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Sammanfattning 

Syftet med den här studien har varit att undersöka förskollärares syn på digitalt verktyg i förskolan och 

vilken eventuell påverkan denna syn har på arbetet med digitaliserings arbetet. Studiens metod för att 

producera data har varit att genomföra intervjuer med förskolepedagoger för att därefter bearbetats och 

analyserats utifrån grundad teori som teoretiskt perspektiv. Studiens resultat visar på att ett 

grundläggande intresse tillsammans med god kompetens och ett positivt förhållningssätt till digitala 

verktyg utgör grundkriterier för att eventuellt kunna bli en digital nyckelperson. Utöver dessa 

grundkriterier behövs även ett antal förutsättningar för att en digital nyckelperson skall kunna finnas 

och verka för en förändrad digitaliseringskultur inom förskoleverksamheten. Resultaten visar på att 

saknas något av grundkriterierna eller förutsättningar så saknas det även en digital nyckelperson och 

därmed blir förmodligen digitaliseringskulturen också oförändrad. En slutsats utav den här studien är 

att den digitala nyckelpersonen är den som har störst möjlighet att förändra digitaliserings kulturen 

inom förskolan. 
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Förord 

Vi skulle här vilja tacka vår handledare Emelie som stöttat och hjälpt oss under arbetet med denna 

uppsats. Vi skulle även vilja passa på att tacka de pedagoger som vi fått intervjua under denna studie 

och vi är tacksamma för de svar som intervjuerna gett oss, vilket ligger till grund för en stor del av vår 

uppsats.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under arbetet med denna studie har vi till absolut största delen arbetat tillsammans med de flesta 

delarna. Det som har gjorts någorlunda separat var att skriva om tidigare forskning där vi självständigt 

valde ut artiklar och avhandlingar som vi sedan skrivit om i denna studie. Själva sammanställningen 

av tidigare forskning gjorde vi tillsammans. Sådant som intervjuguide, genomförandet av intervjuer, 

transkriberingar av intervjuer, bearbetning av data, resultatdel, analys, diskussion, betydelse för 

professionen, förslag på vidare forskning med mera har vi gjort tillsammans. Även den teoretiska 

modell som tagits fram i detta arbete har vi gjort tillsammans. Med andra ord har vi tillsammans 

arbetat med majoriteten av denna studie eftersom vi ansett det varit mest givande för att få fram bästa 

möjliga resultat. Även om vi initialt gjorde våra egna enskilda analyser av transkriberingarna så är den 

analys i detta arbetet gjord tillsammans.  

 

Något annat som har gjorts självständigt är att Andreas har skrivit inledningen medan Stefan 

självständigt har skrivit förordet samt beskrivning av vem som gjort vad i denna studie samt vad vi har 

gjort tillsammans.  
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Inledning 

Antalet barn i åldrarna 2–4 år som har tillgång till en egen eller delar digital teknik i hemmet som till 

exempel en surfplatta har mellan tidsperioden 2012 och 2016 fördubblats till sammanlagt 78% 

(Statens medieråd 2017, s. 8). Det är dessutom genom surfplattan som barn i den här åldern 

huvudsakligen kommer i kontakt med internet där dagens 2-åringar använder internet i motsvarande 

utsträckning som 4-åringar gjorde för bara fyra år sedan (Svenskarna och internet 2018). Det här är 

också någonting så går att se i Karin Forsling studie kring barns digitala kompetens. Forslings studie 

visar på att de riktigt små barnen idag ofta besitter digital kompetens (Forsling 2011, ss. 90-91). Det 

går helt enkelt inte längre tala i termer av en kommande digitalisering av de svenska hemmen utan den 

är snarare pågående runt omkring oss och den sker i en allt ökande takt där frågan är hur man ska möta 

eller förhålla sig till denna pågående digitalisering? 

Svensk förskola går även den i samma riktning som dom svenska hemmen mot en ökande 

digitalisering genom bland annat nya formuleringar i förskolans läroplan som träder i kraft under 2019 

kring förskollärarens ansvar för att varje barn ska ”få använda digitala verktyg på ett sätt som 

stimulerar utveckling och lärande” (Skolverket 2018, s. 15). 

Riddersporre och Kjällander menar i sin nyligen utgivna bok, Digitalisering i förskolan på 

vetenskaplig grund, att det finns stöd för att ledare rent generellt har en nyckelroll vid införandet och 

implementerandet av nya politiska formuleringar som till exempel de nya formuleringarna i läroplanen 

(Riddersporre & Kjällander 2019, s. 235). Samtidigt kan dessa ledare komma att möta ett antal olika 

utmaningar när det kommer till att förändra en rådande organisationskultur. Utmaningarna kan bland 

annat bestå utav att kulturen i sig håller fast vid de rådande idéerna kring vad som är rätt eller fel 

(Riddersporre & Kjällander 2019, s. 238). 

Trots att den svenska förskolan blir allt mer digitaliserad så möter just denna pågående digitalisering 

en hel del motstånd från bland annat förskolans pedagoger samt förskolebarnens vårdnadshavare, 

kanske främst i termer av den skärmtid som barn dagligen utsätts för (Lagercrantz 2017). Men även 

annan kritik riktas mot användandet av exempelvis surfplattor som pedagogiska verktyg i 

förskolemiljö utifrån huruvida de faktiskt kan bidra till barns lärande. Lernfelts studie visar bland 

annat på att barn vid användandet av appar på en surfplatta inte tillgodogör sig det pedagogiska 

innehåll som kan vara avsikten. Det barnet blir upptagen med är snarare själva spelandet och det 

lärande som uppstår vid detta spelande endast blir bundet till den spelande kontexten (Lernfelt 2019). 

Susanne Kjällander delar en del av den oro som exempelvis Lagercrantz ger uttryck för utifrån vad 

som sker i dom svenska hemmen men argumenterar för att digitaliseringen i förskolan är en viktig 

komponent utifrån demokratiaspekter där digitaliseringen kan bidra till att minska klyftorna i 

samhället (Kjällander 2019). Även Karin Forsling vid Karlstad Universitet lyfter fram att förskolan 

ska tillhandahålla digitala verktyg, såsom surfplattan, eftersom det inte bara är en demokratisk frågan 

utan även en rättighet som varje medborgare har för att alla ska kunna få en lika god skolning 

(Forsling 2011, s.91). Kjällander menar även på att genom att införa digitala aktiviteter i förskolan kan 

det i sin tur ha positiva effekter på barns kreativa skapande i hemmet istället för tvärtom som det kan 

vara idag. Slutligen menar Kjällander att oavsett hur vi ser på den ökande digitaliseringen så vore det 

att göra dagens barn en björntjänst om inte förskolan är med och bidrar till att barn får lära sig säkra, 

etiska och kreativa sätt att närma sig den digitala miljön (Kjällander 2019). 
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Under den relativt korta tiden som vi själva har från förskolan som verksamhet har dom digitala 

inslagen i verksamheten till stor del lyst med sin frånvaro även om Skolinspektionens senaste rapport 

från 2018 observerat flera exempel (dock så framgår det inte hur många) på hur surfplattan bland 

annat används för att bidra till barns ord- och språkutveckling (Skolinspektionen 2018, s. 17). Det vi 

har kommit att intressera oss för är vad är förskolepedagogers syn på användandet av digitala verktyg i 

förskolan. 

Tidigare forskning 

I det här kapitlet ges en överblick av tidigare forskning som vi funnit relevanta för vår studies syfte. 

Det vi funnit kring forskningsläget gällande digitala verktyg i pedagogiska sammanhang är att fältet är 

under uppbyggnad och är fortfarande mycket begränsat. Med anledning av detta har även studier som 

inte enbart rör förskolan utan hela utbildningssystemet använts samt även internationella studier. Vi 

presenterar inledningsvis de studier som visar på positiva egenskaper kring digitala verktyg. Sedan 

presenterar vi även delar av den kritik som vi funnit kring digitala verktyg. Slutligen följer en 

sammanfattning utav samtliga studiers samlade bidrag. 

Barn som kreativa digitala aktörer 

Kjällander och Moinian genomförde 2014 en studie i syfte att försöka visa på hur barn skapar mening, 

transformeras och leker när de använder olika applikationer på surfplattor (Kjällander & Moinian 

2014, s. 10). Deras teoretiska perspektiv är det sociosemiotiska och de använder sig av följande 

begrepp: multimodal, meaning-making och affordance. Den metod som de har använt sig av är 

videoobservationer som de i sin tur har analyserat.  

I artikelns resultatdel bekräftas delvis tidigare forskning avseende hur relationen mellan vuxna och 

barn blir mindre hierarkiska och stundtals även omförhandlade när barn och pedagoger använder 

surfplattor (Kjällander & Moinian 2014, s. 28). Resultatet visar även på att barn utmanar vuxna vid 

användandet av olika applikationer. Undersökningens empiriska material kan även användas för att 

argumentera för att respektera, värdesätta och inkludera barns aktörskap som förutsättningar för barns 

meningsskapande. Detta genom att barnen i studien positionerade sig själva som producenter snarare 

än som konsumenter. Kjällanders och Moinians studie visar också på att barn är kreativa, i motsats till 

den kritik som menar på att användandet av surfplattor skulle hämma barns kreativitet, när barnen 

använder de tillgängliga alternativen som applikationen erbjuder för att skapa ny mening (Kjällander 

& Moinian 2014, s. 29). 
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Barns kreativa problemlösning i samspel med 

varandra 

Beschorner och Hutchinson genomförde 2013 en studie i syfte att se hur digitala verktyg som till 

exempel iPads med mera kan nyttjas på ett lärorikt sätt när dessa verktyg används av barn i förskolan 

(Beschorner & Hutchinson 2013, s.16). Den metod som Beschorner och Hutchinson använde sig var 

att under en sju veckors period genomföra observationer två gånger per vecka (Beschorner & 

Hutchinson 2013, s.18). Avseende det teoretiska perspektiv som författarnas använt sig av är det vår 

uppfattning att det är grundad teori som används i denna studie.  

Ett resultat som Beschorner och Hutchinson kommit fram till är att en möjlig fördel med till exempel 

iPads är dess möjligheter till olika applikationer som kan sammankoppla exempelvis läsning, lyssning 

och tal på ett naturligt sätt. Detta resultat visar att barn blev exempelvis fängslade av att lyssna på 

olika barnsagor (Beschorner & Hutchinson 2013, s.22).  

Ett annat resultat var att barnen verkade kunna lösa olika problem med hjälp av varandra, alltså 

behövdes inte lärarens hjälp alla gånger för att problemlösning. Något annat som verkar ha blivit mer 

förekommande är de sociala interaktioner som uppstår oavsett om de jobbar med det digitala verktyget 

eller inte samt att barnen verkade kolla och komma med förslag på lösningar till andra barn som 

jobbade med det digitala verktyget (Beschorner & Hutchinson 2013, s.23). 

Barns tillträdesstrategier kring digitala verktyg 

Under 2014 genomförde Walldén-Hillström sin studie i syfte att bidra till en ökad kunskap kring barns 

och pedagogers användande av samt samspelet med surfplattor inom förskolans dagliga aktiviteter 

(Walldén-Hillström 2014, s. 15). Som metod har deltagande etnografiska observationer och 

videodokumentation använts utifrån ett etnometodologiskt perspektiv (Walldén-Hillström 2014, s. 29). 

Studiens resultat visade på hur barn ägnar sig åt att försöka hantera de institutionella förutsättningar 

som är delaktiga i organiserandet av digitala aktiviteter. Resultatet i den här studien kring de 

deltagande barnen visade att barnen huvudsakligen orienterade sig gentemot avsaknaden av tillräckligt 

många surfplattor på avdelningen och förhandlingarna barn emellan återkommande kom att handla om 

tillträde till de fåtalet surfplattor som fanns tillgängliga (Walldén-Hillström 2014, s. 109). Walldén-

Hillström resultat pekar vidare på att barn använder sig utav samma tillträdesstrategier som Corsaros 

tillträdesstrategier vid lek vid användandet och förhandlingarna av surfplattan men att även två 

ytterligare strategier som inte nämnts av Corsaro blev synliga. Dessa tillträdesstrategier beskriver 

Walldén-Hillström som att använda humor och att erbjuda hjälp (Walldén-Hillström 2014, s. 110).  

