriver hur barnen i de fall de sitter 

ensamma med det digitala verktyget lärplattan och använder sig av appar ofta helt oreflekterat 

försöker sig fram tills de hittar rätt, snarare än att söka rätt svar med väl avvägda beslut och en 

medvetenhet om varför det är så. Hon menar att barnen i dessa fall inte tar till sig tanken med 

appen, något som självklart påverkat vilken typ av lärande som görs möjligt. I detta fall kan 

pedagogen, om hen har kunskap om appen, finnas till hands som stöd och därmed utöka barnets 

möjligheter mot utvecklandet av digital kompetens. Även Kjällander (2019, s.28) menar att 

barnen behöver de vuxnas hjälp för att förstå hur den digitala tekniken fungerar, samt för att 

kunna använda den på ett kompetent sätt.  

Utbudet av bra appar till lärplattorna är även det något som nämns av majoriteten av 

förskollärarna i studien. De påpekar att de länge behövt använda sig av gratisappar, där syftet 

inte alltid stämt överens med vad de vill att barnen ska ta del av på förskolan. Detta går helt i 

linje med det som Kjällander och Riddersporre (2019, s.14) skriver, att pedagoger på förskolan 
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alltför länge behövt förlita sig på gratisapparna. I och med digitaliseringen av förskolan 

efterfrågar de därför appar och andra digitala pedagogiska hjälpmedel baserade på vetenskaplig 

grund. På så vis tänker jag att pedagogerna i förskolan kan spara tid där de istället för att leta 

efter appar och liknande digitala medier med bra pedagogiskt syfte kan få ta del av sådana 

utvecklade speciellt för förskolan, där ett bakomliggande syfte baserat på forskning redan finns.  

7.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med studien var att bidra med kunskaper om förskollärares synsätt och erfarenheter av 

digital kompetens i förskolan. För att uppnå detta syfte valde jag att utföra kvalitativa intervjuer 

med fyra förskollärare. Kvale och Brinkmann (2014, s.17) menar att den kvalitativa 

forskningsintervjun ämnar förstå världen utifrån informanternas livsvärld, där deras 

erfarenheter och tycken inom ett särskilt område är det som anses viktigt för studien. Vidare 

beskriver författarna att denna form av intervju behandlar ett visst tema, men att det inte finns 

några självklara svar utan att det beror på vad som kommer fram under intervjuns gång (Kvale 

och Brinkmann, 2014, s.46). Detta passade mitt syfte ypperligt, då jag var ute efter mina 

informanters upplevelser av ämnet snarare än att söka någon form av rätta svar. 

Att informanterna för mig sedan tidigare var kända kan ha påverkat resultatet av studien. Som 

tidigare nämnts menar Kihlström (2007a, s.50) att forskaren kan ha svårt att bortse från den 

förförståelse som finns, om informanten för denne är känd. Då jag tidigare inte hade talat med 

informanterna om just digital kompetens i förskolan och då mina egna tankar om 

digitaliseringen av förskolan är så pass osäkra tänker jag att min personliga kontakt med 

informanterna inte nödvändigtvis behöver ha påverkat vad som sagts under intervjuerna, vare 

sig av mig eller dem. I mitt fall kändes det snarare som något som gjorde stämningen lugn, 

vilket gjorde att intervjuerna kunde flyta på mer naturligt.  

De valda informanterna fick tidigt ta del av mitt syfte med studien och tre av intervjuerna 

utfördes även relativt tidigt i processen, något som gav mig lite dåligt med tid till att förbereda 

mig inför dem. Kvale och Brinkmann (2014, s.115) påpekar att ju mer förberedd man är inför 

intervjun desto högre blir kvaliteten. Såhär i efterhand kan jag önska att jag hade förberett mig 

bättre, exempelvis genom att utföra testintervjuer. På sådant vis skulle jag fått mer erfarenhet 

hur intervjuer överlag kan gå till samt hade det kunnat leda till fler och bättre följdfrågor. Då 

jag transkriberade intervjuerna kom jag ett flertal gånger på följdfrågor jag kunde ha ställt. Den 

fjärde intervjun gjordes något senare, vid vilken jag även kände mig aningen mer bekväm i min 

egen roll som intervjuare.  
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Jag valde att inte låta informanterna ta del av intervjufrågorna (bilaga 2) innan, utan de fick 

först höra frågorna under själva intervjun. Detta gjordes medvetet då jag inte ville att 

informanterna skulle ha tid på sig att förbereda eventuella svar som kanske inte heller var 

