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Sammanfattning 

Denna studie har till syfte att undersöka hur förskollärare ser digitala verktyg och sin kompetens i 

relation till dessa samt hur de beskriver användningen av digitala verktyg i undervisningen. För att 

undersöka detta har data samlats in genom kvalitativa intervjuer, som sedan analyserats genom 

analysmetoden grundad teori. Den teoretiska utgångspunkten för studien har varit sociokulturell, med 

inspiration av Vygotskijs tankar. Resultatet av studien visar att förskollärare anser sig ha brister i 

hanteringen och tillämpningen av digitala verktyg i undervisningen, och att detta utgör ett hinder för 

att de ska arbeta med barns utveckling och lärande med hjälp av digitala verktyg. Vidare visar 

resultaten att förskollärarna betonar en medveten användning av digitala verktyg för dessa ska bli till 

en fördel i undervisningen. Förskollärarna beskriver olika sätt att arbeta med digitala verktyg i 

undervisningen och betraktar dessa som hjälpmedel för att förmedla ett lärande. Slutsatsen av studien 

är att förskollärarens roll i arbetet med digitala verktyg är en förutsättning för att dessa ska främja ett 

lärande hos barnen. Trots att förskollärarna visar en positiv attityd till digitala verktyg i 

undervisningen krävs det att de också besitter kunskaper i hanteringen och tillämpningen av dessa för 

att digitala verktyg ska främja ett lärande och därför bör det göras satsningar på kompetensutveckling 

inom IKT hos förskollärare.  
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Förord 

Detta examensarbete är skrivet av oss, Berivan Celepli och Mariam Heinonen, inom ramen för vår 

sista och avslutande termin på förskollärarprogrammet vid Stockholms Universitet. Då förskolans 

reviderade läroplan (Lpfö 98/18 2018), med ökad betoning på digitalisering och förskollärarens ansvar 

i detta, snart träder kraft såg vi det som en möjlighet att fördjupa oss i hur förskollärare tänker kring 

fenomenet. Dessutom ville vi sätta detta i relation till uppdraget att stimulera barns utveckling och 

lärande. Under arbetets gång bar vi med oss de kunskaper och erfarenheter vi tillägnat oss under 

utbildningens gång, då vi snart själva står inför detta livsviktiga uppdrag. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till alla förskollärare som medverkat i vår studie; utan er hade det inte varit 

möjligt! Vi vill också ge ett tack till vår handledare som bidragit med konstruktiv kritik under 

skrivandets gång och fått oss att se möjligheter istället för hinder. Ett stort tack till våra handledare i 

den verksamhetsförlagda utbildningen som gett oss verktyg inför den kommande yrkesrollen. 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som med stort tålamod stöttat oss genom processen! 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Tidigare forskning delade vi upp genom att på var sitt håll leta efter relevanta vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar som vi sedan sammanfattade och skrev. När vi träffades diskuterade vi och 

avgränsade forskningen. Teoriavsnittet delade vi också upp genom att skriva om ett särskilt 

ansvarsområde. Vi läste varandras texter, kommenterade och gav förslag på förbättringar. Insamlingen 

och bearbetningen av datan gjorde vi tillsammans, varpå vi sammanställde och diskuterade det 

empiriska materialet. Analys- och diskussionsdelen samt resterande avsnitt skrev vi tillsammans 

fortlöpande medan vi resonerade utifrån det tillgängliga materialet. 



2 

 

Inledning 

Vi lever i ett kunskapssamhälle där behovet av att använda digital teknik för att tillgodogöra sig 

kunskap och kompetens stadigt ökar.  

(Digitaliseringskommissionen 2016, s. 495) 

Detta citat är skrivet av Jan Gulliksen, professor och dekan på KTH, i en temarapport publicerad av 

Digitaliseringskommissionen (2016, s. 495). I denna studie ges en överblick över förskollärares syn på 

digitala verktyg och sin egen kompetens i relation till dessa samt hur de beskriver arbetet med digitala 

verktyg i undervisningen. Med digitala verktyg avses i denna studie lärplattor, projektorer, datorer, 

programmeringsrobotar och andra teknologiska verktyg som används i förskolan. Digitala verktyg blir 

en allt viktigare del av våra liv. Även i förskolan har digitala verktyg och IKT1 fått en större roll. Vi 

har valt detta forskningsområde på grund av att det till följd av digitaliseringen i vårt samhälle är ett 

alltmer utbrett fenomen i förskolan. Av Skolverkets rapport IT2-användning och IT-kompetens i 

skolan från år 2016 framgår att både pedagoger och barn i förskolorna har fått allt större tillgång till 

digitala verktyg sedan bara några år tillbaka (Skolverket 2016, ss. 21-22). Samma rapport betonar även 

att den ökande användningen av digitala verktyg i förskolan har föranlett ett större behov av 

kompetensutveckling i användningen av IT, trots att en stor andel av förskolepersonalen ansåg sig ha 

blivit bättre på detta år 2015 jämfört med tidigare år (Skolverket 2016, ss. 31-32). 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att revidera läroplanen för att bättre anpassa det till dagens 

situation och för att kunna möta framtida utmaningar vad gäller digitalisering (Regeringskansliet 

2018). Exempelvis omfattas bl.a. en komplettering av det som rör förskolebarnens digitala kompetens 

(Utbildningsdepartementet 2018, s. 4). I förskolans nuvarande läroplan står det att ”(m)ultimedia och 

informationsteknik kan användas såväl i skapande processer som i tillämpning” som en del av 

förskolans uppdrag att främja barns utveckling och lärande (Lpfö 98/16 2016, s. 7). Som en del av 

läroplanens mål ingår också att varje barn främjas till att utveckla ”sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö 98/16 2016, s. 10). Skolverkets 

förslag till reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 98/18 2018) betonar att barnen skall ges möjligheter 

att utveckla sin digitala kompetens för att kunna hantera den digitalisering de numera möter till 

vardags, liksom att de skall ges förutsättningar att bl.a. utveckla intresset för ”berättelser, bilder och 

texter i olika medier, såväl digitala som andra” samt att förskolläraren skall se till att varje barn ”får 

använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” (Lpfö 98/18 2018, ss. 9-

10). 

I och med den ovan nämnda ökande användningen och betydelsen av digitala verktyg i förskolan har 

detta också blivit ett forskningsområde, där man bl.a. undersöker vilka effekter digitala verktyg såsom 

datorer, lärplattor och mobiltelefoner har för barns utveckling av olika förmågor (jfr Belo, Mckenney, 

Voogt och Bradley 2016; Kervin 2016; Oluwadare 2015; Drigas & Kokkalia 2014). Det är därför 

relevant att undersöka vidare de digitala verktygens betydelse i förhållande till förskolebarns lärande, 

samt pedagogernas roll i detta. Exempelvis visar Belo et al. (2016, ss. 374-376) i deras studie att 

elektroniska sagoböcker, datorprogram utformade för inlärning av ljud och ord samt programvaror 

                                                      
1 Förkortning av informations- och kommunikationsteknik, syftar till användning av teknologi i 

undervisningssammanhang 

2 Förkortning av informationsteknik, som inbegriper de tekniska möjligheter som gjorts genom framsteg 

inom datorteknik och telekommunikation 
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som möjliggör barns läsande och skrivande är alla effektiva sätt för utvecklingen av barns språk. 

Också studien av Flewitt, Messer och Kucirkova (2015, ss. 303-305) kommer till slutsatsen att 

lärplattor kan ha en positiv inverkan på barns lärande, förutsatt att dessa används på rätt sätt och att det 

finns tydligt uppsatta mål för inlärning samt närvarande vuxna som stöttar barnen att hantera 

verktygen. Detta implicerar att själva förskollärarnas hantering av de digitala verktygen i 

undervisningen är av betydelse för huruvida de är till gagn för barnen eller ej. Liksom nämnt ovan 

känner förskolepersonal att de trots allt saknar kompetens i användningen av IT, vilket kan få 

konsekvenser för barns lärande. 

Med bakgrund i det som nämnts ovan vill vi undersöka hur förskollärare ser på sin egen kompetens 

gällande digitala verktyg och sitt arbetssätt med digitala verktyg för att stimulera barns lärande. 

Eftersom digitala verktyg har fått en allt större roll i den svenska förskolan, är det relevant att faktiskt 

undersöka hur förskollärare beskriver sin digitala kompetens och användningen av dessa i 

undervisningen samt hur förskollärarna själva ser på verktygens roll, och huruvida detta har en 

inverkan på deras användning av verktygen. Att endast konstatera att digitala verktyg blivit vanligare i 

den svenska förskolan säger inte så mycket om vilka faktiska effekter dessa har på barns lärande och 

utveckling.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras en översikt av tidigare forskning om digitala verktyg i förhållande till barns 

lärande och undervisning samt förskollärarens roll i aktiviteter med digitala verktyg. Forskningen 

omfattar såväl nationella som internationella studier. Inledningsvis vill vi poängtera att vi valt att hålla 

oss till nyare forskning om digitala verktyg även om det finns äldre forskning om digitala verktyg i 

förskolan, då den digitala utvecklingen sker snabbt och den digitala teknik som var aktuell i förskolan 

för kanske bara tio år sedan inte nödvändigtvis har lika stor relevans idag (Enochsson 2014, s. 92). För 

att leta efter relevant forskning inom området användes Databasen EBSCO Discovery Service (EDS). 

Ett urval av sökord som vi använde var bl.a. ICT, ECE, digital tools och teacher scaffolding.  

Digitala verktyg avser i vår studie olika tekniska hjälpmedel som vanligtvis används i den svenska 

förskolan, såsom lärplattor och projektorer. I sökningen av den tidigare forskningen om IKT i förskola 

upptäckte vi att lärplattan är representativ bland digitala verktyg som används i förskolan, varför 

merparten av den tidigare forskningen handlar om lärplattor. Det förekommer också olika 

benämningar på detta verktyg i tidigare forskning, såsom ”surfplatta” och ”pekskärm”, men vi håller 

oss till termen ”lärplatta” i denna studie.  

Avsnittet inleds med temat digitala verktyg och lärande som bidrar med aktuell forskning kring 

digitala verktygs påverkan på barns lärande. I det påföljande temat betydelsen av pedagogens stöttning 

presenteras studier som fokuserat på lärarens roll i aktiviteter med digitala verktyg. Därefter följer 

temat interaktioner kring digitala verktyg som belyser samspel som sker kring digitala verktyg mellan 

barn samt barn och pedagoger. Slutligen presenteras betydelsen av förskollärares attityder till IKT i 

förhållande till uppdraget att stimulera barns utveckling och lärande under temat förskollärares 

attityder till IKT i undervisningen. Dessa teman har vi använt för att ha tillgång till ett brett urval av 

forskning inom området som vi kan sätta vår egen studie i relation till. Den tidigare forskningen 

kommer senare att behandlas i studiens diskussion.  
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Digitala verktyg och lärande 

Flera studier har kommit fram till att digitala verktyg, såsom lärplattor och datorer, har goda effekter 

på barns lärande. I en studie av Belo et al. (2016) med många beröringspunkter till vår undersökning, 

framkommer det genom en innehållsanalys av 46 artiklar, att digitala verktyg har potential att utveckla 

språkfärdigheter hos barn. Syftet med deras studie är att öka kunskapen kring användningen av IKT 

hos lärare. Bland annat visar resultaten att elektroniska böcker, datorbaserade program konstruerade 

för inlärning av ord och ljud samt programvaror med möjligheten att läsa och skriva har en positiv 

påverkan på barns läs- och skrivutveckling, bland andra språkfärdigheter (Belo et al. 2016, ss. 374-

376). Resultaten från denna studie visar att det en förutsättning för att ett lärande med digitala verktyg 

ska ske är att de används på rätt sätt (Belo et al. 2016, s. 380). Dessutom visar resultaten att de positiva 

effekterna av användning av IKT ökar ytterligare när barn exponeras för digitala verktyg ofta och 

regelbundet samt när digitala aktiviteter kopplades ihop med analoga aktiviteter (Belo et al. 2016, ss. 

378-380). 

Också Kervin (2016) undersöker i sin studie vilka möjligheter appar3 har till utveckling av språk hos 

barn. Syftet med studien är att undersöka barns lekfulla interaktioner med appar (Kervin 2016, s. 66). 

Kervin (2016) kommer i studien fram till att appar kan möjliggöra aktiva, “hands-on”, engagerande 

och kraftfulla lärandemöjligheter (Kervin 2016, s. 70). I användningen av appar kan barnen få en 

mängd språkupplevelser av läsande, skrivande, lyssnande och kommunicerande genom ett urval av 

scenarier och aktiviteter. Författaren poängterar att det är viktigt att göra ett medvetet val av appar och 

är kritisk till hur barn brukar tiden med appen. Hon argumenterar för att passiv användning av 

teknologi och appar är ett olämpligt sätt att ersätta aktiv lek och interaktioner med andra barn och 

vuxna (Kervin 2016, s. 72). 

En studie av Oluwadare (2015, s. 77-78) som gjordes i Nigeria visar att digital teknik kan fungera 

effektivt för undervisning i matematik och naturvetenskap. Syftet med studien är att undersöka 

användningen av IKT i förskolans undervisning (Oluwadare 2015, s. 75). Studien genomfördes med 

hjälp av för- och eftertester på 260 barn som fått undervisning i matematik och naturvetenskap med 

digitala verktyg. Testerna mätte barnens kunskaper i naturvetenskap (exempelvis återvinning) och 

matematik (exempelvis sifferkunskap). Testerna kompletterades med intervjuer med barnen för att 

bedöma hur mycket kunskap de hade tillägnat sig efter testperioden. Denna grupp av barn jämfördes 

med en kontrollgrupp och resultaten visade att barnen i testgruppen gjorde lite större framsteg i 

lärandet än kontrollgruppen. Således drar Oluwadare (2015, s. 78) slutsatsen att IKT undervisningen 

har goda effekter på barns lärande inom naturvetenskap och matematik. Oluwadare (2015, s. 78) 

poängterar att endast införandet av digitala verktyg i undervisningen inte gör att matematik- eller 

naturvetenskapsundervisningen blir mer effektiv utan lärare måste få kunskaper i hur man använder 

digitala verktyg för att främja lärande i undervisningen (Oluwadare 2015, s. 78).   