Studiens resultat, kring pedagogernas arbete med surfplattan, visade på att pedagogerna ser surfplattan 

av stor betydelse framförallt i relation till barns lärande (Walldén-Hillström 2014, s. 115). I samspelet 

mellan andra barn och surfplattan intog pedagogerna en nästan osynlig stödjande roll genom olika 

hummanden, huvudrörelser och olika kroppspositioneringar, vilka Walldén-Hillström menar i sin tur 

bidrar till att barnen själva kan lösa de uppkomna problemen som uppstår vid aktiviteten med 

surfplattan (Walldén-Hillström 2014, s. 115). Slutligen visade även resultaten på att de deltagande 

pedagogerna i studien kreativt omorganiserar och planerar arbetet med olika digitala verktyg, samt 

sättet som pedagogerna deltar i vid barnens aktiviteter med surfplattor (Walldén-Hillström 2014, s. 

116). Wallden-Hillström menar på att arbetet med att införa surfplattor blir till en tolkande process för 

pedagogerna där olika aspekter så som läroplanen, styrdokument, antalet surfplattor, applikationer och 
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barns deltagande analyseras återkommande för att på ett så bra sätt som möjligt integrera surfplattor i 

vardagliga aktiviteter (Walldén-Hillström 2014, s. 116). 

Pedagogers förhållningssätt kring digital teknik 

Bourbour & Masoumi genomförde 2017 sin studie för att undersöka förskollärares tankar kring 

implementeringen av interaktiva whiteboards tillsammans med matematik i förskolan samt hur 

förskollärare strukturerade dessa aktiviteter. Som metod för att producera sitt empiriska material 

genomfördes intervjuer samt videoobservationer med fyra förskollärare (Bourbour & Masoumi 2017, 

s. 1819). Detta material analyserades därefter genom en interaktionsanalys. 

Resultaten visar på att förskollärarna belyser vikten av att ha en positiv inställning till att tekniska 

artefakter, som interaktiva whiteboards, i förskolan (Bourbour & Masoumi 2017, s. 1829). Den här 

positiva inställningen till interaktiva whiteboards kopplas främst till möjligheten till att engagera barn i 

problemlösning, stödja det kollektiva lärandet och gemensamt förhandlande, skapa mål-orienterade 

matematiska aktiviteter och att barnen behåller intresset i dom lärande aktiviteter som pedagogerna 

iscensätter (Bourbour & Masoumi 2017, s. 1829). Studiens resultat kan avslutningsvis användas för att 

argumentera för att förskollärare kan använda interaktiva whiteboards i förskolan för att utveckla en 

variation av lärandeaktiviteter som både engagerar och motiverar barn att lära utifrån deras egna 

intressen (Bourbour & Masoumi 2017, s. 1829). 

Pedagogers åsikter kring surfplattan i förskolan 

Otterborn, Schönborn och Hultén genomförde 2018 en studie i syftet att avgöra hur surfplattor 

används för att stötta barns lärande. Studien producerade sin data genom att skicka ut en online-enkät 

med tjugo stängda frågor samt sex stycken öppna (Otterborn, Schönborn & Hultén 2018, s. 1). 

Enkäten utformades för att generera data kring förskollärares användande, erfarenheter och åsikter 

angående surfplattor i förskolor samt ett utökat fokus gentemot teknisk utbildning (Otterborn, 

Schönborn & Hultén 2018, s. 5). Empirin analyserades sedan utifrån en tematisk innehållsanalys samt 

utifrån ramfaktor-teori (Otterborn, Schönborn & Hultén 2018, s. 1).  

Resultaten visade på en stor grad av engagemang med digital teknik, som surfplattor, i förskolor med 

aktiviteter mot olika ämnesrelaterade-, sociala- och allmänna förmågor (Otterborn, Schönborn & 

Hultén 2018, s. 1). Utifrån resultatet gick det att finna fem möjliga kategorier som barn är delaktiga i 

vid aktiviteter tillsammans med surfplattor. Dessa kategorier var programmering, uppfinningsförmåga, 

konstruktion och kreativitet, problemlösning och formgivning (Otterborn, Schönborn & Hultén 2018, 

s. 8). Resultaten visar även på två framväxande teman kring pedagogers åsikter kring vad som är de 

största pedagogiska vinningarna med surfplattan i förskolan. Den ena var att använda surfplattan i ett 

deltagande och kooperativt lärande, där barnen har möjlighet att faktiskt påverka aktiviteten och även 

reflektera över den. Den andra var surfplattans flexibilitet, användarvänlighet och anpassningsbarhet i 

olika aktiviteter (Otterborn, Schönborn & Hultén 2018, s. 9). 

I relation till detta framgår även av resultaten tre tydliga nackdelar eller begränsningar utifrån 

förskollärarnas perspektiv när det kommer till surfplattan. Den första var avsaknaden av tillräckliga 

resurser. Den andra var läroplanens målsättningar och dom föreskriva förväntningarna i att 

implementera surfplattor i praktiken. Den tredje var slutligen en brist i nödvändig digital kompetens 
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för att på ett pedagogiskt sätt använda surfplattor i lärande syfte (Otterborn, Schönborn & Hultén 

2018, s. 9). 

Förskollärares behov av strukturerat stöd 

Hernwall genomförde en studie i syfte att undersöka hur förskolepedagoger framställer digitala medier 

för att på så vis skapa sig en tydligare bild utav vilka möjligheter och hinder förskolepedagoger möter 

i deras vardagliga pedagogiska praktik (Hernwall 2016, s. 5). Som metod för att producera sin data 

och empiri har Hernwall använt sig utav en framtidsworkshop metod (Hernwall 2016, s. 6). I studien 

ingick tolv förskollärare från tio olika förskolor som aktivt arbetade med att införa IKT i förskolan 

eller visade ett stort intresse för IKT som ett pedagogiskt redskap (Hernwall 2016, s. 10). Studiens 

datan och empirin från studiegruppen analyserades sedan utifrån grundad teori som teoretisk 

utgångspunkt (Hernwall 2016, s. 13). 

Studiens huvudsakliga resultat visar att IKT antingen framställs som, ett möjligt stöd för specifika 

utvecklingsområden som exempelvis språkutveckling, eller något som delvis hotar den väletablerade 

förskolepedagogiska praktiken, exempelvis lyfter pedagoger behovet av verkliga interaktioner 

(Hernwall 2016, s. 5). Resultatet från förskollärarnas svar på hur dessa ser på användandet av IKT idag 

summerar Hernwall som ett tillstånd av osäkerhet (Hernwall 2016, s. 13). Hernwalls resultat visar på 

att samtliga deltagande förskollärare ansåg sig vara i behov av ett mera strukturerat stöd från 

kommunen kopplat till deras egen frånvaro av erfarenheter och kunskaper kring hur både hård- och 

mjukvara ska hanteras. 

Förskollärares kompetens inom teknikämnet 

Sundqvists avhandling 2016 hade ett tvådelat syfte. Där studiens första syfte var att undersöka ifall 

lärande av teknikinnehåll utgör lärandeobjekt i teknikundervisningen samt vilket detta innehåll är. Det 

andra syftet var att ta fram och utveckla ett kategorisystem för att beskriva teknikundervisningen från 

pedagogernas perspektiv inom förskolan (Sundqvist 2016, s. 34). Som metod har Sundqvist använt sig 

utav både enkätundersökningar och efterföljande intervjustudier samt att ett sociokulturellt perspektiv 

har nyttjats vid analysen. 

Resultaten från studien visar på att förskolepedagogers beskrivning av teknik och hur 

förskolepedagoger beskriver teknik som innehållsområde i förskolan varierar stort och Sundqvist 

menar på att detta förmodligen kan kopplas till vissa kunskapsbrister kring vad som kan vara teknik 

och vad som karaktäriserar den (Sundqvist 2016, s. 66). En generell beskrivning av teknik var dock att 

teknik mångt och mycket är IKT och elektronik. En utav dom deltagande informanterna beskrev bland 

annat en rädsla för att ha sönder den teknik som fanns i dennes vardag som datorer eller elektriska 

apparater (Sundqvist 2016, s. 66). När det kommer till resultaten kring teknik som lärandeobjekt i 

förskolan så ger empirin en stark betoning på artefakter samt på konstruktions- och skapandematerial. 

Resultaten visar på en avsaknad hos personalen avseende teknikens historiska utveckling samt 

teknikens förhållande till människa, miljö och samhälle vilket Sundqvist härleder till personalens 

osäkerhet i teknikämnet och okunskap avseende teknikens natur (Sundqvist 2016, s. 66) 
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Det begränsade lärandet vid användandet av 

digitala verktyg 

Något som forskaren Malin Nilsen bland annat lyfter fram, i sin avhandling, är vikten av lärarens roll 

vilket hon beskriver som avgörande när det gäller att strukturera själva användning av surfplattor samt 

vikten av att läraren deltar och är stöttande i samspelet med barnen. Nilsen skriver även att tidigare 

forskning visar stöd för lärarens stöttning när det gäller barns aktiviteter med digitala verktyg (Nilsen 

2018, s.117). Nilsens teoretiska perspektiv är det sociokulturella (Nilsen 2018, s.49). De metoder som 

Nilsen använt sig av i denna avhandling är några olika. Nilsen har i första hand använts sig av är 

videoobservationer men även intervjuer samt fältanteckningar som komplement (Nilsen 2018, 

s.69;71). Det syfte som Nilsen avhandling hade var att granska hur pedagoger och barn samspelar 

tillsammans med digitala verktyg, till exempel surfplattor och applikationer. Nilsens syfte med 

avhandlingen var även att ha en problematisk diskussion kring den roll som digitala verktyg har i 

förskolan (Nilsen 2018, s.26).  

Avseende de resultat som Nilsen har kommit fram till är det bland annat att barnen lär sig förvisso att 

använda de appar som används men att själva lärandet i sig är väldigt begränsat och att applikationerna 

mer stödjer enklare memorering än verklig inlärning (Nilsen 2018, s.108). Vidare lyfter Nilsen fram 

att, oavsett vem som startat själva aktiviteten, blir det att barnen kör så kallad “trial-and-error” i 

användandet av applikationerna. Med andra ord så försöker barnen om och om igen, till exempel 

genom att försöka på olika sätt ta sig fram i applikationen samt att barnen noterar den återkoppling 

som ges och på så sätt förstår de applikationen. Detta sätt som barnen jobbar på gör att barnen inte lär 

sig det didaktiska innehållet i applikationen utan snarare att de har förstått och knäckt applikationens 

system (Nilsen 2018, s.108). 

Digitalisering - en demokratisk rättighet eller en 

ekonomisk samhällsangelägenhet? 

Hanell genomförde sin forskning 2018 i syfte att utforska hur beslutsfattare argumenterar för vikten av 

digital kompetens inom svensk lärarutbildning. Som metod har en poststrukturell diskurs-metod 

(benämnd vad är ‘problemet’ i studien) använts för policyanalys utifrån ett konstruktivistiskt teoretiskt 

perspektiv (Hanell 2018, s. 140). 

Hanell identifierade olika teman så som digitaliseringen, förändrar samhället på djupet, möjliggör nya 

möjligheter och utmaningar samt digitala verktyg erbjuder nya möjligheter för lärande och lärare. 

Dessa summeras genom att först konstatera att det finns risker med digitala verktyg men kort därefter 

konstateras att digitala verktyg förbättrar utbildningen genom nya former av lärande. 

Studiens resultat visar att policydokument, i ett vidare perspektiv, menar på att digital kompetens är 

nödvändig för ekonomisk tillväxt. Den här ekonomiska tillväxten riskerar Sverige att missa om 

svenska skolor misslyckas med att ge elever en adekvat digital kompetens och en större variation och 

ett nyskapande lärande (Hanell 2018, s. 146). Resultatet visar även på att effekterna av det här 

ekonomiska perspektivet som digital kompetens skrivs fram på gör att fokus riskerar att hamna på 

anställbarhet eller ekonomisk tillväxt, istället för fokus på dom pedagogiska eller medborgerliga 

dimensionerna (Hanell 2018, s. 148). 



8 

 

Tidigare forsknings samlade bidrag 

När det kommer till arbetet med digitala verktyg i förskolan, som exempelvis surfplattan utgör, finnas 

det stora ambitioner från förskole-pedagoger att använda dessa på ett pedagogiskt sätt vid olika 

aktiviteter. Ett digitalt verktyg som tycks ha många möjligheter är bland annat surfplattan då denna 

kan fånga barnens intressen samt bidra till att barn själva stöttar och stödjer varandra vid användandet 

utav olika applikationer utan hjälp från pedagoger. Vid vissa aktiviteter tillsammans med digitala 

verktyg kan man se att pedagogerna intar en mera passiv och osynligt stöttande roll i interaktionen 

mellan barn, surfplatta och andra deltagande aktörer. Genom att ha tillgång till digitala verktyg så 

utvecklar även barn en rikare förmåga till att förhandla sig till tillgången till surfplattan. Pedagogernas 

uppfattning och positiva förhållningssätt verkar vara en bidragande faktor till att skapa goda 

lärandemöjligheter i frågor kring exempelvis matematik, problemlösning, förhandling och kollektivt 

lärande samt att det ökar kreativiteten hos barnen när dessa själva blir digitala producenter. Barn 

besitter idag en stor rad digital kompetens från tidig ålder och som pedagog verkar det vara av stor vikt 

att hänga med i den digitala utvecklingen och tro på dom digitala verktygens möjligheter till att bidra 

till en lärandemiljö. 