”deras”. Två av informanterna arbetar dessutom med varandra och jag ville inte att de skulle ha 

möjlighet att prata ihop sig inför intervjun. Av samma anledning gjordes intervjuerna med dessa 

två direkt efter varandra, utan att de fick någon möjlighet att samtala emellan. Jag inser dock 

att detta oförberedda sätt kan vara både positivt och negativt. Informanterna kan under intervjun 

ha känt sig aningen pressad att komma med svar, vilket kan ha påverkat en del av de 

upplysningar jag fick. Jag kan inte heller redovisa annat än det som sades och kan med andra 

ord inte vara helt säker på att detta är hur det går till i verkligheten. Detta kan in sin tur ha 

påverkat hela studiens tillförlitlighet. Som tidigare nämnts hade tillförlitligheten kunnat öka 

genom att observera förskollärarna i arbetet med barnen och sedan jämföra vad de säger att de 

gör, jämfört med hur de agerar.  

 

7.3 Slutsatser 
 

Syftet med studien var att bidra med kunskaper om förskollärares synsätt och erfarenheter av 

digital kompetens i förskolan.  

Resultatet synliggör att samtliga förskollärare anser att den digitala tekniken är en del av dagens 

samhälle samt är här för att stanna, något de således menar behöver implementeras även på 

förskolorna. Utifrån den forskning som tidigare presenterats kan slutsatsen dras att detta resultat 

inte överensstämmer med den kritik som lades fram, där det påpekades att digitaliseringen 

fortfarande är ung och att det därför efterfrågades mer forskningsunderlag innan den 

implementeras i förskolan.  

Vidare visar resultatet en demokratisk aspekt av införandet av begreppet digital kompetens i 

förskolan. Informanterna påvisar att digitaliseringen, trots att den anses naturlig och som något 

många barn växer upp med idag, inte gäller alla. Den övervägande delen av den tidigare 

forskningen påvisar samma sak, något som därmed kan konstateras stämmer överens med vad 

min studie visar.  

Resultaten påvisar också att pedagogernas kompetens är något som anses påverka huruvida 

barnen får möjlighet till att utveckla digital kompetens. Större delen av förskollärarna påpekar 

att okunskap bland pedagogerna påverkar undervisningen, vilket i sin tur påverkar de 



 

39 
 

förutsättningar barnen får. En överväldigande majoritet av den tidigare presenterade 

forskningen visar detsamma; att pedagogens egen kompetens spelar stor roll när det kommer 

till vilka förutsättningar barnen får i utvecklandet av sin digitala kompetens. Således kan 

slutsatsen dras att resultatet stämmer väl överens med vad tidigare forskare kommit fram till. 

Slutligen visar resultaten att majoriteten av förskollärarna anser det viktigt att det finns ett väl 

medvetet syfte bakom användningen av de digitala verktygen. De påpekar att dessa verktyg i 

vissa fall ges till barnen utan någon närmare eftertanke, vilket de menar inte gynnar barnens 

digitala kompetens. Även här kan slutsatsen dras att resultatet stämmer väl överens med den 

tidigare forskning som presenterats, då denna påvisat att barnen gynnas av att arbeta med de 

digitala verktygen tillsammans med en pedagog. 

Studien grundar sig på eget intresse av digital teknik samt det faktum att jag i min roll som 

förskolestuderande erfarit hur användningen av denna teknik kan se ut på förskolor. Då digital 

kompetens nu skrivs in i Läroplanen för förskolan är min förhoppning att denna studie kan bidra 

med kunskaper och insikt i hur förskollärare talar om och beskriver sitt arbete för att utveckla 

barnens digitala kompetens. Om inte annat kan denna studie förhoppningsvis bidra till att föra 

diskussionen vidare.  

8 Vidare forskning 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskaper om förskollärares synsätt och erfarenheter av 

digital kompetens i förskolan.  

Vidare forskning skulle kunna bestå av att om några år göra exakt samma studie igen, för att se 

på vilka skillnader som kan ha kommit i arbetet med utvecklandet av digital kompetens sedan 

det först implementerades i Läroplanen för förskolan.  

Vidare vore det av intresse att studera skillnader i digital kompetens beroende på kön. 

Europakommissionen (2018) menar att flickor är underrepresenterade när det kommer till 

intresse av branschen, vilket är ett stort problem då klyftorna mellan kvinnor och män förstärks.  

Ytterligare forskning skulle även kunna vara att studera tillgången till digital teknik beroende 

på socioekonomisk bakgrund, exempelvis genom att studera arbetssätt och digital kompetens 

bland barnen på förskolor i olika socioekonomiska samhällsdelar.  