Drigas och Kokkalia (2014) gör ett urval av den senaste och mest representativa nationella och 

internationella forskningen kring IKT i förskolans praktik med fokus på lärplattans effekter på barns 

lärande och utveckling gällande olika aspekter, såsom matematik, språk, kreativitet och kognitiva 

förmågor. Syftet med studien är att genom en litteraturöversikt undersöka om och hur ny teknologi kan 

stödja olika aspekter av förskolebarns lärande och utveckling. Resultaten visar att lärplattor kan främja 

förmågor kopplade till matematik och språk (Drigas & Kokkalia 2014, s. 53). Exempelvis påverkar en 

kombination av text, animation och ljudeffekter barns läs- och skrivfärdigheter i positiv riktning 

                                                      
3 App är en förkortning av ordet applikation, vilket syftar på en programvara som kan laddas ned på 

lärplattan 
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medan vissa typer av aktiviteter med lärplattan ökar barns medvetenhet kring geometri och aritmetik. 

Vidare visar resultaten att teknologiska verktyg stimulerar förmåga att tänka, interagera, lösa problem, 

samarbeta, skapa samt lära och har därmed en positiv påverkan på kognitiva förmågor (Drigas & 

Kokkalia 2014, s. 54). Datorprogram med möjlighet att utforska och påverka innehållet har visat sig 

stimulera barns kreativitet, nyfikenhet och motivation. 

Betydelsen av pedagogens stöttning 

Mycket av den forskning som finns tillgänglig kring IKT och förskola handlar om de digitala 

verktygens effekter på barns lärande och utveckling eller fokuserar på barns användning av digitala 

verktyg. En del forskning berör pedagogens funktion i kontexten och denna kommer lyftas upp här. 

Skantz-Åbergs doktorsavhandling från 2018 visar på att läraren har en nyckelroll i aktiviteterna genom 

dennes stöd och deltagande (Skantz-Åberg 2018, s. 96). Syftet med avhandlingen är att genom 

videoobservationer undersöka och öka förståelsen för hur barn och lärare konstituerar literacy-

händelser när de får tillgång till digitala verktyg (Skantz-Åberg 2018, s. 25). Precis som Skantz-Åberg 

(2018) visar också studierna av Belo et al. (2016, s. 378) att de positiva effekterna ökar om barn får 

vägledning av vuxna (eller jämnåriga). Även Sandvik, Smørdal och Østerud (2012, s. 215), som 

studerat digitala verktygs användning för språk- och litteracitetsutveckling i en förskola i Oslo, 

kommer fram till att pedagogens närvaro och engagemang i aktiviteten är viktig för barns lärande. 

Genom videoinspelningar såg de att läraren uppmanade barnen att interagera verbalt med varandra och 

bad barnen beskriva vad de syftade på med exempelvis “den gröna” när de använde lärplattan kopplad 

till projektorn i helgrupp för att skapa berättelser med hjälp av appen “Puppet Pals”. Utöver det ställde 

pedagogen frågor för att addera dynamik i aktiviteten, t.ex. frågor som “kanske draken är en förälskad 

prins?”. Sandvik et al. (2016, s. 208) kom fram till att lärplattans skärm gör det lätt för en pedagog att 

ingripa och ge vägledning vid behov. Lärarens roll beskrevs vara att ge sammanhang till det som sker i 

den digitala aktiviteten. Av dessa resultat drar författarna slutsatsen att pedagogen inte bör lämna 

barnen ensamma vid det digitala verktyget utan fungera som ett stöd för barnen genom att utmana dem 

i sociala interaktioner.  

Malin Nilsens (2018) avhandling riktar fokus mot barns och förskollärares interaktioner med lärplattor 

och appar. Studien, vars syfte är att ta reda på hur lärare och barn interagerar med digitala teknologier i 

förskolans kontext samt att föra en kritisk diskussion kring digitala teknologier i förskolan, har 

genomförts med hjälp av videoobservationer, fältanteckningar och intervjuer (Nilsen 2018, s. 26). En 

av de slutsatser hon drar är att många appar som finns tillgängliga på marknaden har brister i 

utformningen och att det därför krävs stöttning utifrån, av läraren, för att aktiviteterna ska utvecklas 

och att ett lärande ska förverkligas. En annan iakttagelse som Nilsen (2018, s. 100) gör är, till skillnad 

från andra nämnda studier, att verbal interaktion var mindre förekommande i digitala aktiviteter 

jämfört med analoga sådana. Detta på grund av att appens utformning möjliggjorde ett spelande som 

inte kräver verbal interaktion. 

I likhet med föregående studier kommer en australiensisk studie fram till att läraren måste demonstrera 

och vägleda barnet i användningen av det digitala verktyget för att ett lärande ska bli till. Newhouse, 

Cooper och Cordery (2017) undersöker hur barn interagerar med programmeringsrobotar samt lärares 

stöd kring dessa verktyg. Syftet med deras undersökning är att undersöka om barns interaktioner med 

det digitala verktyget svarar mot de mål som formulerats i läroplanen. Resultaten visar att aktiviteter 

med digitala verktyg som saknar vuxenledd stöttning inte resulterar i något vidare lärande i enlighet 

med läroplanens mål. Studiens resultat visar att barnen blev mer engagerade och motiverade när de 
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fick stöttning i processen av en lärare. Samtidigt visar resultaten, till skillnad från tidigare nämnda 

studier, att för mycket styrning från lärarens sida riskerar att inskränka barnets intresse. Författarna 

drar slutsatsen att för att ett meningsfullt lärande ska äga rum bör det råda en balans mellan lärarstyrd 

och barninitierad aktivitet. Hur denna balans ska uppnås behövs det mer forskning kring, menar 

författarna. 

Interaktioner kring digitala verktyg 

Studier som undersöker interaktioner i aktiviteter med digitala verktyg lyfts här. Flewitt, Messer & 

Kucirkova (2015) exempelvis, upptäckte att lärplattan skapar rika möjligheter för barn och pedagoger 

att kommunicera samt lära av och med varandra. Syftet med deras studie är att ta reda på lärplattans 

potential att utveckla tidig litteracitet hos barn (Flewitt et al. 2015, s. 293). Genom intervjuer med 

förskollärare före och efter studien samt observationer av både ny och traditionell teknik, såsom 

böcker och lärplattor, kom Flewitt et al. (2015, ss. 295-303) fram till att litteracitetsaktiviteter på 

lärplattan stimulerar och ökar barns motivation och koncentration. De såg i sina resultat att lärplattan 

också möjliggör interaktioner och underlättar för samarbete.  

Kjällander och Moinian (2014) undersöker utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv hur 

barn skapar mening, transformerar och leker när de engagerar sig med olika appar i lärplattorna. Syftet 

med studien är att studera hur barn skapar mening i leken när de använder appar (Kjällander & 

Moinian 2014, s. 10). För att undersöka detta har olika situationer i förskolan dokumenterats med hjälp 

av videoinspelningar, foton, ljudupptagningar och fältanteckningar. Resultaten från studien visar att 

barnen tolkar, förhandlar och provar olika sätt att vara på genom de digitala verktygen (Kjällander & 

Moinian 2014, ss. 28-29). Barnen omvandlar sin identitet från konsument till producent i interaktionen 

med apparna. Författarna bakom studien betonar särskilt lärplattans flyttbarhet och möjlighet för flera 

barn att spela samtidigt och lära tillsammans (Kjällander & Moinian 2014, s. 28).  

Sandvik et al. (2012) framhäver att lärplattans bärbarhet gör det möjligt för barnen att flytta runt på 

objektet och använda det i förskolans olika miljöer som exempelvis på golvet och i soffan (Sandvik et 

al. 2012, s. 208). Dessa platser bjuder i sin tur in till samspel och kommunikation mellan barnen, 

menar Sandvik et al (2012, s. 208). Dessutom poängterar de att möjligheten att dela skärmen är viktig 

för att dialoger ska uppstå. Vidare skriver de att multitouch-funktionen tillåter både självständig 

interaktion med lärplattan, men även flera barns samtidiga interaktion med lärplattan. Resultaten från 

studien visar att barn utvecklar olika språkförmågor genom appar, exempelvis förmågan att läsa och 

inlärning av ord (Sandvik et al. 2012, ss. 211-215). Resultaten visar också att barn samverkar och 

stöttar varandra när de spelar samt berättar för varandra vad de ska göra. När lärplattan kopplades till 

en projektor blev barnen mer engagerade och kom med idéer till hur berättelserna kan utvecklas. 

Således kunde en individuell aktivitet omvandlas till en helgruppsaktivitet med hjälp av den förstorade 

skärmen (via projektorn), vilket öppnade upp för samarbete mellan barnen. 

Förskollärares attityder till IKT i undervisningen 

Förskollärares tankar kring digitala verktyg har uppmärksammats i vissa studier, exempelvis Masoumi 

(2015) som har studerat förskollärares attityder till IKT i förskolan. Syftet i Masoumis (2015) studie är 

att undersöka hur IKT integreras i tre svenska förskolor genom observationer av och intervjuer med 

förskollärare (Masoumi 2015, s. 6). Resultaten tyder på att IKT används i olika syften; dels som ett 

verktyg för att berika vissa aktiviteter, dels som ett medel för att underhålla barn men också som ett 
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verktyg för dokumentation och kommunikation. Digitala verktyg används som ett komplement till 

förskolans verksamhet i arbetet med läroplanen (Masoumi 2015, ss. 9-13). I studien blir det tydligt att 

förskollärares erfarenheter av och inställning till IKT samt normer och värderingar påverkar i vilken 

utsträckning IKT implementeras i förskolans. Ljung-Djärf (2008)  kommer fram till ett liknande 

resultat i sin studie. Studiens syfte är att undersöka datoranvändning i tre svenska förskolor, med fokus 

på hur förskollärarna hanterar användningen av datorn (Ljung-Djärf 2008, s. 331). Genom 

videoobservationer och intervjuer med förskollärare kunde Ljung-Djärf (2008, ss. 334-337) komma 

fram till att förskollärares attityder till digital teknik påverkar hur och i vilken utsträckning de 

tillämpar digitala verktyg i undervisningen. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

De vetenskapliga artiklar och avhandlingar som redovisats ovan berör alla forskning kring digitala 

verktyg, barns lärande och förskollärarens roll i förhållande till dessa. Flera av studierna belyser 

digitala verktygens positiva effekter för barns lärande och utveckling inom olika områden, såsom 

matematik, språk och fantasi. Att tidigare forskning visat att digitala verktyg kan gynna barns lärande 

är därför av relevans för vår studie då vi vill fördjupa oss i de digitala verktygens möjligheter för 

lärande, främst med fokus på förskollärarens betydelse i detta sammanhang. Genom den tidigare 

gjorda forskningen inom området kan vi också konstatera att lärarens roll faktiskt har en avgörande 

betydelse i teknologibaserade aktiviteter, varför detta är av central betydelse för oss att studera 

närmare. Dessutom har tidigare forskning visat att lärares attityder till digitala verktyg är direkt knutet 

till hur och i vilken utsträckning dessa används i verksamheten. Därför är förskollärarnas egna tankar 

kring digitala verktyg viktiga att undersöka och lyfta fram i denna studie. 

Syfte och frågeställningar  

Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan digitala verktyg och barns 

lärande. För att det ska bli ett lärande krävs dock att förskollärare ger stöttning i aktiviteter med 

digitala verktyg. Dessutom har kraven på digitalisering i förskolan ökat (Regeringskansliet 2018, s. 4; 

Lpfö 98/18 2018, ss. 9-10) samtidigt som statistik (Skolverket 2016, ss. 31-32) visar att behovet av 

kompetensutveckling i användning av digitala verktyg ökat. Mot bakgrund av denna forskning ser vi 

därför ett behov av att undersöka hur förskollärare i svenska förskolor beskriver arbetet med digitala 

verktyg för att främja lärande hos barn i undervisningen. Syftet med vår studie är att undersöka hur sex 

svenska förskollärare i olika kommunala förskolor i Stockholm beskriver sin digitala kompetens4 och 

sitt sätt att arbeta med digitala verktyg i undervisningen. 

Följande frågeställningar ligger till grund för arbetet: 

 Hur ser förskollärare på sin egen kompetens i förhållande till digitala verktyg och arbetet med 

att stimulera barns utveckling och lärande? 

                                                      
4 Digital kompetens inbegriper såväl kunskap om digitala verktyg och förmågan att använda dem men 

även attityden till användningen (Digitaliseringskommissionen 2016, s. 500) 
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 Hur ser förskollärare på digitala verktyg i undervisningen? 

 Hur beskriver förskollärare användningen av digitala verktyg i undervisningen?  

Teoretiskt perspektiv 

Då syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare beskriver sin egen kompetens och 

användningen av digitala verktyg i undervisningen har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella 

perspektivet, framförallt med inspiration av Vygotskijs tankar. Eftersom detta perspektiv lägger stor 

vikt vid språket och samspelet mellan människor och hur detta har betydelse för människors lärande 

och utveckling passar det studiens syfte då vi vill undersöka förskollärarnas egen digitala kompetens 

och hur de beskriver användningen av digitala verktyg för att stimulera barn i deras utveckling och 

lärande. Det sociokulturella perspektivet intresserar sig också för hur både fysiska och kognitiva 

resurser används för utvecklingen av människans lärande (Säljö 2014, s. 18, ss. 66-67). Med detta som 

bakgrund kan digitala verktyg såsom lärplattan ses som en slags fysisk resurs. 

Nedan följer dels en genomgång av vad det sociokulturella perspektivet innebär, dels några för vår 

studie relevanta begrepp från detta perspektiv. Det sociokulturella perspektivet som teoretisk grund 

lämpar sig väl för studier som fokuserar på redskap som hjälpmedel för människor och interaktioner 

mellan människor. Därför finner vi de sociokulturella begreppen artefakter, mediering, stöttning, den 

proximala utvecklingszonen samt interaktion och kommunikation som centrala för analysen av vår 

studie. Med begreppen artefakter och mediering kan vi få syn på vilken roll digitala verktyg har i 

undervisningen medan begreppen stöttning och den proximala utvecklingszonen hjälper oss att tolka 

förskollärarens bidrag i barnens lärande m.h.a digitala verktyg. Begreppen kommunikation och 

interaktion hjälper oss att få syn på de samspelsprocesser med digitala verktyg som sker mellan lärare 

och barn, samt barnen emellan.  

Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet baseras på framförallt den ryske utvecklingspsykologen Lev 

Vygotskijs idéer om lärande och utveckling. Vygotskij såg människans förmågor samt kunskaper som 

inte endast förutbestämda av hennes biologi utan även tillskansade och påverkade av hennes 

användning av både fysiska och intellektuella redskap (även kallade artefakter) som finns tillgängliga i 

hennes omgivning (Säljö 2015, ss. 90-92). Dessa teoretiska utgångspunkter finner vi användbara då vi 

är intresserade av hur förskollärare beskriver användningen av digitala verktyg, som kan ses som 

fysiska artefakter, i undervisningen tillsammans med intellektuella redskap. Med hjälp av dessa 

redskap medierar människan sina handlingar, vilket vi kommer gå igenom närmare nedan (Säljö 2015, 

ss. 90-92). Bland dessa redskap, som också kommer förklaras i detalj längre ner, är det mänskliga 

språket (inte nationalspråk såsom finska utan som teckensystem) det viktigaste av dem alla (Säljö 

2015, ss. 93-94).  

En central utgångspunkt inom det sociokulturella perspektivet är att människan ända från barnsben 

formas i samspel och kommunikation med andra människor. Genom att svara på kommunikativa 

initiativ, bli berörd av samt beröra andra och se hur andra reagerar etc. blir människan en del av en 

större social gemenskap som har sina egna normer, kultur, värderingar, världsbilder och liknande. 
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Barn tar till sig erfarenheter och kunskaper som förmedlas genom kommunikationen med andra 

människor, och dessa kunskaper och erfarenheter blir i sin tur en del av barnets individuella tänkande. 

Språket är i detta sammanhang ett avgörande (intellektuellt) redskap. Vi blir alltså till som tänkande 

sociokulturella varelser genom att vi föds in i en gemenskap och använder de redskap, fysiska liksom 

mentala/intellektuella, som denna erbjuder. Vad det sociokulturella perspektivet också betonar är att vi 

människor genom detta samspel och kommunikation kan sätta oss in i andra människors perspektiv – 

vi kan t.ex. förstå hur de tänker och vad de menar. Denna förmåga gör oss människor unika i 

förhållande till andra varelser (Säljö 2015, ss. 94-95). 

Artefakter och mediering 

Som nämnt ovan är s.k. artefakter samt mediering två viktiga begrepp utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Det förstnämnda kan sammanfattas som kulturella redskap (både fysiska och 

mentala/intellektuella sådana) utformade av oss människor, i form av exempelvis språk, symboler, 

räknesystem och kartor (Smidt 2010, s. 41, ss. 56-57). Dessa använder människan för att hjälpa sig 

själv att tänka, vilket innefattar att exempelvis minnas saker (Smidt 2010, s. 38, ss. 43-45). Dessa 

artefakter utvecklas i en av oss människor skapade kultur. Denna kultur är i sin tur både materiell i 

form av redskap såsom fortskaffningsmedel och immateriell i form av idéer och kunskaper (Säljö 

2014, ss. 29-30). 

Det andra begreppet mediering innebär att människan använder de kulturella redskapen/artefakterna 

för att åstadkomma kvalitativa förändringar av sitt tänkande, dvs. de olika sätt som människan 

kommunicerar på (Smidt 2010, ss. 42-43; Vygotskij 2001, s. 7). Det är ett sätt för oss människor att 

förstå och (om)tolka vår omvärld på – vi står alltså inte i direkt eller ”otolkad” kontakt med omvärlden 

utan behöver kulturella redskap för att förstå den (Säljö 2014, ss. 80-82). Då syftet med vår studie är 

att undersöka hur förskollärare beskriver sin egen kompetens kring digitala verktyg och användningen 

av digitala verktyg för att främja lärande hos barn är det nödvändigt att förankra begreppen mediering 

och artefakter i analysen av vår studie. Således kan vi utifrån förskollärarnas berättelser få en inblick i 

hur de ser på sin egen kompetens i relation till dessa artefakter samt hur de använder fysiska och 

intellektuella artefakter för att mediera kunskap. 

Vårt tänkande och föreställningsvärld är framvuxna ur och färgade av den kultur vi växt upp i samt av 

de fysiska och intellektuella redskap som utvecklats och brukas i den (Säljö 2014, ss. 80-82). Vi 

människor utvecklar ständigt nya fysiska och mentala/intellektuella redskap vilka i sin tur skapar nya 

sätt att mediera på (Säljö 2014, ss. 100-101). Ett exempel på ett relativt nytt medierande redskap är 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) som kan ses som ett hjälpmedel för barns lärande och 

som dessutom i sig självt är en hel ”verktygslåda” snarare än ett enskilt verktyg i sig (Strandberg 2006, 

ss. 93-97). 

Den proximala utvecklingszonen och stöttning 

Begreppen den proximala utvecklingszonen respektive stöttning är centrala inom det sociokulturella 

perspektivet, i synnerhet då de går hand i hand med varandra. Både Säljö (2014, ss. 119-120) samt 

Sandvik och Spurkland (2015, s. 43) beskriver hur Vygotskij såg människor som i en ständig process 

av utveckling och förändring, detta i form av situationer i vilka vi genom interaktion med varandra 

tillskansar oss nya kunskaper och insikter. Detta sätt att betrakta lärande kallar Vygotskij för den 

proximala utvecklingszonen (Säljö 2014, s.120). I denna zon lär sig människan ”en speciell kulturs 
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eller delkulturs sätt att uppfatta en företeelse” (Säljö 2014, s. 122), vilket sker genom interaktion med 

en mer kompetent individ som är ett slags vägledare för personen i fråga (Säljö 2014, s. 122). Under 

denna utvecklingsprocess bidrar den kompetente vägledaren den lärande med olika former av stöttning 

för att den förre skall hålla sig på rätt kurs och förstå och utföra uppgiften på rätt sätt – och det är 

denna process som kallas för stöttning (Säljö 2014, s. 123). Det sker ett samspel mellan den 

kompetente vägledaren (t.ex. en förälder) och den vägledde (t.ex. ett barn) och detta samspel blir en 

lärandesituation i vilken den vägledde inte bara får instruktioner utan även insikt i hur en fråga skall 

definieras och tolkas på ett rimligt sätt (Säljö 2014, s. 123).  

Sammanfattningsvis kan stöttning ses som ett slags stödstruktur som den kompetente tillhandahåller 

novisen för att denne ska ta sig från sin aktuella prestationsnivå till sin potentiella nivå (Smidt 2010, s. 

119). Detta sätt att se på lärande är nära förbundet till vårt syfte då vi vill undersöka hur förskollärare 

ser på sin egen kompetens i relation till digitala verktyg och hur de beskriver användningen av digitala 

verktyg för att främja barns lärande. 

Interaktion och kommunikation 

För att förstå lärande och utveckling på både kollektiv och individuell nivå är begreppen interaktion 

(även kallat samspel) och kommunikation mycket viktiga. Det är genom interaktion och 

kommunikation med vår omgivning som vår världsbild, subjektivitet, referensramar etc. formas (Säljö 

2014, ss. 232-233). Vygotskij menar att människans sociala interaktion är en förutsättning för inte bara 

utvecklingen av social kompetens utan även intellektuell (samt emotionell) utveckling – social 

respektive intellektuell utveckling är helt enkelt oskiljbara. Social kommunikation är en förutsättning 

för att språk och tänkande ska utvecklas - interaktion lägger alltså grunden för en människas intellekt 

(Strandberg 2006, ss. 47-48; Vygotskij 2001, s. 10). För interaktionen samt kommunikationen är, som 

antytt ovan, det mänskliga språket oumbärligt. Språket möjliggör för oss att dela med oss av våra 

erfarenheter samt utveckla kunskaper i form av exempelvis teckensystem och begrepp och kan även 

sägas vara det som föregår och fungerar som ett instrument för våra tankar (Strandberg 2006, s. 48; 

Säljö 2014, s. 233). Sammanfattningsvis kan (meningsfulla) interaktioner ses som grunden till allt 

lärande (Strandberg 2006, s. 54).  

Kommunikation används i en både vardaglig och teoretisk mening, och kan ses som ett sätt på vilket 

vi formar oss själva och andra samt som en länk mellan kultur och tänkande (Kultti 2014, s. 36). Inte 

bara verbala handlingar utan även icke-verbala dito samt redskap såsom leksaker kan ses som 

kommunikationssätt (Kultti 2014, s. 48). I och med den senaste tidens rapida teknikutveckling har nya 

redskap för kommunikation vuxit fram, såsom datorer och Internet (Säljö 2014, s. 240). 

Eftersom interaktion och kommunikation är central för utvecklingen av människans tänkande inom 

den sociokulturella teorin kan vi inte bortse från de interaktioner som sker kring digitala verktyg. Detta 

passar studiens syfte då vi är intresserade av hur förskollärare beskriver användningen av digitala 

verktyg för barns lärande. 
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Metod 

I detta avsnitt anges motiven bakom valet av studiens metod. Vi redogör också för vilka styrkor och 

svagheter den valda metoden för med sig. Dessutom presenterar vi studiens urval och 

undersökningspersoner samt hur genomförandet av studien gått till. Därefter redogör vi för studiens 

databearbetning och analysmetod. Avslutningsvis presenteras forskningsetiska överväganden och 

studiens kvalitet. 

Val av metod 

Ahrne & Svensson (2015, s. 14) påpekar att valet av metod är beroende av vilka forskningsfrågor man 

har. Eftersom syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare ser på sin digitala kompetens 

samt hur de beskriver användningen av digitala verktyg i undervisningen har vi därför valt kvalitativa 

intervjuer som forskningsmetod. Intervjuer gör det möjligt att få fatt på förskollärares tankar kring 

digitala verktyg och passar därför som metod för att besvara studiens syfte. Det finns olika former av 

intervjuer, såsom strukturerade (standardiserade frågor), semi-strukturerade (en del på förhand givna 

frågor, med möjlighet för utvikningar) och ostrukturerade intervjuer (utan på förhand formulerade 

frågor, bygger på fri konversation), men Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, s. 38) menar att det inte 

är väsentligt att göra en indelning av intervjuer. De menar snarare att intervjuer kan genomföras på 

olika sätt där frågeformuleringar kan vara mer eller mindre fasta och kompletteras med öppna frågor 

efter behov. Styrkor med intervju som forskningsmetod är att man får en bredare bild, djupare 

beskrivningar och flera nyanser än vid standardiserade frågeformulär (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2015, s. 38). Intervjun gör det möjligt att inom en kort tidsram få flera perspektiv på ett 

samhällsfenomen samt fånga språkbruk, normer, emotioner och det förgivvettagna hos de intervjuade 

(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 53). Övriga styrkor med intervjuer är att de går relativt snabbt 

att genomföra samt att de mynnar ut i mycket material. Löfgren (2014, s. 150) betonar att fördelen 

med att spela in intervjuer är att intervjuaren kan koncentrera sig på att lyssna och ställa följdfrågor 

istället för att sitta och fånga upp allt intervjupersonen säger med anteckningar. 

Intervjumetodens svaghet är att den ger en begränsad bild av ett fenomen och bör således kompletteras 

med andra metoder (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 53). För att få en mer trovärdig bild av 

förskollärares syn på och användning av digitala verktyg i undervisningen för att stimulera barns 

utveckling och lärande hade det därför eventuellt krävts en komplettering av intervjuerna med 

exempelvis observationer av hur förskollärare använder digitala verktyg i undervisningssammanhang, 

men sådana resurser fanns inte tillgängliga för oss (med tanke på arbetets omfattning och den tid vi har 

till förfogande). En annan svaghet med intervjun är att tolka vad en utsaga betyder och att intervjuaren 

i vissa fall missförstår det den intervjuade egentligen syftar på. 

Thornberg & Fejes (2015, s. 28) skriver att valet av teoretiskt förhållningssätt beror på vilken 

forskningsfråga man har och vad man väljer att fokusera på i analysen. Eftersom vi vill fokusera på 

förskollärarna och deras syn på och användning av digitala verktyg i lärandefrämjande syfte fann vi 

begrepp från den sociokulturella teorin användbara för oss. Sociokulturella begrepp som exempelvis 

artefakter och mediering hjälper oss att fokusera på de digitala verktygen och deras funktion för 

barnets lärande medan begreppet stöttning synliggör för oss hur pedagoger går till väga för att 
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stimulera barns utveckling och lärande med hjälp av digitala verktyg. Det teoretiska perspektivet och 

de tillhörande begreppen kan vi alltså använda som verktyg för att tolka datan. 

Urval och avgränsningar 

Vi genomförde intervjuer med sex förskollärare med olika lång erfarenhet av yrket. I förskolan arbetar 

både förskollärare och barnskötare men i denna studie har vi begränsat oss till förskollärare. 

Bakgrunden till detta är att förskollärare har ett särskilt ansvar att bedriva undervisning (Lpfö 98/18 

2018, s. 7, 19; SFS 2010:800). Vi ville att intervjudeltagarna skulle representera en mångfald av 

personer, så därför var vi öppna för att intervjua människor i olika åldrar, med olika lång erfarenhet 

samt genomförd utbildning inom olika tidsspann. Det visade sig dock vara mycket svårt att få tag på 

intervjupersoner som ville eller kunde ställa upp. Vi började med att mejla ut informationsbrev till ett 

40-tal olika förskolechefer som i sin tur kontaktade sina förskollärare. Förskolorna valdes ut 

slumpmässigt i Stockholmsområdet och vi hade ingen tidigare relation till dem. Det var många som 

tackade nej eller inte alls svarade vilket resulterade i att bortfallet blev stort. Till slut fick vi tag på 

några förskollärare som hade möjlighet att ställa upp på intervju. Det empiriska materialet har vi 

avgränsat genom att fokusera på de delar vi anser är relevanta för vår studie och våra frågeställningar. 

Undersökningsmaterial/personer 

Intervjudeltagarna bestod av sex förskollärare mellan 26 år och 65 år, verksamma i olika förskolor. 

Arbetslivserfarenheten hos studiedeltagarna varierade från 1 år till 41 år. Alla intervjudeltagare hade 

förskollärarutbildning men vissa hade även vidareutbildning inom exempelvis specialpedagogik. I 

studien använder vi benämningen “förskollärare 1”, “förskollärare 2” osv. för respektive 

intervjudeltagare. När vi redovisar citat från intervjuerna använder vi förkortningen ”F1”, ”F2” osv. 

Nedan redovisas en tabell som ger översiktlig information över deltagarna. 