Samtidigt råder det en stor osäkerhet kring hur användandet bör se ut samt att de digitala verktygen 

hotar en väletablerad pedagogisk praktik. För att kunna använda digitala verktyg på ett pedagogiskt 

sätt lyfter pedagogerna fram brister i tillgång till resurser, styrdokument och förväntningar samt brister 

i den egna kompetensen. Något som verkar efterfrågas av pedagoger är möjligheten till stöd från 

ledningshåll avseende kompetensutveckling. Teknikämnet i stort där IKT innefattas verkar det även 

råda stor osäkerhet kring och relevant kompetens. Pedagogerna inom förskolan verkar vara i en 

pågående tolkningsprocess och utvecklingsfas där man försöker hitta rätt arbetssätt utifrån de rådande 

ramfaktorerna. Vidare så lyfter forskning också fram kritik mot vad som barn verkligen lär sig med 

hjälp av digitala verktyg och det lyfts fram att det är sammanhanget som är avgörande för lärandet 

snarare än det digitala verktyget. Att använda appar kan resultera i att barn snarare lär sig att hantera 

applikationens funktioner genom att försöka om och om igen snarare än det tänkta pedagogiska 

innehållet. De digitala färdigheterna som elever ska försöka tillgodogöra sig genom att använda 

digitala verktyg verkar enligt policydokument främst vara till för att kunna skapa framtida 

konkurrenskraftiga medborgare snarare än att se vilka möjliga pedagogiska vinningar som det går att 

få av digitala verktyg.  
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Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka förskollärares syn på digitala verktyg i förskolan och 

vilken eventuell påverkan denna kan ha på digitaliseringsarbetet. 

 

Frågeställningar 

Vilka möjligheter finns det idag för att jobba med digitala verktyg? 

Vad finns det för rådande förhållningssätt kring digitala verktyg inom förskolan? 

Vilka didaktiska konsekvenser kan det eventuellt bli utifrån möjligheter och förhållningssätt till 

digitala verktyg?  

Teoretiskt perspektiv 

Den här studiens teoretiska utgångspunkt för analys av det producerade materialet utgår från grundad 

teori, hädanefter förkortat till GT. En anledning till att det slutligen blev GT som teoretiskt perspektiv 

var att perspektivet lämpar sig väl att använda vid forskningsfrågor som försöker förklara eller förstå 

vad som äger rum vid olika sociala miljöer som skola eller förskola och hur arbetet med exempelvis 

normer eller digitala verktyg ter sig. En annan anledning till att vi valt att utgå från detta perspektivet 

är att det möjliggör en flexibel vägledning för att producera data (Thornberg & Forslund Frykedal 

2015, s. 44). En annan ytterligare anledning till att vi valt GT är man som forskare inte är styrd eller 

kontrollerad av tvingande strategier utan mera fri i sitt producerande av data genom att ständigt 

producera, koda och slutligen analysera (Glaser 1998, s. 33). 

Det som GT bygger på är att forskaren istället för att utgå från en färdig teori för fortsatt analys som 

exempelvis Aktörs-nätverksteori som riktar sin uppmärksamhet mot relationer mellan människor och 

ting (Song-ee 2015, s. 115), snarare utgår från det producerade datamaterialet. Inom GT är det alltså 

den producerade datan som ligger till grund för en stringent och systematiskt skapande av en egen 

teoretisk modell (Glaser 2010, s. 23). På så vis är GT i sig en upptäckt av vad som existerar och 

framträder (Glaser 2010, s. 23). Genom att använda GT kan forskaren vidare använda den data som 

denne producerat och utifrån datan utveckla helt nya kategorier utifrån det som framträder (Glaser 

2010, s. 23). 

En central utgångspunkt inom GT är att det sker ständiga jämförelser, vilka i sin tur prövar dom olika 

hypoteserna som datan genererar (Glaser 2010, s. 31) En annan central del i GT är att hela arbetet 

vägleds av teoretiskt urval, vilket i sin tur leder till att data-producering och analys pågår simultant. 

Forskaren påbörjar analysen redan efter att det första materialet har producerats och försöker utifrån 

detta identifiera vad som verkar utgöra intervjupersonens main concern (Thornberg & Forslund 

Frykedal 2015, s. 47). Begreppet main concern kan vidare definieras som vad som utgör aktörernas/ 

intervjupersonernas hjärtefråga som kan vara till exempel olika problem, egna frågeställningar eller 
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vad dessa aktörer är inriktade på att göra. Parallellt med detta arbetar forskaren även med en process 

som handlar om att försöka förstå materialet ytterligare genom substantiv- och teoretisk kodning.  

Den substantiva kodningen delas i sin tur in i två steg, öppen och selektiv kodning. I den öppna 

kodningen går forskaren noggrant igenom allt producerat material och ger enskilda meningar, ord eller 

hela meningar ett arbetsnamn som identifierar själva enheten (Glaser 2010, s. 155; Thornberg & 

Forslund Frykedal 2015, s. 48). Koderna jämförs därefter med varandra för att identifiera vilka som 

hör ihop och varför samt identifiera likheter och skillnader för att slutligen utveckla underkategorier 

och slutligen kategorier. Det är dessa jämförelser som visar på vilket sätt datans innebörder kan bli 

meningsfull (Glaser 2010, s. 174). Därefter genomförs en selektiv kodning som bygger på att välja ut 

dom mest förekommande och relevanta koderna (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 52). 

Slutligen riktar forskaren in sig på den kärnkategori som visat sig vara mest frekvent förekommande i 

materialet och som flera av de andra kategorierna har nära koppling till (Glaser 2010, ss. 42; 131). 

Utifrån de substantiva koderna tar forskaren därefter hjälp av teoretiska koder som utgörs av olika 

teoretiska tankefigurer och allmänna teoretiska ord (Glaser 2010, s. 179; Thornberg & Forslund 

Frykedal 2015, s. 55). Den teoretiska kodningen används slutligen, med kärnkategorin som 

utgångspunkt, till att skapa en egen teoretisk modell (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 57). Ett 

möjligt problem vid GT kan vara att förutfattade teoretiska koder tvingar fram den teoretiska 

modellen. Detta kan i sin tur medföra snedvridningar av kategorier, deras egenskaper samt dom 

hypotetiska förhållandena mellan dessa (Glaser 2010, s. 100).  

Metod 

Val av metod 

För att få reda på pedagogers syn på digitaliseringen i förskolan har vi valt kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som metod för att på så vis försöka skapa insikter kring pedagogernas 

rådande uppfattningar ifråga om den ökande digitaliseringen i förskolan (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 35). Intervju som metod har fördelen att den kan ge oss ett rikt material på kort tid 

kring pedagogernas tankar, funderingar, normer, värderingar, förhållningssätt, farhågor och även 

framtidsutsikter kring digitala verktyg, vilket svarar väl mot den här studiens syfte (Fägerborg 2011, s. 

96). Intervjumetoden ger oss också möjligheten att få flera pedagogers uppfattningar om 

digitaliseringen i förskolan utifrån deras praktiska erfarenheter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

53). Individperspektivet som intervjun utgår ifrån ger oss förhoppningsvis också ett material som är 

både mångfacetterat och detaljerat, vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för fortsatt tolknings - 

och analysarbete (Fägerborg 2011, s. 85). Intervjuer ger oss även möjligheten att vandra mellan analys 

och fortsatta intervjuer, när eller om materialet visar oss möjliga chanser till fördjupning samt 

möjlighet till att få förtydliganden på sådant som vi eventuellt inte förstått (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 53).  

Utifrån det här har tog vi fram en preliminär intervjuguide (se bilaga 3) som innan den första intervjun 

reviderades ett flertal gånger. Detta berodde på att en del frågor kom att bli enklare ja eller nej frågor, 

istället för öppna frågor samt att färdigställandet av tidigare forskning gjorde att vi behövde justera 

våra frågeställningar. Eftersom vi hade för avsikt att varva intervjuer med analyser så fanns 
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möjligheten att intervjuguiden kunde bli reviderad ytterligare under studiens gång (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Detta behövdes dock inte eftersom intervjuguiden fungerade väl. 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi oss av ljudupptagningar samt att den som inte ledde 

intervjun också skrev stödanteckningar. Fördelen med ljudupptagningarna var att den gav oss 

möjligheten att få tag på de exakta formuleringar som pedagogerna sa, men även annat som kan vara 

intressant som röststyrka, betoningar, pauser eller tvekan (Fägerborg 2011, s. 105). Ljudupptagningen 

gav oss goda möjligheter att återgå till vårt material flera gånger och hade även kunnat analyseras av 

flera personer (Fägerborg 2011, s. 105). I denna studie har endast vi själva lyssnat på 

ljudupptagningarna men sett utifrån validitet har detta varit en styrka och ökat studiens trovärdighet. 

Stödanteckningar blev ett komplement till ljudupptagningarna och dom belyste tidigt sådant som var 

särskilt viktigt för oss och vår studie, vilket även gav oss idéer och uppslag till den kommande 

kodningen och analysen (Fägerborg 2011, ss. 99;100).  

För att maximera kvaliteten i materialet hade intervjun kunnat kombineras med bland annat 

observationer eller informella samtal, vilket hade inneburit en material-triangulering (Fägerborg 2011, 

s. 85). Detta är någonting som det teoretiska perspektivet som den här studien utgår ifrån förespråkar, 

just att kunna variera olika data produktionsmetoder (Glaser 1998, s. 125; Thornberg & Forslund 

Frykedal 2015, s. 46). Att kombinera olika metoder hade inneburit en ökad trovärdighet och validitet 

för den här studien. Vi bedömde dock att intervju som metod var tillräcklig för att kunna besvara den 

här studiens syfte och studiens frågeställningar.  

Studien kommer därför endast kunna skapa kunskap om de intervjuade personernas syn på 

digitalisering och arbetet med digitala verktyg i förskolan utan kompletterande observationer från 

informella samtal, enkäter med mera. Detta kan vara problematiskt eftersom vad en intervjuperson 

säger inte alltid nödvändigtvis är förankrat i verkligheten. Ytterligare problem med intervju som metod 

är att det kan uppstå möjliga feltolkningar av vad den intervjuade personen säger då det kan finnas 

flera olika möjliga tolkningar av samma utsaga. Slutligen kan även den som intervjuas ha andra syften 

än vad vi som intervjuare tänkt oss eller förstått (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, ss. 53-54). 

Istället för ljudinspelad intervju har vi även övervägt huruvida videoinspelad intervju hade varit mer 

fördelaktig eftersom videon ger ett ännu rikare material än ljudinspelningar genom att den även fångar 

gestik och mimik. Men här har vi konstaterat att behovet av att fånga gester eller mimik inte varit 

relevant för den här studiens syfte eller frågeställningar.  

Vi har även resonerat kring vilka andra alternativa metoder som skulle kunna vara fördelaktiga för att 

försöka fånga det vi är intresserade av. En möjlig relevant metod hade kunnat vara en kvantitativ 

enkätundersökning som hade kunnat fånga uppfattningar och åsikter om en viss fråga som exempelvis 

digitalisering inom en specifik grupp såsom förskollärare (Hjalmarsson 2014, s. 157). En av 

anledningarna till att vi valde bort kvantitativa enkäter som metod var att metoden som sådan inte ger 

oss samma möjlighet till att ställa följdfrågor, något som intervjuer tillåter oss att göra. Genom att 

omedelbart kunna ställa följdfrågor eller försöka få den intervjuade personen att berätta mera eller 

förklara på ett annat sätt, kan detta bidra till en ökad och djupare förståelse kring en upplevelse eller 

syn på verksamheten (Fägerborg 2011, s. 89). Ett ytterligare argument för att inte använda sig utav 

enkäter är att man går miste om dom mellan mänskliga interaktionerna, kroppsspråket med mera, 

vilket vi hoppas kunna registrera och använda i vår fortsatta analys. 
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Urval och avgränsningar 

Då syftet med den här studien är att försöka ta reda på förskolepedagogers syn på digitaliseringen 

genomförde vi ett inledande urval bestående av förskolepersonal med en utbildningsbakgrund som 

antingen barnskötare, förskollärare eller annan motsvarande pedagogisk utbildning (exempelvis 

lärare). Därefter genomförde vi ytterligare ett urval genom att definiera den sociala miljö vi var 

intresserade utav vilket var svenska förskolor (Jmf Svensson & Ahrne 2015, s. 22). Därefter 

kompletterade vi detta inledande urval geografiskt genom att välja ut två större kommuner samt att 

förskolorna kunde vara både i kommunal eller privat regi. 