 

40 
 

Referenslista 
 

Digitaliseringskommissionen (2015). Gör Sverige i framtiden − digital kompetens (SOU 

2015:28) 

https://www.regeringen.se/49bbaa/contentassets/e0acd9a7659d4c138c6666d2d5e21605/gor-

sverige-i-framtiden--digital-kompetens-sou-201528 (Hämtad: 2019-04-10) 

Europeiska kommissionen (2018). RÅDETS REKOMMENDATION om nyckelkompetenser 

för livslångt lärande. Europeiska unionens officiella tidning, 4 juni. https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV 

(Hämtad 2019-04-19). 

Forsling, K. (2011). Digital kompetens i förskolan. KAPET. Karlstads universitets 

pedagogiska tidsskrift, vol 1. http://kau.diva-

portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2019-01-10) 

 

Kihlström, S. (2007a). Intervju som redskap. I: Dimenäs, J. (red.) Lära till lärare. Att utveckla 

läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber AB. 

 

Kihlström, S. (2007b). Uppsatsen - examensarbetet. I: Dimenäs, J. (red.) Lära till lärare. Att 

utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 

Liber AB. 

 

Kjällander, S. & Riddersporre, B. (2019). Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Kjällander, S. (2019). Övergripande aspekter av digitalisering i förskolan. I: Kjällander, S. & 

Riddersporre, B. (red.) Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Klerfelt, A. (2007). Barns multimediala berättande - En länk mellan mediakultur och 

pedagogisk praktik. Göteborg: Göteborgs Universitet. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf
http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf


 

41 
 

Nilholm, C. (2016). Teori i examensarbetet – en vägledning för lärarstudenter. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Nilsen, M. (2018). Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan. 

Göteborg: Göteborgs universitet. 

R. Brising, E. (2016). Kritik mot IT-strategi i förskolan. Förskolan. https://forskolan.se/kritik-

mot-it-strategi-i-forskolan/ (Hämtad 2019-04-09). 

Skolverket (2019). Förändringar och digital kompetens i förskolan. Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-

omraden/digitalisering/digital-kompetens (Hämtad 2019-04-03) 

 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. 

 

Svenska Dagbladet (2017). Föräldrar: Varför är digital kompetens viktigt i förskola? 12 

februari. https://www.svd.se/foraldrar-varfor-krav-pa-skarmar-redan-i-

forskolan?fbclid=IwAR1ezohAmy-

QZ2ubTL7KcXmMbPWzfvSkbFGrqflKTk6QWdTf4LduPdSU2wQ (Hämtad 2019-04-03) 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. Lund: Studentlitteratur 

AB.  

Säljö, R. (2013). Lärande & kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet. 

Lund: Studentlitteratur AB. 

Utbildningsdepartementet (2017). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. 

https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/natio

nell-digitaliseringsstrategi-for-

skolvasendet.pdf?fbclid=IwAR3ZmxznTEVmwF6QuApCTXOLXlXeDD71GZarp4PFyeM3

QrqVXrB6PZ7RRzc Stockholm: Utbildningsdepartementet. (Hämtad 2019-04-25) 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Walldén Hillström, K. (2014). I samspel med surfplattor. Om barns digitala kompetenser och 

tillträde till digitala aktiviteter i förskolan. (Licentiatavhandling, Uppsala universitet, 



 

42 
 

Uppsala). https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:800751/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 

2019-01-10) 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 – informationsbrev 

 

Informationsbrev  

Till dig som personal i förskolan. 

Information om undersökning angående digital kompetens och lärplattor i förskolan. 

Förfrågan om deltagande 

Härmed inbjuds du till deltagande i mitt examensarbete, som berör digital kompetens och 

lärplattor i förskolan. Undersökningen kommer att bestå av kvalitativa intervjuer där jag är 

intresserad av att ta del av dina tankar kring området. 

Undersökningens syfte och innehåll  

Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskollärares tankar om digital kompetens i 

förskolan. Anledningen till det valda området är att digitaliseringen är ett stort ämne i 

samhällsdebatten just nu, vilket även speglas i förskolan i och med förändringarna i läroplanen 

som snart träder i kraft. Din medverkan bidrar till att åstadkomma detta syfte. 

Undersökningens genomförande 

Undersökningen kommer som tidigare nämnts ske genom intervjuer, där jag önskar få använda 

ljudinspelning för insamlandet av data. Intervjun kommer att vara semistrukturerad och jag ber 

dig att avsätta ca 60 minuter till detta.  