Informant Yrkesbenämning & Placering Års Erfarenhet 

Förskollärare 1 (F1) Förskollärare i förskolan 12 

Förskollärare 2 (F2) Förskollärare i förskolan 11 

Förskollärare 3 (F3) Förskollärare i förskolan 36 

Förskollärare 4 (F4) Förskollärare i förskolan 41 

Förskollärare 5 (F5) Förskollärare i förskolan 1 

Förskollärare 6 (F6) Förskollärare i förskolan 15 

Tabell 1. Information om förskollärare 

Genomförande 

Innan vi började leta efter lämpliga intervjupersoner till studien formulerade vi intervjufrågor med 

utgångspunkt i det valda syftet och frågeställningarna. Intervjufrågorna sammanställdes sedan till en 

intervjuguide (se Bilaga 2). Sedan skickade vi ut informationsbrev och ett medföljande samtyckesbrev 

(se Bilaga 1) till slumpmässigt utvalda förskolor i olika stadsdelar i Stockholm för att få ett brett urval 

av förskolor. Informationsbreven innehöll information om oss, vårt syfte med studien, hur vi samlar in 

och behandlar data, samt vilka forskningsetiska aspekter som studien kan komma att beröra. 
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Förskolecheferna kontaktade i sin tur förskollärarna för att hänvisa vidare till oss. Det var många som 

inte svarade på mejlen och en hel del som tackade nej till att delta i studien. För att öka chanserna att 

få tag på intervjudeltagare kontaktade vi därför redan från första början många förskolor. Till slut 

lyckades vi få ihop sex förskollärare som kunde ställa upp på intervjuer med oss. Förskollärarna 

kontaktade oss via mejl och vi bestämde tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna genomfördes på 

respektive intervjudeltagares förskola. Val av miljö för genomförande av intervjuer beskrivs vara 

viktig (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 42). Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, s. 42) nämner 

exempelvis att intervjuer i hemmiljöer väcker särskilda känslor. Därför valde vi förskolan som plats 

för intervjun, för att förskolan är intervjudeltagarnas naturliga plats att arbeta i och väcker tankar 

knutna till upplevelser på den platsen där de främst arbetat pedagogiskt med digitala verktyg i. 

Informations- och samtyckesbrevet skrev vi ut och tog med till varje intervju. Innan vi påbörjade varje 

intervju informerade vi muntligen deltagaren om studiens syfte, vilka etiska överväganden som 

aktualiseras i samband med studien samt vad hen samtycker till. Sedan fick intervjupersonen läsa 

igenom informations- och samtyckesbrevet och skriva under samtyckesbrevet som samlades in av oss. 

Därefter kunde intervjuerna påbörjas. Vi försökte inta ett genuint och intresserat förhållningssätt, som 

Löfgren (2014, s. 146) påpekar är viktigt för att få intervjupersonerna att berätta så mycket som 

möjligt. Det är även viktigt att ge utrymme för intervjupersonen att tänka högt, prova olika spår och 

forma sina berättelser genom att ta ett steg tillbaka och ge tid (Löfgren 2014, s. 150). Vi utgick ifrån 

vår intervjuguide som underlag i intervjuerna, men lät intervjupersonerna berätta det de tycker är 

viktigt och relevant att lyfta fram. Under intervjuns gång ställde vi ibland följdfrågor som inte var en 

del av den förplanerade intervjuguiden. Intervjuerna varade mellan 25-40 minuter och samlades in 

genom ljudinspelningar via mobiltelefon och stödanteckningar på papper. Anledningen till att vi förde 

anteckningar trots att vi spelade in intervjuerna var möjligheten att återskapa det viktiga innehållet i 

intervjuerna ifall ljudinspelningen skulle gå förlorad, något Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, s. 50) 

av den anledningen rekommenderar. Vi avslutade intervjuerna med att tacka deltagarna för att de 

uppoffrat sin tid och bidragit med värdefulla tankar till studien.  

Efter varje intervju satte vi igång med transkribering direkt. Transkriberingen gjorde vi genom att 

lyssna på intervjuerna och skriva ned det som sades. För att successivt upptäcka detaljer lyssnade vi på 

ljudinspelningarna upprepade gånger. Tholander & Thunqvist Cekaite (2015, s. 198) menar just att det 

är viktigt att lyssna på det inspelade materialet flera gånger för att få en rik och nyanserad förståelse av 

deltagarnas berättelser. 

Databearbetning och analysmetod 

Svensson & Ahrne (2015, s. 23) skiljer mellan data och empiriskt material. Data syftar till det material 

som produceras i fältarbetet medan empiriskt material omfattar det avgränsade materialet som ligger 

till grund för analysen. Vi har valt att fortsättningsvis tillämpa begreppen data och empiriskt material 

utifrån denna definition. 

För att bearbeta datan från intervjuerna transkriberade vi varje intervju för att sedan kunna 

kategorisera och analysera materialet. Tiden för transkriberingen uppgick till två timmar per intervju. 

Det inspelade intervjumaterialet transkriberades på datorn och sedan skrevs alla intervjuer ut på 

papper. Vi upplevde att materialet blev lättare att bearbeta om vi hade den i pappersform då det ger 

möjlighet att markera, stryka under och föra anteckningar vid sidan av. Det underlättade för oss att se 

mönster, men också skillnader, i intervjupersonernas svar. 
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Vi har använt oss av en analysmetod som är inspirerad av “Grundad teori” (Lindgren 2014 s. 33; 

Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 44). Grundad teori innebär att forskaren i analysprocessen 

jämför de mönster hen hittills hittat med nya data som fortlöpande bearbetas, men även med tidigare 

forskning och sitt valda teoretiska perspektiv. Det finns olika benämningar på de faser som ingår i 

grundad teori i litteraturen om grundad teori men den gemensamma faktorn är tanken om en inledande 

öppen kodning och en avslutande grundad teoretisk modell som följer av analysen (Thornberg & 

Forslund Frykedal 2015, s. 48). De steg vi använt oss av i studien kallas kodning, tematisering och 

summering (Lindgren 2014, ss. 37-41). Först urskiljde vi s.k. “koder”, alltså nyckelbegrepp i 

textmaterialet. Några exempel på koder som vi urskiljde är: stöttning, samspel och kompetens. Sedan 

reducerade vi koderna till s.k. “teman”, vilket innebär att koderna samlas till kategorier. Vi fann tre 

återkommande teman i vårt resultat: förskollärares kompetenser kring digitala verktyg, ett medvetet 

bruk av digitala verktyg i undervisningen samt arbetssätt med digitala verktyg. Vi arbetade med 

materialet tills vi uppfyllde en s.k. “mättnad”, vilket innebär att svarsmönstrena blir tydliga och inga 

fler upptäcks trots upprepade läsningar av materialet (Lindgren 2014, s. 36; Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne 2015, s. 42). Slutligen, när temana var mättade, kunde vi dra slutsatser. Efter att vi bearbetat 

datan, eller det som nu kan benämnas som empiriskt material, använde vi vår valda teori för att tolka 

och analysera den. Öhlander (2011, s. 282) skriver att varje forskare har en verktygslåda där hen 

hämtar frågor, idéer, analytiska beskrivningar och tänkbara tolkningar för att applicera på sitt material. 

“Verktygslådan hålls samman av en slags teoretisk världsbild, ett teoretiskt grundackord som anger 

hur verkligheten ser ut och fungerar” (Öhlander 2011, s. 282). Vi tolkade och analyserade det 

empiriska materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv, genom att tillämpa sociokulturella begrepp 

på de centrala teman vi urskiljt. Innehållet i temana analyserade vi utifrån följande begrepp: artefakter, 

mediering, den proximala utvecklingszonen, stöttning samt kommunikation och samspel. Artefakter 

och mediering passar väl för att belysa de digitala verktygen som kunskapsförmedlande hjälpmedel i 

undervisningen i förskolan. Vi är intresserade av att undersöka förskollärarens egna kompetenser i 

användning av digitala verktyg samt hur de beskriver sitt arbetssätt med digitala verktyg för att 

stimulera barns utveckling och lärande, varför den proximala utvecklingszonen och stöttning som 

begrepp är passande för att analysera pedagogens roll i kontexten. Interaktion och kommunikation är 

två kärnbegrepp för lärande och utveckling inom den sociokulturella teorin och därför använder vi 

dessa begrepp för att få syn på de interaktioner som sker i lärandeprocesserna med digitala verktyg. 

Den teoretiska bakgrunden passar väl syftet, då syftet är att undersöka förskollärares syn på sin 

digitala kompetens och användningen av digitala verktyg i undervisningen. 

Forskningsetiska överväganden  

När man bedriver forskning måste man göra vissa forskningsetiska överväganden samt följa vissa 

riktlinjer. Vi har därför i vår studie följt de grundläggande forskningsetiska kraven från 

Vetenskapsrådet. De är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). 

Informationskravet innebär i stora drag att de som berörs av forskningen, såsom 

undersökningsdeltagare, skall informeras om syftet med forskningsuppgiften i fråga. För att ta några 

exempel på konkreta delar av detta krav kan följande nämnas. Forskaren skall informera deltagarna 

om deras uppgift i projektet samt vad villkoren för deras deltagande är. Dessutom skall deltagarna 

upplysas om att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan närhelst de 

vill. Även då de redan skrivit på samtyckesbrevet (Vetenskapsrådet 2017, s. 17). Vid exempelvis 
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intervjuer måste deltagarna tillgodoses med förhandsinformation, såvida inte detta äventyrar 

undersökningens syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Vi har följt detta krav genom att i förväg 

informera de förskollärare som vi intervjuat. Detta genom att skicka mejl med information om 

studiens syfte, de intervjuades rätt till avhopp från deltagande etc. till deras chefer, som i sin tur fört 

vidare informationen till förskollärarna. Deltagarna har dessutom vid intervjuarna fått både muntlig 

och skriftlig information om studiens syfte, intervjudeltagarnas rättigheter, hantering av materialet osv. 

Samtyckeskravet innebär kortfattat att forskaren skall inhämta forskningsdeltagarens samtycke om 

medverkan i det aktuella projektet. Deltagaren har rätt att bestämma över sin egen medverkan och kan 

avbryta sitt deltagande närhelst hen vill. Det får inte ske någon otillbörlig påtryckning eller påverkan 

från forskaren i samband med att någon bestämmer sig för att delta i eller hoppa av projektet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-10). Detta krav har vi uppfyllt genom att informera förskollärarna om 

deras rättigheter beträffande deras deltagande i undersökningen samt att vi genomfört intervjuerna 

först då vi skriftligen fått deras samtycke. 

Det tredje kravet om konfidentialitet innebär i korthet att uppgifter om dem som deltar i 

undersökningen skall hållas hemliga för obehöriga. Exempelvis skall deltagarnas identiteter inte kunna 

röjas så att utomstående får ta del av dessa (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13). Detta har vi tagit hänsyn 

till genom att inte benämna de vi intervjuat vid deras riktiga namn, samt genom att inte berätta exakt 

vilka förskolor de arbetar vid eller lämna några andra uppgifter som riskerar att avslöja deras identitet. 

Det sistnämnda kravet, d.v.s. nyttjandekravet, innebär att forskningsmaterialet endast får användas för 

forskningsändamål. Forskningsmaterialet får med andra ord inte användas i kommersiella eller icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Vi kommer inte använda vårt 

undersökningsmaterial för något annat än ändamål som har med forskning att göra. 

Studiens kvalitet 

I denna del diskuterar vi kvalitén på vår studie samt utvärderar svårigheterna och svagheterna med vårt 

metodval. Då vi använt oss av en kvalitativ metod för vår studie är begreppen validitet samt reliabilitet 

relevanta för en diskussion samt utvärdering av den. 

Validitet, som ursprungligen används inom kvantitativ forskning, omfattar till vilken grad en forskning 

samt dess metod(er) faktiskt undersöker det som avses att undersökas (Thornberg & Fejes 2015, s. 

258). Vi anser att vår studie uppfyller detta, då vår metod är anpassad till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi ville undersöka förskollärares tankar kring deras digitala kompetens och hur de 

beskriver användningen av digitala verktyg i undervisningen, och då betraktade vi intervjuer som en 

lämplig metod för att kunna besvara syftet och frågeställningarna. 

Reliabilitet (även kallat tillförlitlighet) innebär som dess namn antyder att forskningsmaterialet är 

tillförlitligt, oavsett forskningsmaterialets typ (Hartman 2003, s. 44). Här skulle man kunna 

problematisera vår studies resultat med Säljös (2014, ss. 115-116) poängterande att vad en 

intervjuperson säger inte nödvändigtvis är detsamma som vad denne tänker – svaren kan variera 

beroende på kontexten som den intervjuade befinner sig i. Exempelvis kan den intervjuade ge svar på 

en fråga eftersom det är en allmän princip att man svarar när man blir tillfrågad – även om den 

tillfrågade egentligen inte ens har reflekterat över frågan (Säljö 2014, ss. 115-116). Detta utgör en av 

de svårigheter och svagheter som vår studie möter: det kan finnas en risk för att våra intervjupersoner 

gav oreflekterade svar bara för att de helt enkelt kände sig tvungna att svara, eller att de helt enkelt inte 

vågade uttrycka sina faktiska tankar och åsikter. Det blir därför svårt att veta om svaren från 
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förskollärarna som vi intervjuat överensstämmer med deras faktiska tankar och åsikter. Hade vi 

inkluderat observation i vår metod hade vi kunnat öka studiens reliabilitet, då det hade fungerat som 

ett slags bekräftelse på att förskollärarnas ord också omsattes i handling. Ytterligare en potentiell 

svaghet med vårt metodval är att vi som intervjuare riskerar att ta med våra personliga åsikter och 

värderingar vilka i sin tur kan påverka forskningsresultaten, vilket kan ske i samband med att vi dels är 

närvarande i intervjuerna, dels försöker förstå oss på den intervjuades åsikter och värderingar (Roos 

2014, s. 47). 

Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat, vilket sedan analyseras utifrån vårt valda teoretiska 

perspektiv, dvs. det sociokulturella perspektivet. Resultaten baseras på materialet från intervjuerna och 

delas upp i olika teman, som vi urskiljt under bearbetningen av datan. Utifrån det insamlade materialet 

fick vi följande tre teman: förskollärares kompetenser kring digitala verktyg, ett medvetet bruk av 

digitala verktyg i undervisningen och arbetssätt med digitala verktyg. Inom dessa teman besvaras 

syftet och frågeställningarna. Efter resultaten följer en analys av temana utifrån de sociokulturella 

begreppen artefakter, mediering, den proximala utvecklingszonen, stöttning samt interaktion och 

kommunikation. 

Syftet med vår studie är, som tidigare nämnt, att undersöka hur förskollärare ser på sin kompetens och 

hur de beskriver arbetet med digitala verktyg i förskolans undervisning, med följande frågeställningar: 

 Hur ser förskollärare på sin egen kompetens i förhållande till digitala verktyg och arbetet med 

att stimulera varje barns utveckling och lärande? 