Här hade urvalet kunnat gjorts ännu snävare ifråga om både utbildningsbakgrund, ägare utav förskolan 

eller antalet kommuner men en farhåga var här att en sådant snävt urval och den tidsbrist som tycks 

föreligga många verksamheter idag skulle leda till för allt för få positiva gensvar och att studien skulle, 

eventuellt, på så vis inte kunnat färdigställas i tid. 

Detta inledande urval visade sig dock vara för snävt utifrån att vi endast fick två positiva gensvar inom 

en veckas tid. Detta ledde till att vi valde att utöka kriterierna till att innefatta ytterligare fem 

kommuner och även verksamheter som bedriver förskoleverksamhet genom föräldrakooperativ. I 

urvalskriteriet utökade vi även till att innefatta personal som arbetar inom förskola men utan 

utbildning som antingen förskollärare eller barnskötare. Detta resulterade i att totalt sju verksamheter 

slutligen svarade positivt till att vi skulle få intervjua deras personal. Här fick vi dock aldrig tillgång 

till några personalregister som hade möjliggjort slumpvisa urval vilket kan göra det svårt att 

säkerställa att urvalet på respektive förskolor i sig inte är manipulerat. Detta kan man dock som 

student eller forskare ibland nöja sig med och måste då samtidigt förhålla sig till detta (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40). Ett tecken på att urvalet kan ha blivit manipulerat skedde vid två 

utav intervjuerna då intervjupersonerna själv menade på att dennes chef tyckte att det var lämpligt att 

vi intervjuade just henne då hon arbetar mycket med det digitala. Om man ser till generaliserbarhet 

och jämförbarhet har detta dock inte varit något hinder för studien då resultaten ändå delvis kan göras 

oberoende utifrån exakt vilka personer forskaren har intervjuat. Detta eftersom såväl bakgrund och 

tidigare erfarenheter på något sätt kommer att påverka resultatet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 42). Utifrån det här har studien fokuserat kring att undersöka eventuella skillnader och likheter 

mellan olika pedagogernas utsagor (Svensson & Ahrne 2015, s. 22). 

Undersökningspersoner 

De intervjupersoner som har deltagit i den här studien har samtliga varit kvinnor, i åldrarna 28-50 år 

och anställda vid olika förskolor inom olika kommuner i Sverige. Förskolorna som intervjupersonerna 

är anställda vid har i sin tur olika typer av ägande eller pedagogisk inriktning. En förskola bedriver sin 

verksamhet i kommunal regi, fyra är privatägda samt en med föräldrakooperativt ägande. De 

intervjuade personerna har en varierande utbildningsbakgrund som antingen förskollärare, barnskötare 

eller lärarutbildning mot yngre åldrar upp till årskurs tre. En av intervjupersonerna saknar utbildning 

som antingen förskollärare eller barnskötare.  
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Genomförande 

Vi har producerat studiens data genom att göra intervjuer med sex olika förskolepedagoger på fem 

olika förskolor och en telefonintervju. Intervjuerna har ljudinspelats och stödanteckningar fördes vid 

samtliga intervjuer. Dessa intervjuer har sedan transkriberats tillsammans med stödanteckningar och 

detta ligger till grund för vår databearbetning och analys/resultat/diskussion.  

Under genomförandet har vi även, med hjälp av stödanteckningar, skapat några kategorier som sedan 

använts av oss i vår analys. Vi har även efter varje intervju försökt identifiera vad intervjupersonernas 

main concern har varit. En kategori som blev synlig relativt tidigt i vårt arbete var kategorin 

kompetens.  

En telefonintervju genomfördes då det var enda möjligheten att få denna intervju eftersom den aktuella 

pedagogen inte hade någon möjlighet att träffa oss personligen. Tidsbristen gällande telefonintervjun 

ledde till att denna blev något mer effektivt utförd, sett till att hålla fokus på vår frågeguide, än övriga 

intervjuer samt att frågor mailades vid ett tidigare tillfälle. Här gick vi miste om potentiella gester eller 

kroppsspråk samt att det blev inte lika lätt att i stunden ställa följdfrågor. De registrerade 

kroppsspråken samt gesterna vid samtliga intervjuer hade vi större förhoppningar om att kunna 

komma att använda i resultat och analysdelen - dessa har dock visat sig inte vara relevant för våra 

resultat och har därmed inte inkluderats i analysen.  

Vid en av intervjuerna uppgav intervjupersonen att denne gärna ville bli intervjuad tillsammans med 

en kollega, detta uppgavs först när intervjun väl skulle genomföras vilket gjorde att två pedagoger 

deltog vid intervjun. Detta var dock ingenting som verkar ha påverkat intervjun i någon, för oss, 

registrerad omfattning. 

Databearbetning och analysmetod 

Den producerade datan har vi själva transkriberat från våra ljudupptagningar till löpande text, vilket 

bidragit till att vi själva kommit ännu närmare materialet. Den transkriberingsmetod som vi använt oss 

utav är att inledningsvis skriva ut intervjun ordagrant i sin helhet för att på så vis skapa ett underlag för 

fortsatt tolkning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 52). De producerade transkriberingarna har vi 

sedan analyserat enskilt för att sedan se och jämföra vad vi kommit fram till gemensamt. Därefter har 

vi tillsammans försökt se om det funnits andra möjliga tolkningar för att försöka ha ett så 

förutsättningslöst förhållningssätt som möjligt till det producerade materialet. Detta gjorde vi för att 

försöka förhindra eventuella förvrängningar av kategorier och deras egenskaper.  

Main concern 

Efter varje genomförd intervju lyssnade vi även igenom våra ljudinspelningar, för att därefter 

tillsammans med stödanteckningar försöka identifiera vad intervjupersonens main concern var 

(Thornlund & Frykedal 2015, s. 47).  

Vid den första intervjun uppfattade vi att intervjupersonens main concern var att skapa en positiv syn 

kring arbetet med digitala verktyg på sin arbetsplats. Utifrån den här intervjun tog vi fram en första 

möjlig kategori för vidare analys som vi valde att benämna för stöttning. 

Utifrån nästkommande intervju var vår uppfattning snarare att denna persons main concern var 

behovet av stöttning från ledningshåll eller någon inspirerande kollega. Utifrån denna intervju skapade 

vi en ytterligare kategori som vi valt att kalla för ledning.  
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Vid den tredje intervjun uppfattade vi att intervjupersonens main concern var framförallt att låta 

digitaliseringen i förskolan ta tid - detta utifrån en viss oro för vad digitaliseringen gör med de 

mänskliga interaktioner som existerar inom arbetet på förskolan. Utifrån det här tog vi fram kategorin 

positivt respektive kritiskt förhållningssätt.  

Vid intervju fyra uppfattade vi att intervjupersonernas main concern var att få förutsättningar för att 

jobba med digitala verktyg. Detta ledde oss till att skapa kategorin förutsättningar.  

Vid intervju fem uppfattade vi att det handlade även här om att skapa goda förutsättningar för att jobba 

med digitaliseringen - detta genom vad intervjupersonen bland annat kallar för nyckelpersoner.  

Vid den sista intervjun uppfattade vi att intervjupersonen vill bidra med sin kompetens till sina 

kollegor - för att på så sätt även öka kompetensen hos sina kollegor. Detta är vad vi uppfattat som 

intervjupersonens main concern. 

Av det som framkommit när vi identifierat intervjupersonernas main concern har vi vidare använt oss 

av för att hjälpa till att koda datan. 

Kodning 

Efter att vi genomfört samtliga intervjuer har vi kodat den producerade datan med frågeställningar 

som, Vad föreslår datan? Vad för slags kategori tycks denna specifika data antyda? Samt vad är 

deltagarnas main concern? (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 49). Dessa frågeställningar var de 

som vi använde oss utav för att koda datan. Detta ledde till att vi fick gå tillbaka och jämföra tidigare 

kodningar med varandra för att se eventuella likheter och skillnader. 

De öppna koderna har sedan jämförts med varandra för att försöka finna likheter såväl som skillnader. 

Några av de öppna koder som vi använt oss av vid den inledande kodningen var, beskrivning av barns 

förkunskaper, pedagogens beskrivning av de egna förkunskaperna samt beskrivning av avsaknad av 

förkunskaper hos pedagogen. Andra öppna koder som vi använt oss av är tillgång till digitala resurser, 

pedagogen motiverar användandet av digitala verktyg, samt beskrivning av det egna förhållningssätt 

(Thornlund & Forslund Frykedal 2015, s. 51). Dessa koder har sedan använts för att strukturers in i 

underkategorier. Koderna beskrivning av barns förkunskaper underkategoriserade vi som barns 

kompetens. Koderna pedagogernas beskrivningar av egna förkunskaper resulterade i underkategorin 

pedagogers kompetens. Dessa underkategorier ledde slutligen till huvudkategorin kompetens. Ett 

annat exempel på motsvarande kodning är koden, pedagogens beskrivning av det egna intresset för 

digitala verktyg, Pedagogen motiverar det egna intresset för digitala verktyg, pedagogers motstånd till 

digitala verktyg samt pedagogens vilja till att använda digitala verktyg. Dessa koder ledde i sin tur till 

underkategorier så som digitalt motstånd, digital uppväxt, motiverar intresset. Dessa underkategorier 

resulterade i slutändan i kategorin intresse. 

Efter det här har vi genomfört selektiv kodning där vi funnit att vår huvudsakliga kärnkategori utgörs 

av digitala nyckelpersoner. Nyckelperson är någonting som nämnts utav en de intervjuade 

pedagogerna och när huvudkategorierna har analyserats går dessa i sin tur återkommande härledas till 

tillgången till eller avsaknaden utav kategorin digitala nyckelpersoner. Denna kategori har varit den 

mesta frekventa i vårt producerade material och flera av våra andra kategorier har direkta kopplingar 

till denna (Thornlund & Forslund Frykedal 2015, s. 53). Kategorier med koppling till kärnkategorin 

har varit bland annat tid/ekonomi, vidareutbildning samt vårdnadshavare (Thornberg & Forslund 

Frykedal 2015, s. 51). 
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Grundad teoretisk modell 

För att ta fram en teoretisk modell har koderna och datan vidare jämförts med varandra för att försöka 

finna exempelvis likheter, skillnader, vad som hör ihop eller vad som särskiljer vilket kan beskrivas 

som en konstant jämförande analys (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 62). Utifrån det här har 

vi skapat en egen teoretisk modell (se bild nedan) utifrån en utav Glaser teoretiska kodfamiljer vilken 

benämns som orsaker - förutsättningar - konsekvenser (Jmf Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 

55-59). I resultat och analysdelen kommer vi visa på hur den teoretiska modellen växt fram. 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Innan vi påbörjade samtliga intervjuer förklarade vi vårt syfte med studien och vi hade med oss en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) som gavs till varje intervjuperson för underskrift - om de valde att 

delta i vår studie. Att informera om själva undersökningen kan anses vara den viktigaste principen 

inom forskningsetik. Som nämnt ovan såg vi till att få de intervjuade personernas informerade 

samtycke innan intervjun kunde påbörjas samt att vi poängterade att de hade rätt att när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande och att våra gjorda anteckningar och ljudinspelningar skulle raderas 

omedelbart (Löfdahl 2014, s.36).  

Under arbetet med denna studie har vi sett till att anonymisera våra intervjupersoner genom att inte 

skriva ut deras namn eller arbetsplats någonstans i denna studie, detta för att skydda 

intervjupersonernas integritet. Vi uppnådde alltså anonymitet för våra deltagare genom att inte 

anteckna deras namn eller andra personuppgifter när vi samlade in vår data (Vetenskapsrådet 2017, ss. 

40-41).  

Vi förklarade även i vilket sammanhang som våra resultat av intervjuerna kommer ske i, att vår studie 

kommer att publiceras samt att alla inspelningar av intervjuerna kommer att raderas vid publiceringen 

av denna studie (Eidevald 2015, s.119).  
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Ett sätt som vi som forskare kan ha haft makt är att det är vi som formulerat vilka frågor som ställdes 

under intervjuerna samt att vi var två personer som genomförde intervjuerna medan den som blev 

intervjuad var ensam, förutom vid ett tillfälle då det var två personer som intervjuades samtidigt. 

Slutligen så är en ytterligare viktig etisk aspekt att de valda metoderna som vi har använt faktiskt givit 

svar på den forskningsfråga vi har ställt (Vetenskapsrådet 2017, s. 20). Vi har även valt en metod som 

har mindre tänkbara konsekvenser för dom som är delaktiga i studien om man jämför med andra 

intervjumetoder som till exempel videointervju (Vetenskapsrådet 2017, s. 20). 