Denna data kommer sedan att transkriberas och analyseras och slutligen sammanställas till ett 

resultat av studien. Det insamlade materialet kommer enbart att behandlas av mig och kommer 

under processens gång att förvaras säkert. Då undersökningen är avslutad kommer all insamlade 

data raderas. Det färdiga arbetet kommer att presenteras i form av en examensuppsats vid 

Högskolan Dalarna och publikationen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten. 

Jag kommer självklart förhålla mig till de forskningsetiska principerna och ditt deltagande 

kommer därmed vara anonymt. I de fall namn kan komma att användas kommer de att vara 

fiktiva, detta för att säkerställa anonymitet. Fram till publiceringen av examensarbetet kan du 

när som helst välja att avsluta ditt deltagande oavsett anledning.   

Dina erfarenheter och upplevelser är betydelsefulla och därför är jag tacksam om du vill delta i 

min undersökning! 

 

Ja, jag vill medverka i ovanstående undersökning: __________________________________ 

Nej, jag vill inte medverka i ovanstående undersökning: ______________________________ 



 

43 
 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Student, Högskolan Dalarna                              Handledare, Högskolan Dalarna     

Falun        /      2019                                           Falun        /      2019 

_______________________                             __________________________   

 Milla Frid                                                          Camilla Söderberg      
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Bilaga 2 – Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

1. Vilken utbildning har du och när utbildade du dig? 

2. Hur många år har du arbetat aktivt inom förskoleverksamheten? 

3. Har du någon utbildning i IKT/digitala verktyg? 

4. Vad är din syn på digitala verktyg? 

5. Vilka digitala verktyg har ni till ert förfogande?  

6. Vilken erfarenhet har du av digitala verktyg i förskolan? 

7. Vad använder ni de digitala verktygen till? Pedagogerna? Barnen? 

8. Hur pass bekväm känner du dig i att använda dessa? 

9. Känner du dig insatt i de kommande ändringarna i läroplanen? 

10. Ett nytt begrepp i den kommande läroplanen är digital kompetens och att barnen ska 

utveckla en adekvat sådan. Vad tänker du kring det? 

11. Har du/ni fått någon form av fortbildning gällande digital kompetens? Eller har ni på något 

sätt talat om digital kompetens, exempelvis i möte eller workshop eller liknande? 

12. Känner du att ni har förutsättningar för att uppnå målet kring utvecklandet av digital 

kompetens? Varför? Varför inte? 

13. Vad tänker du kring att små barn behöver utveckla digital kompetens?  

14. Känner du att det finns några svårigheter eller farhågor kring att barnen behöver utveckla 

digital kompetens?  

15. Hur gör ni mer konkret för att barnen ska få utveckla digital kompetens? 

Extra fråga (efter överlämnandet av definition av digital kompetens enligt 

Europakommissionen): Vad tänker du om digital kompetens i förskolan efter att ha tagit del av 

detta?  
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Bilaga 3 – Definitioner av digital kompetens 

Definitioner av digital kompetens 

Europakommissionen har en rekommendation i vilket åtta nyckelkompetenser för livslångt 

lärande ryms. Rekommendationen syftar till att ge medlemsstaterna i EU stöd i utvecklandet 

och bibehållandet av folkets personliga utveckling och hälsa, anställbarhet, ansvarstagande 

medborgarskap samt sociala delaktighet. Nyckelkompetenserna är således kompetenser som 

anses behövas för individens funktion i samhället. Bland dessa nyckelkompetenser finns digital 

kompetens med. 

Digital kompetens definieras och innebär enligt Europakommissionen; 

att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt sätt aktivt använder digital teknik för inlärning, 

arbete och deltagande i samhällslivet. I denna kompetens ingår informations- och datorkunskap, 

kommunikation och samarbete, mediekompetens, skapande av digitalt innehåll (inklusive 

programmering), säkerhet (inklusive digitalt välbefinnande och kompetens när det gäller 

cybersäkerhet), frågor rörande immaterialrätt, problemlösning och kritiskt tänkande 

(Europakommissionen, 2018). 

Även Skolverket har, i samband med den reviderade Lpfö18, presenterat en definition på vad 

digital kompetens är. 

Digital kompetens är enligt Skolverket att; 

 kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen 

 kunna använda och förstå digitala verktyg och medier 

 ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik 

 kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av 

digital teknik (Skolverket, 2019). 

 

Källhänvisning 

Europakommissionen:https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=SV 

Skolverket:https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-

prioriterade-omraden/digitalisering/digital-kompetens 
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