 Hur ser förskollärare på digitala verktyg i undervisningen? 

 Hur beskriver förskollärare användningen av digitala verktyg i undervisningen?  

Förskollärares kompetenser kring digitala verktyg 

De intervjuade förskollärarna reflekterar kring pedagogens roll i användandet av digitala verktyg i 

undervisningen. Förskollärarna belyser pedagogens kunskaper kring digitala verktyg som en 

förutsättning för att nyttja de digitala verktygens potential i ett lärandesyfte. Vidare framställs 

pedagogens deltagande roll som en nyckelfaktor för att barnen ska kunna ta till sig kunskap genom de 

digitala verktygen. De deltagande förskollärarna i studien ger uttryck för att det behövs mer 

kompetensutveckling i IKT för att möta de ökade kraven på digitalisering i förskolan. 

Pedagogens kunskaper sätter gränser eller erbjuder möjligheter för ett 

lärande 

Förskollärarna är eniga om att pedagogens kunskaper kring digitala verktygens funktion och 

användning är avgörande för att det ska bli ett lärande av det. De förklarar närmare att pedagogen först 

och främst själv måste besitta kunskaper i hantering och användning av digitala verktyg. Vidare 

beskrivs pedagogens uppgift vara att sitta i närheten eller bredvid barnet som använder det digitala 

verktyget och vara aktiv. Detta kan ske genom att exempelvis ställa utmanande frågor, leda barnet 
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framåt i aktiviteten eller sätta ord på saker och ting. Förskollärare 1 ger exempel på hur pedagogen kan 

sitta vid barnet som utforskar en app på lärplattan och ge förklaringar på ord för att det ska bli ett 

sammanhang för barnet. Förskollärare 2 menar att det handlar om vad man som pedagog utstrålar och 

vad man gör aktiviteten till. Hen förklarar utförligare att pedagogens kunskaper är en förutsättning för 

att kunna väcka intresse och därmed skapa ett lärande med hjälp av de digitala verktygen. 

F2: Om jag som pedagog inte är insatt i digitala verktyg blir det svårt för mig att använda dessa i 

undervisningen. Det blir naturligt att jag väljer bort eller ersätter med något annat. Det ingår såklart i 

vårt uppdrag att arbeta med digitala verktyg men utan kunskaper minskar intresset och därmed 

användningen av dessa verktyg. 

Också förskollärare 3 menar att kunskapen kring digitala verktyg hos pedagogen är jätteviktig samt att 

pedagogen bör vara positivt inställd till och uppmuntra barnet till användning av digitala verktyg. 

Förskollärare 4 berättar att pedagogen måste vara nyfiken tillsammans med barnen när de jobbar med 

digitala verktyg. Förskollärare 5 berättar i likhet med föregående att pedagogens aktiva närvaro och 

nyfikna förhållningssätt är viktigt i detta sammanhang. 

F5: När man jobbar med digitala verktyg måste man vara aktivt närvarande med alla sinnen för att 

kunna stötta barnet vidare i aktiviteten, alltså i lärandet. Det krävs en nyfikenhet också från 

pedagogens sida. 

Hen exemplifierar vidare: 

F5: När vi jobbar med programmering, till exempel, brukar barnen konstruera banor som robotarna 

ska ta sig igenom och ibland när väggarna rasar måste man vara där och utmana dem genom att ställa 

frågor som “vänta, vad var det som gick fel? Vad var det du tryckte på?” så att man inte bara lämnar 

barnen där. 

Ett annat uttryck som pekar på vikten av pedagogens engagemang i arbetet med digitala verktyg är 

följande: 

F3: Barnen får koppla ihop ljud med bokstäver och så småningom, när de fått mer kunskap om 

bokstäver kan de skriva fram ord på lärplattan. Sedan behöver ju pedagogen finnas där och ge 

förklaringar för att det ska bli meningsfullt för barnen. Till exempel genom att synliggöra kopplingen 

mellan ljud och bokstav eller ord och bild. 

Förskollärare 6 menar att pedagogen bör visa möjligheterna med digitala verktyg och erbjuda olika 

digitala verktyg under dagen. 

F6: Pedagogen måste visa en mångfald av sätt att arbeta med olika digitala verktyg så att barnen 

självständigt och aktivt också kan använda de digitala verktygen. Annars blir det här att de bara sitter 

passivt och tittar på film. 

Resultaten visar alltså att pedagogens roll är viktig när det kommer till digitala verktyg samtidigt som 

resultaten visar att förskollärarna menar att om pedagogen inte har tillräckligt med kunskaper kan 

digitala verktyg istället bli till en nackdel. Dessutom uttrycker, som tidigare nämnt, flera av 

förskollärarna i studien att de saknar kunskaper och färdigheter vad gäller användning av digitala 

verktyg. 

F1: För att det ska ske ett lärande, eller för att man ska kunna upptäcka att det sker ett lärande, då 

behöver ju ändå en pedagog vara i närheten eller bredvid… eller med, gärna aktiv. 

F2: Vi har som mål att vi sitter bredvid och vägleder barnen i lärandet. Att det liksom inte bara är ett 

görande, utan det blir också ett lärande när vi sitter med dem. 

Dessa uttalanden pekar mot att förskollärarna ser deras roll som betydelsefull i arbetet med digitala 

verktyg. De beskriver sin uppgift som vägledande och närvarande. 
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Fortbildning är önskvärt 

Förskollärarna i denna studie uttrycker alla ett behov av kompetensutveckling inom IKT. Trots att de 

fått gå kurser och workshops i användning av digitala verktyg vittnar resultaten om att mer 

fortbildning är nödvändigt för att kunna förverkliga läroplanens mål. Flera av förskollärarna menar att 

digitala verktyg är något positivt och för med sig många potentiella möjligheter för lärande, men deras 

begränsade kunskaper kring dessa verktyg utgör många gånger ett hinder. 

F2: Om jag som pedagog inte har tillräckligt med verktyg för att kunna förmedla kunskapen vidare 

till barnen, då blir det liksom ett hinder…men ligger jag steget före och är väl påläst med vad jag vill 

få ut av just de här apparna och den här aktiviteten så tror jag bara att det är positivt. 

F3: Det handlar om att vi pedagoger måste kunna använda de digitala verktygen. Vi behöver inte 

kunna allting, vi lär oss i takt med barnen, men vi måste veta hur vi använder det. Precis som när 

TV:n kom på sextiotalet och man var rädd för att ungar skulle få fyrkantiga ögon. 

Egenskaper som förskollärarna anser sig behöva bli bättre på är snabbhet vad gäller användning av 

digitala verktyg, grundläggande och regelbunden användning av dessa, kunskap kring vilka appar som 

är pedagogiska och användbara samt strategier för hur man kan använda digitala verktyg för att 

stimulera barns lärande. 

Förskollärarna menar att digitaliseringen i förskolan är del av en större global utveckling. För att på 

bästa sätt ge förutsättningar för barn att lära med hjälp av digitala verktyg menar därför flera av 

förskollärarna att det är viktigt att hålla sig "à jour" med teknologin, bland annat genom att granska 

aktuell forskning och studera populärkultur. Den nya läroplanens (Lpfö 98/18 2018) krav på 

digitalisering i förskolan kommer upp ett par gånger under intervjuerna och i samband med det lyser 

en viss osäkerhet igenom kring de digitala verktygens användning och hur man ska förverkliga 

läroplanens mål.  

F5: Det blir svårt att uppfylla de nya läroplansmålen gällande digitalisering om man som pedagog 

inte kan hantera digitala verktyg eller vet hur man didaktiskt ska använda verktygen. 

Detta citat talar om att förskolläraren ser pedagogens kunskaper som viktiga i arbetet läroplansmålen 

som är kopplade till digitalisering. 

Ett medvetet bruk av digitala verktyg i 

undervisningen 

Förskollärarna i studien beskriver digitala verktyg i positiva termer när de blir intervjuade om hur de 

ser på digitala verktyg. I samband med detta betonar de att verktygen måste användas på ett medvetet 

sätt och att det bör finnas ett syfte med användningen för att det ska leda till ett lärande. Förskollärarna 

menar att de digitala verktygens möjligheter annars går förlorade och att användningen lätt övergår till 

barnpassning. De digitala verktygen betraktas som ett komplement till den övriga verksamheten i 

förskolan. Nedan följer några exempel på hur förskollärarna uttrycker sig kring detta. 

Förskollärare 1, 2 och 4 betonar alla att det är viktigt att ha ett syfte när man använder digitala verktyg. 

Det ska finnas ett mål med användningen och de ska inte bara överlåtas till barnen och användas hur 

som helst. Att spela spel och titta på film anses av förskollärarna som ett nöje, något som ska göras 

utanför förskolans praktik. Exempelvis betonar förskollärare 2, 3, 4, 5 och 6 att användning av digitala 

verktyg inte ska övergå till något slentrianmässigt eller att lärplattan blir till en ”barnvakt”, medan 

förskollärare 1 förklarar att barnen ”ibland kan få slappna av en stund och spela spel”. Förskollärarna 
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är noga med att understryka att digitala verktyg, såsom lärplattan, används på ett annat sätt i förskolan 

än i hemmet; 

F2: Lärplattan inom förskolans värld är ingen barnvakt, utan det är ett läromedel där vi försöker 

liksom komplettera vårt arbete då via lärplattan. 

F1: Barnen spelar ju spel och leker med dem där hemma, det är ju inte det vi ska erbjuda här på det 

sättet. Utan det ska finnas ett mål med varför man använder digitala verktyg, tänker jag. 

F3: Det digitala verktyget kan ju bli en extra pedagog, men inte en barnvakt. 

Alla studiedeltagare är alltså mer eller mindre överens om att det krävs ett medvetet bruk med digitala 

verktyg och att det inte bara får överlåtas till barnen hur som helst. Förskollärare 3,4 och 6 nyanserar 

denna tanke genom att prata i termer av barn som producenter istället för konsumenter av teknologi. 

De förklarar att barnen inte bara ska vara passiva mottagare av kunskap, utan att de ska producera sitt 

eget lärande. Detta beskriver de mer konkret som att barnen ska skapa, inte sitta och passivt ta emot 

information. Snarare vill de att barnen är aktiva i sitt lärande, vilket de beskriver kan handla om att 

programmera robotar, skapa egna filmer eller sagor med hjälp av lärplattan eller utforska 

naturvetenskapliga fenomen med USB-mikroskop. Det är detta som förskollärarna menar digitala 

verktyg i förskolan ska användas till. 

Resultaten tyder på att förskollärarna har en positiv inställning till att digitala verktyg kan, såvida de 

används på rätt sätt, vara en tillgång i undervisningen. Å andra sidan menar de att de digitala verktyg 

inte kan ersätta eller konkurrera ut andra viktiga redskap och aktiviteter. Förskollärare 5 och 6 

konstaterar följande; 

F5: Det ena utesluter inte det andra, det ska vara en mångfald av olika delar i förskolan i den dagliga 

verksamheten. 

F6: Digitala verktyg ser jag som ett tillägg, ett verktyg för att fördjupa undervisningen. Och jag 

tänker att det inte är någonting som ska ersätta någonting annat av det vi gör på förskolan...utan mer 

som ett tillägg, precis som drama, lera, litteratur och så vidare. I vissa undervisningstillfällen fungerar 

det bra att arbeta med lera, ibland fungerar digitala verktyg väldigt bra. Andra gånger lämpar sig en 

kombination av lera och digitala verktyg väl. 

Citaten ovan talar för att digitala verktyg betraktas som en av många viktiga komponenter i förskolan 

och bör ses som ett komplement till förskolans övriga verksamhet. 

Arbetssätt med digitala verktyg 

Digitala verktyg skapar flera förutsättningar för barn att lära och utvecklas inom olika områden, menar 

förskollärarna i studien. De har utarbetat flera strategier för att aktivt jobba med barns allsidiga lärande 

och utveckling i förskolan med hjälp av digitala verktyg. Dessutom anser förskollärarna att digitala 

verktyg skapar förutsättningar för kommunikation och interaktion, men att de aldrig helt kan ersätta 

mänskligt samspel. De menar istället att barn behöver öva på kommunikativa förmågor i 

mellanmänskliga interaktioner. 

Strategier för lärande 

Förskollärarna har olika arbetssätt vad gäller de digitala verktygen och de intervjuade personerna 

beskriver konkret olika sätt att använda olika digitala verktyg på i undervisningen för att främja 

lärande hos barn. Hos alla förskollärare i studien är lärplattan det vanligaste förekommande digitala 

verktyget. 
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Förskollärare 1, 2 och 6 berättar att de använder olika appar för att stimulera barns språkutveckling. 

Förskollärare 6 ger exempel på appar som används på förskolan där hen arbetar, såsom ”Skolstil”5, 

”Puppet Pals”6 och ”Book Creator”7. Hen tycker att appar som exempelvis PuppetPals gör att barns 

berättande blir mer rikt och språket mer levande och förklarar att vidare att i appen förekommer ljud, 

symboler, rörelser och andra effekter som sätter igång barnets språk, effekter som jämförelsevis inte 

finns i analoga böcker. Förskolläraren menar därför att digitala verktyg erbjuder nya dimensioner. 

F6: Jag tycker mig se att barns berättande blir mer innehållsrikt med alla de effekter som tillkommer i 

lärplattan. De kan använda och kombinera ljud, rörelser, symboler och en massa andra häftiga 

effekter som stimulerar deras fantasi. Vanliga böcker ger inte alls samma reaktioner. På så vis berikas 

deras språk och berättande. 

Lärplattan används även för att arbeta med naturvetenskapliga fenomen. Förskollärare 1 berättar att 

när de på avdelningen arbetade med solsystemet visade de bilder och simuleringar som visar hur 

planeter rör sig runt solsystemet. Barnen fick även skapa egna filmer genom att lägga till 

specialeffekter som gjorde att det såg ut som om barnen var ute i rymden och flög. Förskollärare 2 

berättar att lärplattan ibland får följa med ut till skogen där de fotograferar olika naturobjekt, 

exempelvis djurspår. Sedan tar de med sig lärplattan tillbaka till avdelningen för att titta på de tagna 

bilderna och försöka identifiera vilket djur spåren tillhör.  

Trots att lärplattan är dominerande i undervisningen används flera andra digitala verktyg. På förskolan 

där förskollärare 4 arbetar jobbar de en hel del med QR-koder, där barnen har möjlighet att berätta, 

spela in och lyssna på sagor bl.a. Hen ger exempel på hur barnen, när de på avdelningen jobbade med 

ett ljudprojekt, först fick välja en bild och därefter göra ett ljud som kunde tänkas komma från det 

bilden föreställde. Ljudet spelades in och sparades på en QR-kod som trycktes ut och lades på väggen, 

så att barnen kunde lyssna på inspelningen när de ville. 