Studiens kvalitet 

De valda metoderna har till stor del fungerat mycket väl under hela studiens gång. Framförallt 

intervjuer som metod för att producera våran data har det gett oss ett väldigt rikt och djupt material 

utifrån olika pedagogers synvinkel. Något som ytterligare fungerat väl har varit att vi genomfört som 

mest två intervjuer på en och samma dag och efter intervjuerna haft minst 1-2 dagar på oss att 

genomföra en inledande analys och transkribera ljudupptagningarna, vilket har möjliggjort att vi 

kunnat varva intervjuer med analyser under hela dataproducerings perioden (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 42). Vidare så har vi genom att intervjua minst sex olika personer kunnat producera ett 

material som dessutom är relativt oberoende av den enskilde individens personliga uppfattningar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 42). Som vi har tolkat det så är det inte mängden som är 

väsentlig vid kvalitativa studier för studiens kvalitet, utan det handlar om att producera ett material 

som är relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar och konstatera materialets innehåll snarare 

än att se till hur ofta, länge eller hur mycket någonting förekommer (Ahrne & Svensson 2015, s. 10). 

En svårighet under studiens gång har, trots att vi har skrivit ner för oss relevanta stödanteckningar vid 

varje intervju och varvat med analyser, ändå ibland varit svårt att hantera den stora mängd data som 

producerades. Thornberg & Fejes beskriver detta som data överbelastning och som en utav dom 

mänskliga fallgroparna vid kvalitativ analys (Thornberg & Fejes 2015, s. 261). För att hantera den, för 

oss, stora mängden data har struktur varit nyckeln till att komma framåt i arbetet och ibland även att 

vila från materialet för att kunna hitta nya kreativa infallsvinklar och sätt att närma sig materialet på. 

En annan potentiell fallgrop som kan ha kommit att påverkat kvaliteten i den här studien är att den 

inledande analysen påverkat vår syn på den efterföljande datan och våra analyser trots att vi har 

försökt förhålla oss så kritiskt och intresserad till materialet som möjligt (Thornberg & Fejes 2015, s. 

262).  

När det kommer till studiens kvalitet har vi genomgående strävat efter att på ett så transparent och 

tydligt sätt försökt beskriva hur vi kommit fram till våra resultat. Som förstagångs forskare har vi på 

många sätt behövt arbetat hårt, disciplinerat och kreativt men för att resultaten i studien skulle varit 

ännu mera trovärdiga och användbara kan inte uteslutas att ännu mera egen kunskap, utbildning eller 

övning hade kunnat bidragit till ett rikare och ännu mera kvalitativa resultat (Thornberg & Fejes 2015, 

s. 260).  

När det kommer till dom fyra kvalitetskriterier som ligger till grund för grundad teori forskning har 

studien trovärdighet i det avseendet att våra påståenden bygger på den data vi har producerat samt att 

forskningen kan bidra till fördjupad kunskap kring fältet. Avseende originalitet så är kategorierna i sig 

inte nya men resultatet av kategorierna kan möjligtvis erbjuda nya insikter som skulle kunna ha 

betydelse för arbetet med digitaliseringen i förskolan. När det kommer till resonans har vi skapat en 

egen teoretisk modell som borde uppfattas som begriplig framförallt för de som deltagit i studien, men 
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även för personer med erfarenhet av att arbeta inom förskola. Detta menar Glaser är en utav 

grundkriterierna när det kommer till frågor kring kvalitet (Glaser 2010, s. 36). När det kommer till 

användbarhet är det vår uppfattning att denna studie kan komma att bidra med kunskap om vad som 

kan tänkas behövas för att kunna få digitala nyckelpersoner som är drivande i ett förändrande 

digitaliseringens arbete (Thornberg & Forslund Frykedal 2015, s. 65). 

Resultat och analys 

Resultat 

När det kommer till studiens resultat kommer dessa här nedan att presenteras utifrån strukturen i den 

teoretiska modellen. Den teoretiska modellen kommer först att kort presenteras i sin helhet för sedan 

att presenteras stegvis utifrån grundkriterier, förutsättningar samt förändrad digitaliseringskultur. 

Under grundkriterier kommer resultat från kategorierna förhållningssätt, intresse och kompetens 

presenteras. Därefter presenteras resultaten utifrån förutsättningarna tid/ekonomi, digitala premisser, 

vårdnadshavare, vidareutbildning samt ledning/stöttning. Slutligen presenteras resultaten som visar på 

en förändrad digitaliseringskultur. I resultatdelen kommer dom citat som bäst belyser vad som varit 

typiskt i svaren lyftas fram utan att koppla dessa till någon specifik pedagog. 

Teoretisk modell 

I korthet utgår studiens grundade teoretiska modell från att det inledningsvis finns tre grundkriterier 

som en pedagog behöver. Dessa grundkriterier är pedagogens egna förhållningssätt, intresse och 

digitala kompetens. Dessa pedagoger omgärdas vidare av ett antal olika kategorier förutsättningar - 

dessa förutsättningar är nödvändiga för att kunna arbeta med digitala verktyg i sin verksamhet. Dessa 

förutsättningar utgår från kategorierna tid/ekonomi, digitala premisser, vårdnadshavare, 

vidareutbildning samt ledning/stöttning. Dessa förutsättningar tillsammans kan tillsammans med 

grundkriterierna i sin tur resultera i vad vi kommit att kalla för digitala nyckelpersoner. De digitala 

nyckelpersonerna har i sin tur potential att skapa förutsättningar för en förändrad digitaliserings kultur. 

Den förändrade digitalseringkultren har slutligen potential till att skapa nya digitala nyckelpersoner. 
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Grundkriterier 

 

Förhållningssätt 

När det kommer till hur pedagogerna beskriver hur de ser på arbetet med digitala verktyg och deras 

eget förhållningssätt uttrycker de sig exempelvis på följande sätt när dessa svarat på frågan hur 

pedagogen upplever att arbetet med digitala verktyg fungerar idag? 

 

“Det hjälper inte att jag är positiv”  

“Jag jobbar med det här och tycker det är jättekul”  

“Orkar inte driva” 

“Fulkultur med Ipads och skärmtid”  

“Jag tycker det finns ju många struntappar” 

“Man kan ju aldrig komma bort ifrån den där kontakten med barnen, för då tycker jag att det blir ett 

ganska otäckt samhälle och det vill inte jag vara en del av i alla fall” 

 

Förhållningssätt kopplat till läroplanen 

I fråga om förskolans läroplan och att förskolläraren ska ansvara för att ge barn adekvat digital 

kompetens nämner pedagogerna på olika sätt de nya skrivningarna enligt följande när de fått frågan 

vad innebär det för dig att barnen ska få förutsättningar att få adekvat digital kompetens i förskolan? 

 

“Jag tycker det är helt fascinerande, dom (barnen) kan ju skriva egentligen också och bokstavera 

genom att bara sitta med en Ipad framför sig” 

“Jag tycker det är skitbra, det är bra att det står att vi ska jobba med det”  

“Det är helt fantastiskt att barnen ska få adekvat digital kompetens i förskolan” 

“Som det står i läroplanen står det ju inte hur vi ska göra” 

“Mycket i läroplanen är en tolkningsfråga” 
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Intresse 

När det kommer till pedagogernas beskrivningar av det egna intresset till digitala verktyg och vart 

intresset eventuellt kommer ifrån har pedagogerna svarat enligt följande: 

 

“Under utbildningen var det jättemycket IKT och jättemycket föreläsningar i alla våra kurser, man har 

verkligen fått se hur man kan utveckla barnen och hur man kan använda det som ett läromedel” 

“Mitt intresse kommer nog ifrån att mitt barn fick en diagnos” 

“Ja asså intresset är väl sådär när vi ska använda teknik, vi är väl ganska positiva tycker jag” 

“Yngre är födda med telefonen i handen” 

“Mitt intresse kommer nog från att jag är så teknisk av mig, jag försöker fixa allting själv” 

“Det finns ett stort intresse hos personalstyrkan” 

 

När det kommer till beskrivningar av varför det eventuellt inte finns ett intresse har pedagogerna 

svarat enligt följande: 

 

“Är det här verkligen någonting som vi behöver eller kan man göra på något annat sätt” 

“Man kanske inte har vuxit upp med digitala verktyg som jag har gjort” 

 

Kompetens 

När det kommer till hur pedagogernas beskrivningar av sin egen eller andra kollegors kompetens 

uttrycks detta på olika sätt utifrån frågan hur ser kompetensen ut? 

 

“Nu jäklar ska vi anamma dom kunskaper jag har” 

“Man har ju själv ganska bra koll på det så för min egen del tycker jag att det fungerar ganska bra” 

“Jag försöker bredda mig hela tiden och testa nya saker” 

“Det är ju väldigt väldigt olika vilken kompetens man har, dom här lite mera drivande och framåt, det 

är ju i stort sett dom som man kallar för nyckelpersoner” 

“Finns en okunskap kring hur Ipads eller digitala verktyg ska användas sett till kompetens och man är 

rädd för att det ska bli fel” 

“Arbetet med Ipads kan bli bättre, kan beror på att flera har svårt för Ipaden” 

“Kompetensen är blandad. Man kanske struntar i det för att man inte vågar eller kan”.  

“Materialet finns men kompetensen behöver utvecklas” 

“kompetensen är blandad man måste våga, man kanske struntar i det för man inte vågar eller kan” 
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Barns kompetens 

Här nedan beskriver pedagogerna hur barnens kompetens ser ut samt vad som kan behövas av 

pedagogerna själva för att kunna möta den kompetens som barnen redan besitter 

 

“Det är otroligt vilka kunskaper barnen har, dom är ju milslångt i förväg från många pedagoger som 

jobbar här” 

“Det är nog väldigt få gånger jag upplever det som att dom (barnen) tycker det är svårt, dom har ju 

oftast bättre koll än någon annan” 

“Pedagogerna måste ha förkunskaper om hur iPaden fungerar” 

 

Förutsättningar 

Utöver nämnda grundkritererna så presenteras här nedan resultaten från den teoretiska modellens olika 

förutsättningar.  

 

 

 

Tid/Ekonomi  

När det kommer till frågan kring tid och hur pedagogerna ser på användandet av digitala verktyg i 

relation till tid har de svarat på följande sätt på frågan om tiden räcker till för att kunna använda 

digitala verktyg. 

 

“Vill inte att det digitala tar tid från barnen” 

“Allt är väldigt snabbt och tillgängligt idag jag tänker att det kan vara bra att saker tar lite längre tid” 

“Det finns en utbildning som handlar om digitalisering som jag eventuellt ska titta vidare på men vi får 

ju se om vi kommer att få tid” 

“Det är lite tid i förskolan - ska man då lägga tid på sådant som kanske inte fungerar?” 

“Rent krasst finns det inte tillräckligt med tid - tid är något som man måste ta sig”. 

“Tiden ska användas med barnen”  



21 

 

“Tid går att hitta, det är bara att ändra på någonting, man utgår från att det inte finns tid men finns om 

man bara planerar” 

“Det tar ju tid från något annat”  

“Man kan verkligen hoppas man får med sig alla pedagoger kring att förstå att det ska spara tid” 

“Om man sitter med en person som knappt vet hur man går in på mailen och ska förklara hur man gör 

en dokumentation tillsammans med barnen, öhm det tar tid! och det är inte alltid man har den tiden”. 

 

När det kommer till frågan om ekonomi och huruvida man ska införskaffa ytterligare digitala verktyg 

eller nya nätverk har några av pedagogerna svarat följande 

 

“Ekonomisk fråga, onödigt att förändra något som redan fungerar” 

“Handlar ju väldigt ofta om ekonomi, ekonomin prioriteras till annat” 

“Ekonomin är ju en förutsättning, det är mycket att fixa med själva” 

 

Digitala premisser 

När det kommer till hur pedagogerna själva beskriver mängden och variationen av digitala verktyg 

som man har tillgång till eller hur dessa fungerar ser svaren ut enligt följande på frågan om dom 

digitala verktygen räcker till och hur dessa fungerar? 

 

“Vi har ganska många olika digitala verktyg” 

“Finns ganska bra förutsättningar just av den anledningen att man har valt att titta och satsa på det här” 

“Man ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att kunna jobba med IKT” 

“Dom resurser vi har, har ju inte alla andra, vi är ju milslångt framför alla andra” 

“Vi har knappt ett fungerande nätverk, det är som att vara i ett svart hål” 

“Vi är begränsade i det vi har”  

“Använder två smartphones och en surfplatta” 

“Ibland buggar det å sådär”  

 

Vårdnadshavarnas inställning 

När det kommer till hur pedagoger beskriver hur vårdnadshavarnas pratar om och vilken eventuell syn 

som vårdnadshavarna har beskriver pedagogerna det på följande sätt 

 

“Majoriteten är ju positiva till Ipadsen, föräldrarna uppskattar det här digitala arbetet väldigt mycket” 

 “Föräldrarna dom har ju varit jättepositiva, verkligen!” 
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“Lite kommentarer från föräldrar att barnen sitter ju väldigt mycket hemma, vårdnadshavarna vill helst 

inte att dom använder iPads här men då har jag försökt förklara att vi jobbar ju på vårt sätt och digitala 

verktyg är ju ett medel som kommer att finnas hos oss/.../”  

“Det här är ju det enda som vi måste försvara för föräldrarna, just användandet av Ipads” 

“Föräldrarna väljer ju denna förskola just för att få mera upplevelser för sina barn”  

“Många föräldrar lämnade goda omdömen kring digitala verktyg eftersom vi inte arbetar så mycket 

med det, dom vill inte att förskolan ska jobba så mycket med digitala verktyg” 

 

Vidareutbildning 

När det kommer till frågan kring vidareutbildning och möjligheterna till att få vidareutbildning är 

pedagogernas beskrivningar följande 

 

“Har möjlighet till vidareutbildning med det är inte jättemycket” 

“När det erbjuds utbildningar så går jag” 

“Intresset måste komma från pedagogerna själva om man ska få gå någon vidareutbildning”  

“Skulle vilja få gå mera på vidareutbildning” 

“Skulle kunna gå om förslaget kommer direkt från personalen, men ingenting som kommer från 

ledningshåll” 

“Kompetensen behöver utvecklas” 

 

Ledning/Stöttning 

Kring svaren på vilket stöd pedagogerna får från ledningen med arbetet med digitala verktyg ser 

svaren ut enligt följande kopplat till frågeställningen kring hur pedagogen upplever att arbetet med 

digitala verktyg fungerar idag. 

 

“Man får inte alltid den hjälp man behöver från cheferna, mer stöd från ledningshåll hade varit 

trevligt” 

“Min biträdande chef och chefen i stadsdelen är drivande - dom vill att vi ska jobba med digitala 

verktyg”  

“Inget direkt stöd från ledningshåll” 

“Ingen högre upp som påminner eller hjälper till att hålla det vid liv” 

“Skulle behöva mer stöd från ledningshåll så att det inte rinner ut i sanden” 

“Fokus från ledningshåll har varit på gröna projekt eller rörelse, inte på digitalisering” 

 

När det kommer till frågan kring vilken stöttning pedagogerna får eller anser sig vara i behov av ser 

svaren ut på följande sätt  
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“Digitaliseringen måste drivas av pedagogerna själva, orkar inte driva det själv” 

”Digitalista fick vi träffa vid ett gymnasium” 

“Jag är ju en sån här som googlar själv”  

“Skulle behöva någon mera som kan inspirera”  

 

Förändrad digitaliseringskultur 

Grundkriterierna tillsammans med förutsättningarna ligger till grund enligt den teoretiska modellen för 

att det skall kunna finnas en digital nyckelperson. Dessa digitala nyckelpersoner arbetar för att 

förändra den rådande digitaliseringskulturen på sin arbetsplats. 

 

 

 

Förändrad digitaliserings kultur - pedagoger 

I fråga om eller hur pedagogen arbetar med att försöka förändra den rådande digitaliserings kulturen 

på sin enhet beskriver pedagogerna detta på olika sätt utifrån frågan hur pedagogen upplever att arbetet 

med digitala verktyg fungerar idag. 

 

“Det känns som att jag har hittat ett sätt som möjliggör för andra att utvecklas kring digitala verktyg” 

“Det här är på mitt eget initiativ att jag vill dela med mig utav min kunskap” 

“Jag utbildar fortfarande mina kollegor att våga, den lite äldre generationen dom är lite mera 

försiktiga” 

“Nyckelordet är att få med sig alla på tåget” 
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“Det positiva forumet för personalen som jag varit med å skapat ska bidra till att de som inte kan eller 

är omotiverade blir motiverade”  

 

Förändrad digitaliserings kultur - barn 

När pedagogerna beskriver hur arbetet tillsammans med barnen och dom digitala verktygen har sett ut 

tidigare och hur det ser ut idag ser resultaten ut enligt följande 

 

“Det var ett hell när jag tog fram lärplattan från början, jag har aldrig sett så mycket tjafs det var 

nästan som en drog. Nu skulle jag kunna lägga fram den utan att något barn tar den” 

“Dom kan sitta själva kortare stunder/... /men dom blir själva mättade av själva användandet” 

 

Analys av resultat 

Grundkriterier 

Det vi har kommit fram till utifrån de resultat och analyser som genomförts är att dessa tre 

grundkriterier, intresse, positivt förhållningssätt och god digital kompetens blir nödvändiga för att den 

enskilde pedagogen skall kunna bli en digital nyckelperson på sin enhet. Den teoretiska modellen ser 

därför ut enligt följande när det kommer till grundkriterierna 

 

 

 

Förhållningssätt 

När det kommer till kategorin förhållningssätt kan vi i empirin se att det framgår två olika sorters 

beskrivningar av hur förhållningssättet ser ut. Tre av pedagogerna ger uttryck för en mer gynnsamt 

inställd attityd när det kommer till att beskriva sin egen syn på digitala verktyg. Det kan vara 

formuleringar där pedagogen själv beskriver sig som positiv eller att det är helt fascinerande hur 

digitala verktyg kan påverka barns lärande. Gällande de tre resterande pedagogernas beskrivning av 

deras eget förhållningssätt visar resultaten på en mer återhållsam attityd. Det kan vara formuleringar 

där pedagogerna snarare motiverar att arbeta med något annat istället för med digitala verktyg, som 

kontakten med barnen. Pedagogerna talar även om att digitala verktyg utgör en sorts digital fulkultur 

och att det inom den här fulkulturen existerar många struntappar.  

När vi har jämfört de här resultaten med varandra har vi kommit att definiera ett positivt 

förhållningssätt, i den teoretiska modellen, som ett av tre grundkriterier som en person behöver besitta 

för att kunna utvecklas till en digital nyckelperson. 
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Intresse 

När det kommit till kategorin intresse visar empirin på att samtliga ger ett uttryck för något intresse för 

digitala verktyg, även om intresset i sig är varierat. Där empirin kunnat visat på ett större intresse har 

pedagogen motiverat detta med att exempelvis förskollärarutbildningen har visat på hur man kan 

använda digitala verktyg i lärandesituationer. Andra sätt som de mer intresserade pedagogerna 

beskriver detta intresse på är egna personliga erfarenheter eller att man är en teknisk person som 

föddes in i en digital värld. Empirin från de övriga pedagogerna visar på att även om intresset finns 

tycks intresset inte vara stort nog för att orkar driva digitaliseringsarbetet på egen hand. Empirin visar 

även på att de pedagoger som är mer återhållsamt positivt ifrågasätter mera nyttan med att arbeta med 

digitala verktyg. När det kommer till den sammantagna bilden kring kategorin intresse har vi vid 

skapandet av den teoretiska modellen utgått från att intresse är en av de tre grundkriterierna som en 

person behöver ha för att kunna bli en digital nyckelperson. 

 

Kompetens 

Det sista grundkriteriet för att en person skall kunna utvecklas till en digital nyckelperson utgörs utav 

kompetens. De intervjuade pedagogerna beskriver det själva som att det finns en mycket varierande 

kompetensnivå hos sina kollegor. De pedagoger som ovan beskrivit sig som, dels intresserade och dels 

har en mer gynnsam attityd, de beskriver sig själva som en person som besitter en god kompetens. Det 

kan vara i form utav man vill visa sina kollegor och anamma dessa kunskaper, eller att pedagogen 

medvetet försöker utveckla sin kompetens eller en beskrivning som att pedagogen har ganska bra koll. 

Resultaten från de pedagoger som, har en mindre gynnsam attityd och något mer varierat intresse, 

beskriver den egna kompetensen som blandad, vilket resulterar i att man kanske struntar i att använda 

digitala verktyg. Resultaten visar även på hos de tre pedagogerna som är något mindre positivt 

inställda till digitala verktyg att det finns en viss okunskap kring hur man använder de digitala verktyg 

som finns tillgängliga. 

 

Förutsättningar 

Utöver dessa tre grundkriterier har vi i empirin identifierat ett antal nödvändiga förutsättningar för att 

en pedagog med dessa grundkriterier ska kunna bidra till en förändrad digitaliserings kultur. Dessa 

förutsättningar har vi kategoriserat som tid/ekonomi, digitala premisser, vårdnadshavares inställning, 

vidareutbildning samt ledning/stöttning. Därav ser den teoretiska modellen ut enligt följande när det 

kommer till kategorierna förutsättningar. 
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Tid/Ekonomi 

Empirin kring kategorin tid/ekonomi visar på att tid och ekonomi används av dom mindre positivt 

inställda pedagogerna som möjliga argument för att inte gå framåt med arbetet med digitala verktyg. 

Tiden ska snarare användas och prioriteras till att vara med barnen istället. Tid är något som man även 

menar på att det finns för lite utav redan inom verksamheten och att då lägga den tid som blir över på 

något som ändå kanske inte fungerar på grund av dålig nätverksuppkoppling blir bortkastad tid. 

Empirin visar även på att det skulle kunna vara så att det finns tid bara man förändrar till exempel hur 

man planerar sin tid. Empirin visar på att de pedagoger som är mindre gynnsamt inställda till digitala 

verktyg väljer att prioritera tiden till annat än att arbeta med digitala verktyg. En möjlig tolkning skulle 

kunna vara att genom att de mindre gynnsamt inställda pedagogerna saknar någon utav 

grundkriterierna som till exempel intresse så påverka detta i sin tur hur man ser på kategorin tid och 

ekonomi.  

Ser man till intervjuresultaten från de mera gynnsamt inställda pedagogerna så visar empirin på att 

dessa pedagoger på att arbetet med digitala verktyg istället skulle kunna spara just tid. Empirin visar 

på att dessa pedagoger menar på att de får lägga mycket tid på att kompetensutveckla sina 

medarbetare. Det empirin visar på är att dessa pedagoger arbetar aktivt med att kompetensutveckla 

sina medarbetare i just syfte att spara tid i framtiden. Kategorin tid/ekonomi som den här studiens 

teoretiska modell utgår ifrån, tycks enligt empirin, ha väldigt tydliga kopplingar till den egna synen på 

arbetet med digitala verktyg. Det som empirin visar på är att tid och ekonomi är förutsättningar som 

behöver prioriteras för att kunna möjliggöra för att det ska finnas en digital nyckelperson. 

 

Digitala Premisser 

När det kommer till kategorin premisser visar resultaten på att det finns väldigt olika villkor mellan de 

olika pedagogerna när det kommer till exempelvis mängden digitala verktyg, variationen på dessa 

verktyg och även hur infrastruktur som att digitala nätverk inte fungerar. Resultatet visar på att där 

pedagogerna är mer gynnsamt inställda finns även en större mängd digitala verktyg. Det går dock inte 

från resultaten att utläsa om det är mängden digitala verktyg som gjort pedagogerna mer gynnsamt 

inställda eller om det är dom mera gynnsamt inställda pedagogerna som gör att det finns en stor 

mängd. Resultaten visar på att där man är mindre gynnsamt inställd har man samtidigt en mindre 

mängd digitala verktyg. På motsvarande sätt kan empirin inte svara på om det är frånvaron av 

mängden digitala verktyg som påverkar inställningen hos pedagogerna. Som skäl till avsaknaden till 

digitala verktyg hänvisar några av pedagogerna till att det kan vara en ekonomisk fråga. Den teoretiska 

modellen utgår från att, mängden digitala verktyg och att dessa fungerar, blir en förutsättning för den 

digitala nyckelpersonen för att möjligtvis kunna påverka sina kollegors förhållningssätt och intresse 

för digitala verktyg. 

 

Vårdnadshavares inställning 

En annan förutsättning som empirin visat på är kategorin vårdnadshavare. Gällande vårdnadshavarna 

visar empirin på att vårdnadshavarnas inställning i vissa fall är väldigt positiva till att det används 

digitala verktyg inom verksamheten. Empirin visar även på att där det huvudsakligen finns positiva 

vårdnadshavare kan det samtidigt finnas enstaka vårdnadshavare som är negativa. Att dessa 

vårdnadshavare är mer negativt inställda tycks främst bero på grund utav att barnet använder digitala 
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verktyg väldigt mycket i hemmet, snarare än vad pedagogerna genomför för verksamhet med digitala 

verktyg.  