Förskollärare 5 använder sig av programmeringsrobotar som ett hjälpmedel för att utmana barnen i 

matematik och teknik. Barnen får konstruera banor eller labyrinter som robotarna ska ta sig igenom. 

Sedan får barnen koda robotarna efter att ha räknat ut hur många steg och i vilken riktning robotarna 

måste gå för att ta sig igenom banan utan att stöta på hinder. Förskollärare 6 använder å andra sidan 

programmeringsrobotar för att stimulera barns språkutveckling genom att fästa en penna på roboten 

och låta barnen rita eller skriva bokstäver genom att koda roboten. Ett annat digitalt verktyg för 

språkstimulering som används av förskollärare 6 är USB-mikroskop. Hen förklarar att de använder 

USB-mikroskop för att undersöka saker närmare och menar att detta ger ökar förståelsen och 

underlättar begreppsuppfattningen än om barnen skulle få se samma sak på bild. 

F6: Med USB-mikroskopet kan ord och begrepp göras mer påtagliga. Om vi jobbar med rötter till 

exempel, så ger det en mycket bredare förståelse om barnen får möjlighet att se rötternas färg, form 

och mönster i detalj än om de bara skulle undersöka med blotta ögat. 

Projicering använder de också på avdelningen, som ett sätt för att förstärka barnens lek. Hen förklarar 

närmare: 

F6: Vi projicerar upp bakgrundsbilder- och filmer för barnen att utforska och leka i, exempelvis 

skogsmiljöer. Samtidigt som det är jätteviktigt att vi åker till skogen en dag i veckan också, att vi kan 

liksom växelvis uppleva med olika sinnen. I skogen är det ju mycket lukt och känsel och här kanske 

det blir mer fantasi, att man tar med sig de sinnena till att arbeta i digitala miljöer. 

                                                      
5 App som innehåller bokstavsljud och talsyntes 

6 App som man kan skapa tecknad film eller teater med 

7 App som man kan skapa e-böcker med  
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Förskollärare 3 lyfter fram att vissa aktiviteter inte hade varit möjliga utan digitala verktyg; 

F3: Vi värnar väldigt mycket om att läsa böcker och så märkte vi att barnen ville hitta på egna sagor, 

så då plockade vi ut massvis med bilder från internet och lade ut dem på golvet. Sedan fick barnen 

komma in tre stycken åt gången och titta på bilderna och sedan välja ut en bild att hitta på en saga till. 

Därefter gjorde vi den här klassiska boken som barnen fick lägga text till. Och så gjorde vi ett träd, 

där vi hängde upp alla barnens sagor. Jag tänker att det inte hade fungerat om vi inte hade kunnat 

plocka ut de här bilderna från internet. 

Kooperativt lärande 

Några av studiedeltagarna lyfter sätt att arbeta med digitala verktyg där barnen kan lära av och med 

varandra genom att samspela och kommunicera. Förskollärare 1 beskriver ett exempel på hur hen 

organiserat lärandesituationer där digitala verktyg ger förutsättningar för barnen att lära tillsammans: 

F1: På min tidigare arbetsplats hade vi ett tema om sagor och berättande. Då använde vi lärplattan 

som barnen fick spela in egna berättelser på och så klippte vi ihop det. Barnen fick lägga till bilder, 

ljud och text. Sen fick barnen presentera berättelserna för varandra och vi förde diskussioner kring 

berättelserna med barnen. 

Förskollärare 4 ger ett annat exempel på hur de digitala verktygen kan skapa förutsättningar för 

samspel och lärande i barngruppen: 

F4: Jag använde projektor vid högläsningen en gång. Det gjorde det möjligt för hela barngruppen att 

följa berättelsen istället för att alla skulle ha behövt sitta och trängas vid den faktiska boken. 

I intervjuerna framkommer också att olika former av kommunikativa förmågor aktiveras i arbetet med 

digitala verktyg. Förskollärare 5 säger att hon observerat hur barnen använder förmågor som 

samarbete, förhandling och argumentation i aktiviteter med lärplattan och ger följande exempel; 

F5: När ett barn till exempel skulle konstruera en byggnad på lärplattan så satt de andra barnen och 

diskuterade vilka val hen skulle göra. De gav kommandon och godtog eller nekade varandras förslag.  

Barnen runtomkring använder verbal kommunikation för att hjälpa barnet vid det digitala verktyget 

framåt i aktiviteten. Förskollärarnas berättelser talar alltså för att det sker en del gemensamt lärande 

kring de digitala verktygen. Andra studiedeltagare menar däremot att digitala verktyg står i vägen för 

ett lärande av och med varandra. Exempelvis tycker förskollärare 2 och 6 att digitala verktyg inte kan 

ersätta mellanmänskliga aktiviteter. Förskollärare 2 är av den åsikten att människor är sociala varelser 

och behöver använda förmågor som att göra sig hörd och framföra sin åsikt. Detta menar hen inte kan 

göras med en skärm, utan att barnen i förskolan behöver öva på detta i grupp. Förskollärare 6 berättar i 

likhet med förskollärare 2 att den mellanmänskliga relationen alltid kommer först. Hen förklarar 

närmare att man inte på samma sätt kan argumentera eller analysera tillsammans med en dator som 

man gör med en människa och på så sätt få ett lika fördjupat lärande. Förskollärare 3 står fast vid att 

aktiviteter kring lärplattan sker enskilt. Hen pratar om barn som ritar på lärplattan istället för att 

faktiskt sitta vid bordet med andra barn och använda papper och penna samtidigt som de för en 

diskussion kring aktiviteten. 

Sammanfattning av resultatet 

Förskollärarna i studien menar att pedagogens egna kompetenser kring IKT är en förutsättning för att 

skapa lärandetillfällen samt för att stötta och utmana barnen i lärandeprocessen. Alla sex 

intervjudeltagare uppger att de fått kompetensutveckling inom IKT, men att mer fortbildning är 

nödvändigt för att kunna möta de mål och krav som ställs på förskolans utbildning. Vidare är de eniga 

om att det krävs ett medvetet bruk av och ett syfte bakom användningen av de digitala verktygen. De 
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skiljer på användning av digitala verktyg i hemmet och i förskolan och menar att förskolan ska erbjuda 

barnen något annat än vad de får i hemmet. De digitala verktygen betraktas som ett komplement till 

förskolans övriga material och aktiviteter. Förskollärarna använder olika digitala verktyg på en 

mångfald av sätt för att främja lärande hos barn. Det vanligast förekommande digitala verktyget är 

lärplattan. Exempelvis använder de olika appar på lärplattan för att träna barnens förmåga att skriva, 

lyssna, tala och läsa. Även andra digitala verktyg såsom programmeringsrobotar och projektorer 

används aktivt på vissa av förskolorna. Genom att programmera robotar arbetar de med matematik och 

teknik medan projektorn används för att iscensätta bakgrundsbilder som ett sätt att stimulera fantasi 

och kreativitet i lek. Vidare lyfter förskollärarna aktiviteter med digitala verktyg där barnen lär genom 

att samspela och kommunicera med varandra. Vissa av de intervjuade förskollärarna menar däremot 

att digitala verktyg många gånger hämmar socialt lärande och värderar mellanmänskliga relationer och 

interaktioner högre. Således kan inte de digitala verktygen helt ersätta mellanmänskligt samspel, anser 

förskollärarna.  

Genom att applicera sociokulturella begrepp på de resultat vi fått fram kan vi få en fördjupad bild av 

det studerade fenomenet. Exempelvis framgår av resultaten att förskollärarna anser att det är viktigt att 

pedagogen besitter kunskaper i användning av digitala verktyg och detta är en faktor som kan påverka 

den process som sker i pedagogens stöttning för barnet och i den proximala utvecklingszonen, varför 

dessa begrepp blir relevanta att undersöka vidare i analysen. Studiedeltagarna beskriver olika sätt att 

använda digitala verktyg på i undervisningen och med hjälp av begreppen artefakter och mediering 

kan vi få syn på hur dessa teknologiska redskap fungerar som hjälpmedel för att förmedla ett lärande. 

Resultaten visar vidare att förskollärarna belyser det sociala samspelet kring de digitala verktygen, 

varför det är av intresse att studera närmare utifrån begreppen interaktion och kommunikation. 

Analys utifrån det sociokulturella perspektivet 

Följande kommer de ovan redovisade resultaten att analyseras med hjälp av begrepp från det 

sociokulturella perspektivet. Analysen är indelad utifrån begreppen, vilka är följande: artefakter och 

mediering, den proximala utvecklingszonen och stöttning samt interaktion och kommunikation. 

Artefakter och mediering 

Enligt förskollärarna i studien är det viktigt att ha ett syfte med användningen av digitala verktyg. 

Förskollärarna ser de digitala verktygen som ett komplement till förskolans aktiviteter och redskap. 

Digitala verktyg kan utifrån den sociokulturella teorin beskrivas som fysiska artefakter, vilka blivit 

utvecklade i den omgivande kulturen. De digitala verktygen fungerar som redskap för att hjälpa 

människan att tänka (Smidt 2010, s. 38, ss. 43-45) och kan i denna kontext betraktas som medel för 

förskollärarna att arbeta med barns lärande. Förskollärare 6 projicerar upp olika miljöer för att 

stimulera barnens fantasi i leken. Förskollärare 4 berättar att hen arbetar med QR-koder för att 

stimulera barns språkutveckling, där barnen exempelvis får skapa ljud till en bild och sedan spela in 

ljudet på en QR-kod. Förskollärare 6 beskriver att barnen får konstruera banor och koda 

programmeringsrobotar så att de tar sig igenom banan utan att gå på hinder, som ett sätt att utmana 

barnen i matematik och teknik. Utifrån dessa exempel tolkar vi de digitala verktygen som viktiga 

redskap med hjälp av vilka förskollärarna använder sig av för att arbeta med begrepp och fenomen 

inom olika områden såsom matematik, språk, naturvetenskap och teknik.  

Förutom de fysiska artefakterna medverkar också intellektuella artefakter i processen. Som tidigare 

nämnt är språket det viktigaste redskapet av alla och ett nyckelbegrepp inom sociokulturell teori. Säljö 
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(2014, s. 82) definierar språket som “den mest unika beståndsdelen i mänsklig kunskapsbildning och, 

mer generellt, i vår förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med varandra”. I resultaten ser vi 

att förskollärarna beskriver situationer där det mänskliga språket används tillsammans med digitala 

verktyg, exempelvis när förskollärarna ställer utmanande frågor till barnen i aktiviteter med 

programmeringsrobotar eller när barnen förhandlar om vilka val de ska göra i aktiviteter med 

lärplattan.  

Förskollärarna ger exempel på hur de använder digitala verktyg för att förmedla kunskap till barnen. 

Exempelvis använder förskollärare 1 och 2 lärplattan för att visa simuleringar av solsystemet eller ta 

bilder av djurspår ute i skogen som de sedan utforskar vidare på förskolan. Förskollärare 6 berättar att 

de använder USB-mikroskop till att förstora små saker och fördjupa sig i detaljer. Dessa beskrivningar 

utgör exempel på hur digitala verktyg fungerar som medierande artefakter. Förskollärarna beskriver de 

digitala verktygen som hjälpmedel för att underlätta förståelse, konkretisera saker och göra företeelser 

begripliga för barnen. I vår analys tolkar vi detta som att de fysiska artefakterna medierar världen för 

barnen. Dessa beskrivningar av arbetssätt med digitala verktyg för att stimulera lärande utgör exempel 

på hur teknologi medför nya villkor för mediering (Säljö 2014, s. 101). 

Utifrån begreppen artefakter och mediering kan vi alltså se att både fysiska artefakter (som i det här 

fallet digitala verktyg) och intellektuella artefakter (bl.a. det mänskliga språket) medierar kunskap för 

barnen. Säljö (2014, s. 76) poängterar just detta faktum, att människan fungerar i samspel med 

artefakter och lär sig genom att använda både fysiska och intellektuella redskap. Tillsammans utgör 

alltså fysiska och intellektuella artefakter kulturella redskap som samverkar i lärandeprocessen mellan 

barnen och förskollärarna. 

Den proximala utvecklingszonen och stöttning 

Nästan alla förskollärare i studien lyfter fram pedagogens roll som viktig i användandet av digitala 

verktyg. De menar att det är viktigt att pedagogen för det första besitter kunskaper i användning av 

digitala verktyg men även att vara närvarande och engagerat vid barnet och det digitala verktyget för 

att aktiviteten ska resultera i ett lärande. Pedagogens deltagande roll beskrivs som en förutsättning för 

att ett lärande ska uppstå och för att barnet ska kunna stimuleras och utmanas vidare i sitt lärande. 

Strategier som förskollärarna beskriver kan till exempel vara att pedagogen sitter bredvid barnet och 

ställer frågor eller beskriver och förklarar ord för att skapa ett sammanhang. Det förskollärarna 

beskriver kan liknas vid det sociokulturella begreppet stöttning. Pedagogen blir här en vägledare för 

barnet genom att hen utmanar barnet på olika sätt utifrån var barnet befinner sig i sin utveckling (Säljö 

2014, s. 123). Pedagogen ligger så att säga före och ger verktyg för barnet att komma framåt. Detta är 

också relaterat till den proximala utvecklingszonen då pedagogen, som här betraktas som den mer 

kompetente personen, hjälper barnet framåt för att denne ska nå kunskapen som ligger inom räckhåll 

för barnet men som denne behöver vägledning för att kunna nå. Vidare kan man hävda att barnen 

stöttar varandra när de arbetar tillsammans med digitala verktyg. Förskollärare 4 hur hen sett att 

barnen som sitter runtomkring det barnet som är vid lärplattan ofta kommenterar och ger barnet hjälp 

när det fastnar. Här kan vi tolka det som att de andra barnen ger stöttning i form av tips och 

kommandon för barnet att komma framåt och bemästra uppgiften. 

Förskollärarna uttrycker en oro kring sina kunskaper och färdigheter kring digitala verktyg. Eftersom 

teorin om stöttning och den proximala utvecklingszonen mycket går ut på att ligga steget före så kan 

man tolka det faktum att förskollärarna saknar kunskaper kring digitala verktyg som ett hinder för att 

de ska kunna erbjuda barnen stöttning och hjälpa barnet framåt i den proximala utvecklingszonen. 