Empirin visar också på att där pedagogerna är mindre positivt inställda till att arbeta med digitala 

verktyg, är arbetet med digitala verktyg det enda som pedagogerna måste motivera eller försvara när 

det kommer till användandet av dessa i verksamheten. Empirin visar även på att vissa vårdnadshavare 

premierar förskolor med en verksamhet som inte använder digitala verktyg i någon större utsträckning 

genom att exempelvis ge goda omdömen vid enkätundersökningar som förskolan genomfört. 

En tänkbar konsekvens av att vårdnadshavarna ställer sig mindre positiva till digitala verktyg blir att 

pedagogerna i sin tur använder digitala verktyg mindre i verksamheten, vilket i sin tur skulle kunna 

påverka det egna förhållningssättet hos dessa pedagoger. En annan möjlig tolkning skulle kunna vara 

att det saknas en digital nyckelperson inom den egna verksamheten som i sin tur skulle kunna 

motivera och förklara arbetet med digitala verktyg för vårdnadshavarna.   

Utifrån empirin kan antagandet att om vårdnadshavarna är, generellt sett, mer positivt inställda ökar 

det möjligheten till att det skulle kunna existera en digital nyckelperson på dessa förskolor. Detta gör 

att i den teoretiska modell som empirin skapat utgår ifrån att vårdnadshavare blir till en egen kategori 

och förutsättning för att en digital nyckelperson ska kunna bli till.  

 

Vidareutbildning 

Empirin från kategorin vidareutbildning visar på att möjligheterna till vidareutbildning existerar i mer 

eller mindre stor utsträckning. Det är ingen av pedagogerna som ger uttryck för att de fått för mycket 

eller tillräckligt mycket vidareutbildning. Vidare beskriver pedagogerna det som att om de skulle vilja 

komma iväg på fler vidareutbildningar men att intresset många gånger måste komma från pedagogerna 

själva för att det ska bli av. De pedagoger som har ett intresse för att gå på vidareutbildningar tycks å 

ena sidan leta fram vidareutbildningar själva samtidigt som de med ett mindre intresse inte verkar göra 

detta i lika stor omfattning. Enligt studiens empiri har kategorin vidareutbildning tydliga kopplingar 

med kategorin ledning. Genom att ledningen i vissa fall inte erbjuder tillräckliga möjligheter till 

vidareutbildning sker det samtidigt ingen vidareutveckling av den egna kompetensen. Utifrån från det 

här utgår studiens empiri utgår den teoretiska modell ifrån att vidareutbildning är en kategori som är 

nödvändig för att pedagogen ska kunna bli en digital nyckelperson även om möjligheterna i vissa fall 

kan vara begränsade. 

 

Ledning/Stöttning 

När det kommer till kategorin ledning/stöttning kan man se dom mest samstämmiga resultaten utifrån 

de olika intervjuer som utgör i empirin. Samtliga pedagoger ger uttryck för ett önskat ökat stöd från 

ledningen på ett eller annat sätt. Resultaten visar på att de pedagogerna som är mer gynnsamt inställda 

har någon form av direkt eller indirekt stöttning från antingen ledningshåll eller någon utifrån som till 

exempel en digitalista eller en drivande person från kommunledningen. De pedagoger som är mindre 

gynnsamt inställda tycks enligt empirin resultat sakna någon från ledningshåll som man kan stödja sig 

emot. Avsaknaden av detta stöd skulle möjligtvis kunna bero på att ledningen väljer att prioritera 

andra delar av verksamheten som till exempel gröna projekt. Det här i sin tur någonting som skulle 

kunna bidra till att man inte orkar leda digitaliseringen själv. Dessa pedagoger efterfrågar även någon 

som kan inspirera kring arbetet med digitala verktyg. En möjlig tolkning av detta skulle kunna vara att 

pedagogerna själva uttrycker ett behov av en digital nyckelperson på sin arbetsplats. Pedagogerna 
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efterfrågar även att någon ledningsperson som kan hålla arbetet med digitala verktyg vid liv, detta så 

att arbetet med digitala verktyg inte ska rinna ut i sanden. Utifrån denna tolkning av empirin utgår den 

teoretiska modellen ifrån att det krävs någon form av drivande person från ledningshåll som kan stötta 

den digitala utvecklingen och utifrån detta blir ledning och stöttning en förutsättning i den teoretiska 

modellen. Med andra ord, skulle lednings/stöttning saknas, är en möjlig konsekvens att arbetet kring 

digitala verktyg avstannar samt att det kommer saknas en digital nyckelperson.  

 

Digital nyckelperson 

Utifrån grundkriterierna tillsammans med de framtagna kategorierna från empirin har vi kunnat skapa 

en kärnkategori som vi valt att kalla för digital nyckelperson. Det är den digitala nyckelpersonen, som 

enligt studiens empiri, har goda möjligheter till att skapa en förändrad digitaliseringskultur på sin 

förskola. Den teoretiska modell utgår från att en digital nyckelperson är en pedagog som är genuint 

intresserade av att arbeta med digitala verktyg. Den digitala nyckelpersonen har även ett positivt 

förhållningssätt och en egen god digital kompetens. Vidare har denna nyckelperson ett antal kategorier 

av förutsättningar som påverkar den digitala nyckelpersonen positivt till att arbeta och utveckla arbetet 

med digitala verktyg. Allt detta sammantaget gör att den digitala nyckelpersonen har goda möjligheter 

till att skapa en förändrad digitaliserings kultur på den egna arbetsplatsen. Därav ser den teoretiska 

modellen ut enligt följande. 

 

 

 

Förändrad digitaliserings kultur 

I empirin går det att finna att de pedagoger som antas vara digitala nyckelpersoner arbetar med att 

finna olika positiva forum som exempelvis digitala informationskvällar, i syfte att försöka motivera de 

som är omotiverade och även att kompetensutveckla de som har lägre kompetens kring digitala 

verktyg. Det här arbetet är enligt empirin till stor del avhängigt på den digitala nyckelpersonen. De 

olika digitala nyckelpersonerna motiverar detta bland annat genom att de vill få med sig hela sitt 

arbetslag eller vill bidra med sin egen kompetens i syfte att utveckla sina medarbetares kompetens. 

Pedagogerna beskriver det delvis som att man behöver få med sig personalen på det digitala tåget. De 

digitala nyckelpersonerna i empirin beskriver även att det har skett en förändrad digital kultur även hos 
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barnen. Detta genom att några av nyckelpersonerna beskriver det som mycket lugnare nu när man tar 

fram digitala verktyg för barnen eller att barnen blivit digitalt mättade. Detta gör att den teoretiska 

modellen ser ut på följande sätt och utgår från att det är den digitala nyckelpersonen som leder 

digitaliseringsarbetet på den egna avdelningen. 

 

 

 

Den teoretiska modellen antar vidare att den förändrade digitaliseringskulturen som den digitala 

nyckelpersonen strävar efter, i sin tur kan påverka andra pedagoger till att få ett eget genuint intresse 

samt ett förändrat förhållningssätt. När detta har skett kan dessa pedagoger potentiellt bli en digital 

nyckelperson förutsatt att dessa pedagoger uppfyller grundkriterierna tillsammans med nödvändiga 

förutsättningar. Detta gör att den teoretiska modellen i sin helhet ser ut enligt nedan. 
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Sammanfattning av resultat och analys 

De pedagoger i den här empirin som är generellt sett mer positiva och har ett intresse för digitala 

verktyg tillsammans med en god digital kompetens har vi kunnat se har betydande bättre 

förutsättningar för att kunna arbeta med digitala verktyg. Detta framförallt när det kommer till 

kategorierna - digitala premisser, vårdnadshavares inställning, ekonomi och tid. När det kommer till 

möjligheterna till vidareutbildning och även ledning och stöttning så verkar skillnaderna dock inte 

vara särskilt stor i jämförelse med dom mindre positivt inställda pedagogerna. Dessa mer positiva 

pedagoger kan vi se utifrån empirin resultera i att de i sin tur försöker bidra till en förändrad kultur 

kring digitala verktyg. Detta tycks pedagogerna göra genom att delvis hitta egna strategier för att 

kompetensutveckla sina kollegor genom till exempel positiva forum. Det kan även bestå utav att 

pedagogerna leder egna inspirationsmöten. Det digitala arbetet tycks utifrån den teoretiska tolkningen 

av empirin till stor del bygga på att det finns en digital nyckelperson som är just drivande. 

På de förskolor som har mindre goda förutsättningar vid arbetet med digitala verktyg är en möjlig 

konsekvens att personalstyrkan har en lägre kompetens överlag - detta till skillnad från de förskolor 

som har goda förutsättningar i sitt arbete med digitala verktyg där en konsekvens skulle kunna bidra 

till att kompetensen är högre och att personalen har ett mer positivt förhållningssätt till digitalisering. 

Avsaknaden av en eller flera förutsättningar kan i sin tur eventuellt leda till att verksamheten saknar en 

digital nyckelperson, varpå resultatet bland annat skulle kunna bli att det inte finns någon som kan 

stötta övriga kollegor.  

Utifrån empirin går det att konstatera att förutsättningarna skiljer sig markant åt mellan de förskolor 

som har digitala nyckelpersoner och de förskolor som saknar digitala nyckelpersoner. Det går dock 

utifrån empirin inte avgöra vad som har störst betydelse för att verksamheten ska ha en digital 

nyckelperson. Det som går att utläsa av den här studiens empirin är att intresse, positivt 

förhållningssätt och god digital kompetens tillsammans med olika förutsättningar skulle kunna 

resultera i digitala nyckelpersoner. Den sammantagna analysen av resultaten har resulterat i den här 

studiens teoretiska modell. 
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Diskussion  

Digital nyckelperson 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken syn som förskollärare har på digitala verktyg och om 

denna syn har någon potentiell påverkan på deras sätt att arbeta med digitalisering. Utifrån vårt 

analyserade resultat går det att argumentera för, i likhet med tidigare forskning, att ett mer positivt 

förhållningssätt kan ha betydelse för den pedagogiska praktiken. Enligt den här studiens resultat kan 

det positiva förhållningssättet tillsammans med ett eget intresse och god digital kompetens 

tillsammans med en rad förutsättningar i sin tur bidra till att vissa pedagoger blir, som vi har valt att 

beskriva det, digitala nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner tycks i sin tur sträva efter att stötta, 

kompetensutveckla och ibland till stora delar driva digitaliseringsarbetet själva. Detta drivande arbete 

som den digitala nyckelpersonen utför skulle kunna bidra till att digitaliserings kulturen förändras.  

Att nyckelpersonerna arbetar med att bidra till andra kollegors lärande eller en lärande kultur som 

beskrivits ovan menar Riddersporre och Kjällander är någonting som gynnar förändrings- och 

utvecklingsprocesser som exempelvis digitaliseringen inom förskolan (Riddersporre & Kjällander 

2019, s. 236). Utifrån vår studie går det att argumentera för att det är de digitala nyckelpersonerna som 

leder vad Riddersporre och Kjällander benämner en lärande kultur. De digitala nyckelpersonerna 

tillsammans med lärandekulturen leder till vad vi i vår studie valt att kalla för en förändrad 

digitalisering kultur (Jmf Riddersporre & Kjällander 2019, s. 238). I den här studien går det att 

argumentera för att dessa nyckelpersoners arbete med att förändra synen på digitala verktyg påverkar 

pedagoger, barn samt eventuellt även vårdnadshavarna.  

Genomgående visar den här studiens resultat på att de pedagoger som besitter en grundläggande 

kompetens tillsammans med ett genuint intresse samt att dessa pedagoger fortbildar sig - om en 

pedagog har uppfyllt dessa grundkriterier så skulle de slutligen kunna bli vad vi kallar en för digital 

nyckelperson. När det kommer till de pedagoger som inte är digitala nyckelpersoner kan vi även se att 

de besitter en viss kompetens, även om den här beskrivs som mer blandad och att kompetensen är 

något som behöver utvecklas.  

 

Ledarskap och arbetet med digitala verktyg 

Att leda och genomföra en förändrad organisationskultur kan samtidigt, som en av pedagogerna givit 

uttryck för, vara tungt och tidskrävande. Detta kan bero på (förskole) kulturens historiska tröghet, där 

kulturen som sådan tenderar att greppa tag om och hålla kvar de idéer om vad som är rätt eller fel 

(Riddersporre & Kjällander 2019, s. 238). Som ledare för förändring kan detta var viktigt att erinra sig 

då motsträvighet inte behöver ha med individer eller själva sakfrågan att göra. Som digital 

nyckelperson hävdar Riddersporre och Kjällander att det är språket som själva nyckeln och det 

viktigaste verktyget för att leda förändringsarbetet framåt (Riddersporre & Kjällander 2019, s. 243). 