Sandvik och Spurkland (2015, s. 44) poängterar att i stöttning är det viktigt att veta var barnet befinner 
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sig, i vilka områden det behöver hjälp samt hur man gör för att erbjuda stöttning och bl.a. det 

sistnämnda blir svårt om inte pedagogen vet hur man hanterar digitala verktyg eller på vilka sätt man 

kan stötta genom att använda dessa. 

Interaktion och kommunikation 

Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av socialt samspel för lärande och utveckling. I många 

av aktiviteterna med digitala verktyg som förskollärarna beskriver sker det interaktioner och samspel 

både mellan barn och pedagoger men också barnen emellan. Exempelvis berättar förskollärare 1 att 

barnen fick skapa egna sagor på lärplattan och presentera berättelserna för varandra medan 

förskollärare 4 berättar om att hen projicerade upp en bok vid högläsningen vilket öppnade upp för 

hela gruppens deltagande. Gjems (2011, s. 21) beskriver det sociala samspelets roll inom 

sociokulturell teori: “När barn deltar i aktiviteter tillsammans med andra lär de sig något och utvecklar 

sin kognitiva kompetens. Deltagande i aktiviteter är utgångspunkten för att bli förtrogen med en 

kulturell praktik och ta den till sig och deltagande är nödvändigt för lärande och utveckling”. De 

samspelsaktiviteter förskollärarna i vår studie berättar om tolkar vi därför som centrala för barnens 

lärande och utveckling. Barnen tar till sig kunskap genom att ingå i sociala interaktioner med andra. 

Vi kan inte undvika att lyfta språkets roll även här, då den utgör en så viktig del inom den 

sociokulturella teorin. Språket är en förutsättning för interaktion och kommunikation (Strandberg, 

2006, ss. 47-48). Utifrån förskollärarnas beskrivningar används språket mellan pedagogen och barnet 

när de samspelar kring det digitala verktyget samt när pedagogen ger stöttning. Det sker också mellan 

barnen när de interagerar med varandra i aktiviteter med digitala verktyg. I våra resultat kunde vi bl.a. 

se att förskollärare 5 observerat hur barnen samarbetar och argumenterar med varandra vid lärplattan. 

För att samarbeta och argumentera (vilka vi ser som olika former av interaktion) använder barnen 

språket. Gjems (2011, ss. 139-140) förklarar hur tänkandet utvidgas när tankar formuleras till ord i 

interaktion mellan människor. Utifrån denna interpretation ser vi det av förskollärarna beskrivna 

samspelet mellan barnen som utvecklande för barnens tänkande, och således lärande. Vi kan således 

konstatera att språket, som används i interaktionen mellan människor, är primärt i lärande- och 

utvecklingsprocesser. 

Diskussion  

I detta avsnitt knyts studien samman. Inledningsvis sammanfattas studiens syfte och frågeställningar 

samt det analyserade resultatet. Därefter följer en diskussion kring studiens resultat i förhållande till 

den tidigare forskningen. Avslutningsvis beskrivs studiens relevans och betydelse för professionen, 

slutsatser samt förslag till vidare forskning. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare ser på sin digitala kompetens och hur 

de beskriver användningen av digitala verktyg när det kommer till barns lärande. Följande 

frågeställningar har legat till grund för studien: Hur ser förskollärare på sin egen kompetens i 

förhållande till digitala verktyg? Hur ser förskollärare på digitala verktyg i undervisningen? Hur 

beskriver förskollärare användningen av digitala verktyg i undervisningen? 
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Resultaten på dessa frågeställningar har mynnat ut i tre teman: förskollärares kompetenser kring 

digitala verktyg, ett medvetet bruk av digitala verktyg i undervisningen samt arbetssätt med digitala 

verktyg. Dessa teman kommer att diskuteras följande.  

Förskollärares kompetenser kring digitala verktyg 

Det första temat förskollärares kompetenser kring digitala verktyg, vars syfte är att besvara den första 

frågeställningen, visar på att förskollärarna anser att pedagogens kunskaper gällande digitala verktyg 

antingen möjliggör eller utgör ett hinder för lärande, beroende på hur mycket kunskaper de har inom 

detta område samt om de kan omsätta dessa kunskaper i undervisningssyfte. Tidigare forskning har 

visat att förskollärarens roll är viktig vad gäller barns lärande med digitala verktyg (Skantz-Åberg 

2018, s. 96; Belo et al. 2016, s. 378; Sandvik et al. 2012, s. 215; Newhouse et al. 2017; Nilsen 2018, s. 

97) och en förutsättning för detta är att pedagogen besitter kunskaper i användning av dessa verktyg i 

undervisningen.  

Underkategorin pedagogens kunskaper sätter gränser eller erbjuder möjligheter för ett lärande visar att 

förskollärarna ser sin roll som viktig när det kommer till digitala verktyg och barns lärande och att 

deras kunskaper antingen är till fördel eller nackdel i processen, beroende på hur mycket kunskap de 

har kring digitala verktyg. Förskollärarna i vår studie beskriver pedagogens kunskaper som en 

framgångsfaktor för lärande. Pedagogens kunskaper ses alltså som en förutsättning för att aktiviteter 

med digitala verktyg ska resultera i ett lärande. Studiedeltagarna belyser vidare vikten av att 

pedagogen sitter i närheten av barnet och det digitala verktyget, och stimulerar barnet i processen 

genom ord och handlingar. Detta betraktade vi i vår analys som en form av stöttning där pedagogen 

utmanar barnet inom dess proximala utvecklingszon. I vår studie blev detta tydligt när till exempel 

förskollärare 5 berättade om barnen som gör programmeringskoder med robotarna. Här blir pedagogen 

viktig när barnen stöter på hinder, till exempel att väggarna rasar till följd av att roboten går in i 

väggen. Då behöver pedagogen komma in och ställa frågor för att undersöka vad som hände i det 

inträffade, vad som orsakade vad osv. Detta tolkade vi i analysen följaktligen utifrån Säljös (2014, s. 

123) definition som stöttning, dvs. att pedagogen ligger steget före och ger verktyg för barnet att 

komma framåt. Detta är i linje med den slutsats Skantz-Åberg (2018, s. 96) drar i sin avhandling; att 

pedagogen har en ytterst viktig roll i aktiviteter med digitala verktyg genom dennes stöd och 

deltagande. Vi finner även likheter i Sandvik et al. (2012, s. 215) som kommer fram till att stöttning 

sker genom att pedagogen erbjuder ett sammanhang till det som sker på skärmen, utmanar barnen i 

aktiviteten genom frågor och uppmuntrar till verbal interaktion mellan barnen. Några förskollärare i 

vår studie visar prov på en medvetenhet kring detta, då de ger exempel på olika strategier för att stötta 

barnens lärande. Bl.a. förskollärare 5, som säger att pedagogen bör finnas i närheten och synliggöra 

vissa samband, exempelvis att bokstav och bokstavsljud hör ihop. Även Belo et al. (2016, ss. 378-379) 

bekräftar denna bild, då de i sina resultat ser att den positiva effekten på barns lärande ökar om en 

vuxen stöttar barnet i aktiviteten. Pedagogens roll blir särskild viktig, då Nilsen (2018, s. 97) 

poängterar att många av de appar som finns tillgängliga för barn har brister i designen och kräver 

därför stöttning av en närvarande pedagog. Newhouse et al. (2017) kommer fram till liknande resultat 

som ovan gällande pedagogens stöttning men till skillnad från de föregående studierna, ser de i 

resultaten att för mycket stöttning från läraren kan ha motsatt effekt. Om pedagogen blir för styrande 

finns det en risk för att barnets intresse minskar - och således även lärandet. Förskollärarna i vår studie 

framhäver sin deltagande roll som ytterst viktig i aktiviteter med digitala verktyg och det är möjligt att 

tänka att denna strävan kan leda till att barnets egna utrymme minskar och att intresset således avtar. 
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Med utgångspunkt i vad Newhouse et al. (2017) kommit fram till kan vi då tänka oss att för mycket 

stöttning från pedagogerna snarare hämmar barnens lärande. 

Av resultaten i underkategorin fortbildning är önskvärt framgick att förskollärarna uttryckte brister i 

sina kompetenser kring digitala verktyg för att arbeta i enlighet med läroplanen. Brister som 

förskollärarna anser sig ha är bl.a. grundläggande hantering av digitala verktyg och kunskap om hur 

man kan använda digitala verktyg i ett pedagogiskt syfte. Resultaten visade också att de önskade mer 

kompetensutveckling i området. Dessa resultat analyserade vi i relation till begreppet stöttning och 

tolkade det som att om pedagogen saknar kunskaper i användning och hantering av digitala verktyg 

utgör det ett hinder för att pedagogen ska kunna erbjuda stöttning. En del tidigare forskning säger att 

pedagogens vägledning är en nyckelfaktor för lärande med hjälp av digitala verktyg (jfr Skantz-Åberg 

2018, s. 96; Belo et al. 2016, s. 378), vilket förutsätter att pedagogen vet hur man hanterar dessa i 

undervisningssyfte. Det blir då intressant att sätta denna kunskap i relation till vilka möjliga 

konsekvenser som följer av att pedagogen inte vet hur man använder digitala verktyg för att stimulera 

lärande hos barn, något förskollärarna i denna studie också berättat att de gör. 

Ett medvetet bruk av digitala verktyg i 

undervisningen 

Detta tema, som är kopplat till studiens andra frågeställning, visar på att det råder en samsyn hos 

förskollärarna i studien om att det krävs ett ändamål med digitala verktyg för att det ska resultera i ett 

lärande. I alla intervjuer förekommer liknande inställningar till digitala verktyg, både uttalat och mer 

underförstått. Exempelvis uttrycker förskollärare 1 att barnen ”ibland kan få slappna av en stund och 

spela”, vilket underförstått kan betyda att aktiviteter med digitala verktyg i förskolan annars är något 

som kräver tid och ansträngning. Denna syn på digitala verktyg och användningen av dessa kan 

kopplas till förskollärarnas försiktighet kring att låta barnen titta på film eller spela.  

Med utgångspunkt i förskollärarnas syn på användningen av digitala verktyg kan vi tolka det som att 

utan en tanke bakom användningen av de digitala verktygen förlorar de sitt pedagogiska värde. Kervin 

(2016, s. 72) påpekar att passiv användning av teknologi inte är lämpligt för att ersätta aktiv lek och 

interaktioner med andra barn och vuxna och detta knyter vi an till förskollärarnas ställningstaganden 

om ett medvetet användande av digitala verktyg. Precis som förskollärarna menar att det måste finnas 

ett syfte bakom användningen av digitala verktyg, poängterar Kervin (2016) att användning av digitala 

verktyg utan ett mål i sikte inte är gynnsamt. Också Oluwadare (2015, s. 78) lyfter något som är av 

relevans för resultaten i vår studie. Hon beskriver att det inte räcker med att införa digitala verktyg i 

undervisningen för att den ska bli mer framgångsrik utan pedagogerna måste förses med kunskaper i 

användning av digitala verktyg i undervisningen. Forskningen är viktig för att förstå att det krävs ett 

syfte med användningen av digital teknik i undervisningen och kunskaper i användningen av dessa för 

att en undervisning ska resultera i ett framgångsrikt lärande.  

Generellt sett är förskollärarna i vår studie positivt inställda till användning av digitala verktyg i 

undervisningen. De digitala verktygen betraktas som ett komplement till förskolans övriga aktiviteter 

och redskap. Utifrån förskollärarnas berättelser tolkade vi i vår analys de digitala verktygen som 

artefakter, vilka medierar kunskap och som förskollärarna använder för att bedriva undervisning. 

Masoumi (2015, s. 8) belyser i sin studie att pedagogens inställning till digitala verktyg påverkar deras 

användning av dessa i undervisningen. Även Ljung-Djärf (2008, ss. 334-337) kommer fram till att 

förskollärarens attityd till digitala verktyg påverkar hur och i vilken omfattning de använder digitala 
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verktyg i undervisningen. Mot bakgrund av vad den tidigare forskningen visat (Masoumi 2015, s. 8; 

Ljung-Djärf 2008, ss. 334-337) och resultaten i vår studie kan vi anta att de deltagande förskollärarna 

använder digitala verktyg i undervisningen i större utsträckning jämförelsevis med andra som har en 

mer negativ syn på dessa. Å andra sidan visar resultaten från vår studie en bristande kompetens kring 

digitala verktyg hos förskollärarna i denna studie, vilket kan påverka deras attityder till digitala 

verktyg och således minska användningen av dessa. 

Arbetssätt med digitala verktyg 

Under det sista temat arbetssätt med digitala verktyg, som är kopplat till studiens sista frågeställning, 

har vi sammanställt resultaten från förskollärarnas berättelser om hur de använder digitala verktyg i 

undervisningen. Förskollärarna i studien använder olika digitala verktyg såsom lärplatta, projektor och 

programmeringsrobot i arbetet med att stimulera varje barns lärande och utveckling. Vidare visar 

resultaten att flera av de intervjuade förskollärarna anser att aktiviteter med digitala verktyg främjar 

kooperativt lärande. Andra intervjudeltagare menar å andra sidan att digitala verktyg ofta stänger ute 

möjligheter till social interaktion och gemensamt lärande. 

Underkategorin strategier för lärande visar på olika sätt att använda digitala verktyg i 

undervisningssyfte, baserat på intervjuer med studiedeltagarna. Exempelvis används 

programmeringsrobotar för att utmana barnen i matematik medan USB-mikroskop används till att 

studera naturvetenskapliga fenomen med barnen. Kervins (2016, s. 70) studie visar att appar skapar 

möjligheter för aktiva, ”hands-on”, engagerande och kraftfulla lärandemöjligheter, vilket vi också ser 

att förskollärarna beskriver som utmärkande hos digitala verktyg jämfört med analoga verktyg. En av 

studiedeltagarna beskriver exempelvis att digitala verktyg har andra funktioner som ljud och rörelser 

som hen anser stimulerar lärande på ett annat sätt. Drigas & Kokkalia (2014, s. 53) har också kommit 

fram till att kombinationer av de effekter som finns på en lärplatta, exempelvis ljud, animation och 

text, har en positiv påverkan barns läs- och skrivfärdigheter.   

Förskollärarna använder alltså digitala verktyg på olika sätt för att stimulera barns lärande, vilket vi i 

analysen tolkade som att förskollärarna utnyttjar digitala verktyg som medierande redskap för lärande i 

undervisningen. Vidare tolkade vi att undervisningssituationerna består av en samverkan mellan 

intellektuella (språket) och fysiska artefakter (digitala verktyg). Flera studier visar att digitala verktyg 

har funktioner som främjar lärande (Belo et al. 2016; Kervin 2016; Flewitt et al. 2015; Drigas & 

Kokkalia 2014). Exempelvis har lärplattan visat sig utveckla färdigheter inom språk, såsom 

ordinlärning och fonologisk medvetenhet (jfr Belo et al. 2016, ss. 374-376; Drigas & Kokkalia 2014, 

s. 53). Användning av IKT i undervisningen har visat sig vara framgångsrikt för lärande i matematik 

och naturvetenskap (Oluwadare 2015, s. 78). En förutsättning för digitala verktyg främjar lärande är 

att de används på rätt sätt (Belo et al. 2016, s.380) och det är även förskollärarna i vår studie eniga om. 

Utifrån det tidigare forskning säger om hur viktig lärarens deltagande roll är i arbetet med digitala 

verktyg (Skantz-Åberg 2018, s. 96; Sandvik et al. 2012, s. 215; Belo et al. 2016, ss. 378-379) kan vi se 

att flera av förskollärarna i studien använder undervisningsstrategier, exempelvis att ge ett 

sammanhang till det som händer i aktiviteten, och att dessa således kan tänkas få en goda följder för 

hur och vad barnen lär sig i dessa aktiviteter. 

I underkategorin kooperativt lärande beskriver några studiedeltagare att ett lärande med digitala 

verktyg sker i processer av samverkan mellan barnen. Förskollärarna ger flera exempel på aktiviteter 

med digitala verktyg, där kommunikation och interaktion sker. Förskollärare 5 exempelvis berättar att 

när barnen suttit tillsammans kring lärplattan har de kommunicerat med varandra genom att hjälpa och 
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samarbeta med varandra. Interaktion och kommunikation utgör centrala delar för människans lärande 

och utveckling inom sociokulturell teori och därför tolkar vi de beskrivna samspelsaktiviteter i 

studiens resultat som förutsättningar för att barnen ska lära och utvecklas. Detta är i likhet med vad 

man kommit fram till inom tidigare forskning, exempelvis Flewitt et al. (2015, ss. 301-302) som i sina 

resultat såg att lärplattan skapar möjligheter för samarbete och kooperativt lärande. Liksom Flewitt et 

al. (2015, ss. 301-302) kommer Drigas & Kokkalia (2014, s. 53) fram till att digitala verktyg 

uppmuntrar barnen till att använda kommunikativa förmågor såsom samarbete, problemlösning och 

diskussion. Andra sätt att se hur digitala verktyg kan skapa möjligheter för interaktioner och socialt 

lärande är deras användarvänlighet. Sandvik et al. (2012, ss. 211-215) och Kjällander & Moinian 

(2014, s. 28) menar att lärplattan lätt går att flytta runt och möjliggör för flera barn att både använda 

och sitta vid lärplattan samtidigt.  

En av studiedeltagarna i vår undersökning upplevde, i motsats till vad som diskuterats ovan, att 

lärplattan snarare är ett hinder för barnen att samspela med varandra. Hen berättar att barn sitter enskilt 

och ritar på lärplattan istället för att rita med papper och penna vid ett bord med andra barn och 

samtidigt diskutera kring aktiviteten. Nilsen (2018, s. 100) har också kommit fram till liknande resultat 

- att verbal interaktion sker i mindre omfattning i digitala aktiviteter jämfört med analoga aktiviteter. Å 

andra sidan visar resultaten från vår studie att digitala verktyg också kan omvandla enskilda aktiviteter 

till helgruppsaktiviteter, som när förskollärare 4 använder projektor för högläsning. Sandvik et al. 

(2012, s. 214) har också vittnat om hur digitala verktyg gjort det möjligt hela barngruppen att delta i 

aktiviteter som vanligtvis görs av ett eller två barn. Här konstaterar de att den förstorade skärmen 

öppnar upp för samarbete mellan barnen. 

Sammanfattande diskussion 

Syftet med vår studie har varit att ta reda på hur förskollärare ser på sin digitala kompetens samt hur de 

beskriver arbetet med digitala verktyg i undervisningen. Resultaten i vår studie visar på att 

förskollärare anser att det är nödvändigt att en pedagog finns vid de digitala verktygen och stöttar 

barnen i processen för att aktiviteter med dessa ska resultera i ett lärande. Dessa resultat styrks av 

tidigare forskning som visat att pedagogens stöttning i aktiviteter med digitala verktyg är en 

förutsättning för att ett lärande ska äga rum (jfr Sandvik et al. 2012, s. 215; Belo et al. 2016, ss. 378-

379; Nilsen 2018, s. 97; Newhouse et al. 2017; Skantz-Åberg 2018, s. 96). För att förverkliga detta 

anser sig deltagarna i denna studie behöva färdigheter kring digitala verktyg för att kunna erbjuda goda 

möjligheter för barn att tillägna sig kunskap genom dessa. Däremot upplevde förskollärarna de saknar 

kompetenser och att detta hade en påverkan på deras tillämpning av teknologin i undervisningen.  

De deltagande förskollärarna i denna studie menar att det bör finnas ett syfte bakom användningen av 

digitala verktyg. De ser på digitala verktyg som ett hjälpmedel för att förverkliga läroplanens mål och 

som ett komplement till förskolans övriga verksamhet, vilket omfattar både fysiska ting och 

aktiviteter. Förskollärares attityder till digitala verktyg har ett samband med hur och i vilken 

utsträckning de använder dessa (jfr Masoumi 2015, s. 8; Ljung-Djärf 2008, ss. 334-347). I relation till 

vad tidigare forskning visat och vad vi kommit fram till i våra resultat kunde vi anta att digitala 

verktyg används mer frekvent av förskollärarna i vår studie. Det är också möjligt att tänka att 

förskollärarnas bristande kunskaper inom området påverkar deras attityder till dessa, och att det 

därmed minskar användandet.  

Tidigare forskning har visat att digitala verktyg har potential att främja lärande, såvida de används på 

rätt sätt (jfr. Belo et al. 2016; Kervin 2016; Drigas & Kokkalia 2014) och förskollärarna i vår studie 
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har utifrån sina berättelser visat olika strategier för att arbeta med digitala verktyg för att stimulera 

barns lärande. De använder exempelvis appar för att arbeta med skriftspråk eller 

programmeringsrobotar för arbeta med matematiskt tänkande.  

Flera av studiedeltagarna kunde se att digitala verktyg möjliggör ett lärande tillsammans, där barnen 

och pedagogerna lär av och med varandra. Exempelvis beskriver de att lärplattan aktiverar samarbete 

och förhandling. Det finns stöd för det i viss tidigare forskning (Flewitt et al. 2015, ss. 301-302; 

Kjällander & Moinian 2014, s. 28; Sandvik et al. 2012, s. 208) medan annan forskning antyder att 

lärplattan, exempelvis, hämmar interaktion (Nilsen 2018, s. 100). Denna forskning säger däremot att 

lärplattans design gör att verbal interaktion inte krävs. En av förskollärarna i vår studie tyckte sig 

också se att aktiviteter med digitala verktyg snarare skedde enskilt jämfört med liknande aktiviteter 

utan digitala verktyg, exempelvis ritande. 

Betydelse för praktiken och professionen 

I förskollärarens uppdrag ingår numera att se till att “varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt 

som stimulerar utveckling och lärande” (Lpfö 98/18 2018, s. 15). Resultaten för denna studie påvisar 

dock att förskollärarens kunskaper i hantering och användning av digitala verktyg i undervisningen är 

en förutsättning för att användningen ska resultera i ett lärande. Dessutom ska utbildningen i förskolan 

enligt 1 kap. § 5 i Skollagen (SFS 2010:800) vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 

vilket innebär utbildningen ska bestå av kunskap baserad på vetenskapliga metoder och professionell 

erfarenhet. I relation till dessa bestämmelser blir det, utifrån resultaten i denna studie, svårt att möta 

kraven på digitalisering och ett digitaliserat lärande i förskolan. Detta visar på vikten av 

kompetensutveckling samt att förskollärare tilldelas de resurser som behövs för att de ska kunna 

uppfylla sitt uppdrag och läroplansmålen. Vår studie kan fungera som en ögonöppnare för 

förskollärare, förskolechefer och andra verksamma inom förskolan för att göra satsningar på 

kompetensutveckling inom IKT hos personalen. Dessutom kan vår studie bidra med inspiration för 

förskollärare att arbeta vidare med digitala verktyg som lärandefrämjande hjälpmedel i 

undervisningen. 

Slutsatser 

I likhet med Skolverkets rapport (Skolverket 2016, ss. 21-22), som visar att en kompetensutveckling 

hos förskolepersonal i användning av teknologi i undervisningen är nödvändig, visar vår studie att 

förskollärarna själva anser sig behöva mer fortbildning i användning av digitala verktyg för att de ska 

uppnå de krav som ställs på digitalisering i förskola. Den tidigare forskning som behandlats i denna 

studie påvisar att digitala verktyg har positiva effekter för utveckling av olika förmågor hos barnen (jfr 

Belo et al. 2016, ss. 374-376; Kervin 2016, s. 70; Drigas & Kokkalia 2014, s. 53; Oluwadare 2015, s. 

78), men att förskollärarens stöttning i processen är avgörande för att det ska resultera i ett lärande (jfr 

Skantz-Åberg, 2018, s. 96; Sandvik et al. 2012, s. 215; Belo et al. 2016, s. 378; Newhouse et al. 2017). 

Våra resultat tyder också på att förskollärarna anser att deras deltagande och stöttning i aktiviteter med 

digitala verktyg är en förutsättning för att barnen ska lära sig något. Därför kan vi dra slutsatsen att det 

finns ett samband, inte bara mellan digitala verktyg och barns utveckling och lärande, utan också med 

förskollärarens stöttande roll i det hela.  

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan lärares attityder till digitala verktyg och 

tillämpningen av dessa i undervisningen (Masoumi 2015, ss. 9-13; Ljung-Därf 2008, ss. 334-337) och 
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vår studie har visat att förskollärarna har en relativt positiv attityd till digitala verktyg och beskriver 

flera sätt att arbeta med digitala verktyg för att främja lärande, men att deras bristande kunskaper 

ibland står i vägen för integreringen av digitala verktyg i undervisningen. Vi drar därför slutsatsen att 

det bör läggas resurser på kompetensutveckling i IKT hos förskollärare för kunna att tillämpa digitala 

verktyg i undervisningen och således dra nytta av de positiva följderna digitala verktyg kan ha för 

barns lärande. 

Vidare forskning 

Den digitala världen är i kontinuerlig förnyelse. Med de nyutvecklade digitala verktygen förändras 

kvaliteten på utbildningen kontinuerligt och denna utveckling har visat sig vara positiv i de 

forskningsstudier vi har behandlat. Därför är ett första förslag att undersöka vidare de teser som 

nyligen presenterats i forskningen om detta ämne. Men det är också viktigt att inte bara behandla 

positiva aspekter av detta, utan också ta hänsyn till möjliga negativa konsekvenser av en undervisning 

som inkluderar digitala verktyg. Således kan vi bättre förutsäga den digitala teknologins bidrag till 

förskolans utbildning. 

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att studera vilka möjliga konsekvenser som 

följer av tillämpning av olika typer av digitala verktyg, eftersom vi sett att lärplattan är det vanligast 

förekommande digitala verktyget i både den tidigare forskningen och i våra egna resultat. Det ger en 

bredare insyn i vilka eventuella möjligheter och begränsningar digital teknik kan medföra i en 

förskolepraktik. 

Dessutom skulle vi vilja överväga att studera det undersökta fenomenet med andra metoder för att på 

så sätt få en fördjupad förståelse för hur digitala verktyg tillämpas i undervisningen. Detta skulle man 

kunna göra genom att kombinera intervjuer och observationer. På detta sätt kan man komplettera 

bilden av förskollärarnas syn på digitala verktyg i undervisningen med deras faktiska sätt att arbeta 

med dessa.  
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Bilaga 1: Informations- och samtyckesbrev 

 

Stockholm, 2018-11-13 

Hej! 

 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms Universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer att 

handla om förskollärares kompetenser i förhållande till digitala verktyg samt hur de beskriver 

användningen av digitala verktyg i undervisningen. Med digitala verktyg syftar vi på exempelvis 

lärplattor, datorer och projektorer. För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua några 

förskollärare. Intervjuerna kommer att genomföras på förskolorna under vecka 47-49 med hjälp av 

ljudupptagningar. Intervjuerna beräknas ta ca 35-40 min.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
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insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för intervjuer till studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det 

bara att bortse från detta brev.  

Jag har informerats om studiens syfte samt om hur informationen samlas in, bearbetas och förvaras. 

Jag är medveten om att mitt deltagande sker frivilligt och att jag närsomhelst kan avbryta min 

medverkan utan att ange någon närmare förklaring. Jag SAMTYCKER härmed till att medverka i 

denna studie som berör förskollärares syn på och användning av digitala verktyg i undervisningen. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Underlag för intervjuer 

Informationsfrågor 

Intervjunummer (Förskollärare 1, 2, 3 osv.): 

Ålder: 

Examensår: 

Verksam som förskollärare i antal år: 

 

Intervjufrågor 

- Vad associerar du med digitala verktyg? 

- Vad har ni för digitala verktyg på er förskola? 

- Vilka digitala verktyg används mest frekvent på er förskola? 

- Hur ser du på digitala verktyg i undervisningen?  

- Vill du ge ett exempel på hur du arbetar med digitala verktyg för att stimulera barns allsidiga 

utveckling och lärande? Hur svarar barnen på det? 

- Berätta om en vanlig dag på förskolan då ni använder digitala verktyg. 

- Upplever du någon skillnad i hur barn tillägnar sig kunskap i aktiviteter med digitala verktyg jämfört 

med aktiviteter där analoga verktyg används? På vilket sätt märker du det? 

- Har du fått någon utbildning eller fortbildning inom IKT? 

- Anser du att du har tillräckliga kunskaper i hantering av digitala verktyg i för att undervisa med hjälp 

av dessa? Om nej, förklara vad du skulle behöva utveckla. 

- Vilka fördelar finns med digitala verktyg? 

- Vilka nackdelar finns det med digitala verktyg? 

- På vilket sätt skulle ni kunna utveckla ert arbete med IKT i förskolan? 

- Avslutningsvis, har du något mer att tillägga kring användning av digitala verktyg och arbetet med 

att stimulera barns allsidiga utveckling och lärande?  
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