Detta eftersom det är genom språket som människor uttrycker sina tankar, förhandlar och når 

överenskommelser, vilket gör språket till ett slagkraftigt och viktigt redskap som måste användas 

(Riddersporre & Kjällander 2019, s. 244).  
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Avsaknaden av digitala nyckelpersoner 

En möjlig förklaring till att det saknas en digital nyckelperson skulle kunna vara att pedagogernas 

egna intresse inte blir så omfattande eftersom man dels ser det som typ av fulkultur och dels för att det 

finns många struntappar utan pedagogiskt innehåll.  

Det är möjligtvis även rimligt att anta, att viljan till att använda exempelvis surfplattan i 

undervisningssyfte, minskar när man som pedagog uppfattar att barnen inte tillgodogör sig det 

pedagogiska innehåll som finns i applikationen (Jmf Nilsen 2018, s. 108). En annan möjlig orsak till 

att det skulle kunna saknas intresse kring att arbeta med digitala verktyg är farhågan kring vad digitala 

verktyg skulle kunna göra med samhället på såväl kort som lång sikt. 

En slutlig möjlig anledning till att det inte finns någon digital nyckelperson på några av de intervjuade 

förskolorna skulle kunna vara det ekonomiska perspektiv som digital kompetens har föreskrivits på i 

olika policydokument (Jmf Hanell 2018, s. 148) i sin tur påverkar pedagogernas förhållningssätt till 

digitala verktyg. Ett förändrat fokus i policydokument till att snarare fokusera på de pedagogiska 

vinningarna eller medborgerliga dimensionerna skulle eventuellt kunna bidra till ett förändrat 

förhållningssätt. 

 

Positivt förhållningssätt 

Den här studiens resultat visar också i likhet med Bourbour & Masoumis resultat att det positiva 

förhållningssätt till tekniska hjälpmedel minst sagt är viktig när det kommer till att stötta och stödja det 

kollektiva lärandet (Bourbour & Masoumi 2017, s. 1829). I den här studiens resultat går det även att 

argumentera för att de som är mer positiva dessutom får en nyckelroll och blir en drivande faktor för 

att kunna leda det digitala arbetet framåt på respektive enheter. 

 

Stöd från ledning 

Ser man till Hernwalls (2016) studie samt resultaten från den här studien så visar båda på att 

pedagoger anser sig vara i behov av mer strukturerat stöd från högre chefer. Den här studien bekräftar 

även delvis Hernwalls resultat kring att IKT framställs som någonting som delvis hotar den etablerade 

praktiken och behovet av verkliga interaktioner (Jmf Hernwall 2016, s. 5). Däremot finns det inte i den 

här studien något underlag som skulle kunna summera IKT-användandet som ett tillstånd av osäkerhet 

(Jmf Hernwall 2016, s. 13). Den här studiens resultat visar snarare på att det eventuellt skulle kunna 

finnas en varierande osäkerhet kring att arbeta med digitala verktyg med möjliga kopplingar till olika 

förutsättningar. 

 

Förändrade förutsättningar - förändrade förhandlingar? 

På dom förskolor där dom digitala verktyg blivit flera och mer varierade samt mer frekvent använda 

går det argumentera för att det kan ha blivit en förändring kring barns förhandlingar avseende de 

tillgängliga digitala verktygen (Jmf Walldén-Hillström 2014, s. 109). En möjlig tolkning skulle kunna 

vara att barnen lärt sig förhandla tillsammans med pedagogen kring användandet av digitala verktyg 

inom de institutionella förutsättningarna som nu existerar på den aktuella avdelningen.  

En annan möjlig tolkning är att genom att den ökade tillgången till digitala verktyg har förändrats, har 

även barns behov av att förhandla kring digitala resurser förändrats. Resultatet från studiens empiri ger 
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möjligtvis argument för detta. Några av pedagogerna beskriver det som att det tidigare var hysteri och 

nästan som en drog när de digitala verktygen som till exempel surfplattor togs fram. Detta verkar ha 

förändrats över tid och nu kan pedagogen ta fram surfplattor utan att barnen blir hysteriska - en annan 

pedagog beskriver det även som att barnen blivit digitalt mättade. Detta har vi vidare tolkat det som att 

det skett en förändrad kultur kring digitala verktyg mellan pedagoger, barn och digitala verktyg. 

Däremot där tillgången till digitala verktyg idag fortfarande är mindre och det inte finns någon digital 

nyckelperson så är det rimligt att anta att barnens förhandlingar kring de digitala verktygen 

huvudsakligen fortfarande handlar om att få tillgång till dom digitala verktygen. Detta utifrån dom 

förutsättningar som finns tillgängliga på den aktuella förskolan (Jmf Walldén-Hillström 2014, s. 109). 

 

Barn och pedagogers relationer 

En möjlig tolkning och förklaring till att relationerna blir mindre hierarkiska vid användandet av 

exempelvis surfplattor mellan barn och vuxna skulle kunna, utifrån den här studiens resultat, delvis 

kunna härledas till dom goda digitala kompetenser som barnen kommer till förskolan med. Samt att 

vissa pedagoger i sin tur saknar grundläggande digitala kunskaper vilket kanske skulle kunna göra att 

barn och pedagoger nästan hamnar på en jämbördig kunskapsnivå (Jmf Kjällander & Moinian 2014, s. 

28).  

Det här skulle eventuellt även kunna förklara varför pedagoger kan inta en mera osynlig stöttande roll 

vid barns användande av digitala verktyg. Denna osynligt stöttande roll skulle kunna bero på barnets 

egna goda kompetens vilket gör att barnet själv löser eventuella problem tillsammans med det digitala 

verktyget (Jmf Beschorner & Hutchinson 2013, s.23). Men en annan möjlig tolkning är att pedagogen 

själv besitter så god digital kompetens att stöttningen nästan blir osynlig (Jmf Walldén-Hillström 

2014, s. 115).  

 

Digitala premisser 

När det kommer till Otterborn, Schönborn & Hulténs studie (2018) så bekräftar den här studien deras 

resultat när det kommer till de begränsningar som finns utifrån olika pedagogers perspektiv i fråga om 

mängden resurser man har att tillgå samt hur dessa fungerar. Även läroplanens kommande 

målsättningar och avsaknaden av tillräcklig digital kompetens kan komma att påverka hur man 

använder digitala verktyg i undervisningssyfte. 

Det vi kan se i vårt resultat är att vissa förskole-praktiker saknar en rad förutsättningar för att fullt ut 

kunna jobba med att erbjuda en möjlighet till att barn ska kunna utveckla en adekvat digital 

kompetens. Några av de förutsättningar som saknas är positiva vårdnadshavare, ekonomi och i vissa 

fall pedagogens egna kompetens, vilket i sin tur kan ha lett till att det inte finns någon digital 

nyckelperson som leder det digitala arbetet. Något annat som verkar påverka vissa pedagoger och 

deras arbete på sina förskolor är att som våra resultat visar är att de saknar ett fungerande nätverk, 

vilket i sin tur skulle kunna göra att pedagogernas möjligheter till att kunna använda de tillgängliga 

digitala verktygen minskar.  
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Betydelse för praktiken och professionen 

Vi anser att vår studie blir relevant eftersom den bidrar till att belysa ett forskningsområde som är 

relativt nytt där man fortfarande inte vet vilka effekter, positiva såväl som negativa, som 

digitaliseringen utgör. Av vad vi har funnit finns det idag en del forskning kring digitalisering och 

digitala verktyg men samtidigt är den här forskningen inne på att området är under uppbyggnad.  

Genom att ta del av vår studie kan man som pedagog se vad som behövs för att förändra en rådande 

digitaliseringskultur på en enhet. Detta utifrån grundläggande egenskaper som pedagogen själv 

behöver besitta så som intresse, positivt förhållningssätt samt god digital kompetens. Vidare kan 

pedagoger få syn på vilka förutsättningar som ytterligare krävs för att förändra en rådande 

digitalseringskultur. Slutligen går det även att få en helhetsbild utifrån vad som krävs för att kunna 

skapa en digital nyckelperson som i sin tur är en drivkraft inom detta arbete, vilket i sin tur får fler 

pedagoger att våga använda de digitala verktyg som de har tillhanda. 

Att sträva efter att skapa positiva forum eller att dela med sig av sin kunskap där man försöker utnyttja 

de digitala verktygens potentiella fördelar är någonting som sannolikt kommer leda 

digitaliseringsarbetet framåt. Det här skulle eventuellt på lång sikt kunna komma att betyda att 

digitaliseringen och digitala verktyg inte ses som någon fulkultur utan snarare mer som kultur 

jämställd med andra och en naturlig del av vardagen i förskolan. Samtidigt bör man som pedagog vid 

arbetet med digitala verktyg och dessa forum också inta ett kritiskt förhållningssätt då det i dagsläget 

kan finnas digitala verktyg som till exempel en del appar som inte alltid bidrar till barns lärande i 

förskolan. Den här studien syftar inte till att ge någon idealiserad bild av eller att verka emot 

digitaliseringen och arbetet med digitala verktyg i förskolan utan syftar snarare till att belysa vad som 

kan tänkas behövas för att förändra den digitala kulturen på förskolan.  

Vidare skulle man som pedagog kunna ta del av den här studien, och tidigare forskning, för att i sin tur 

försöka påverka ledningen och på så vis eventuellt kunna få ett ökat stöd från ledningen. Ett ökat stöd 

från ledningen skulle i sin tur eventuellt kunna innebära att de ekonomiska resurser som enheten 

förfogar över i större grad prioriterar digitala verktyg vilket kan komma att påverka dom digitala 

premisserna. Ett ökat stöd från ledningen skulle eventuellt även kunna innebär att personalen får en 

utökad möjlighet till vidareutbildning och på så vis även en ökad digital kompetens. Vad våra resultat 

visar på går i samma anda som tidigare forskning. Pedagogerna som arbetar inom förskolan belyser 

behovet av mera stöd från ledning såväl som kompetensutveckling. 

Sedan belyser vår studie vilka svårigheter eller vilka bristande förutsättningar som kan existera när det 

gäller arbetet med digitaliseringen inom förskole-världen. Denna studie visar på att även om det 

existerar ett intresse för digitala verktyg hos de intervjuade förskole-pedagogerna är detta i sig inte 

tillräckligt eftersom det även behövs ett antal andra förutsättningar för att pedagogerna ska kunna 

lyckas i sitt arbete med digitaliseringen och denna studie visar på vikten av att pedagogerna får de 

nödvändiga förutsättningar för att kunna lyckas med sitt arbete och inte minst för att kunna följa 

läroplanen.  

Samtidigt tror vi att vår studies resultat kan bidra med att öka kunskapen om hur det kan se ut på 

förskolor - alltså att vissa förskolor ligger i framkant sett till när det gäller arbetet med digitaliseringen 

medan andra förskolor har en längre väg att vandra. Men bara för att det är en längre väg att vandra 

betyder det inte att det är omöjligt att komma dit - det gäller främst att se till att få de förutsättningar 

som vår studie ansett vara nödvändiga för att möjliggöra skapandet av en digital nyckelperson.  

 



35 

 

 

Den här studien och tidigare forskning skulle även kunna användas för att kunna argumentera och 

motivera användandet av digitala verktyg för vårdnadshavare. Detta skulle eventuellt kunna påverka 

vårdnadshavarnas inställning till att förskolan ska arbeta med digitala verktyg. Som pedagog skulle 

man även kunna hänvisa till den nya läroplanen för att ytterligare motivera användandet av digitala 

verktyg på enheten. 

Slutligen, den betydelse som vår studies resultat kan ha för en förskole-praktik och förskole 

professionen är att genom att pedagoger tar del av vår studie blir de i sin tur mer medvetna om vad 

som skulle kunna behövas i form av olika förutsättningar för att kunna lyfta digitaliseringsarbete 

ytterligare. Vidare sett till den nya läroplanen och de nya formuleringarna kring arbetet med digitala 

verktyg inom förskolan är det sannolikt som några av pedagogerna i den här studien ger uttryck för, att 

det är dags att hoppa på det digitala tåget eftersom tåget går oavsett vad man som pedagog har för 

förhållningssätt till digitalisering i förskolan.  

 

Slutsatser 

En slutsats som skulle kunna dras av denna studie är att när det gäller arbetet med digitala verktyg ser 

till exempel förutsättningar samt kompetens olika ut beroende på vilken förskola som den intervjuade 

pedagogen jobbar vid. På de förskolor där förutsättningarna existerar för att kunna arbeta med digitala 

verktyg är det rimligt att anta att det finns en digital nyckelperson, samtidigt som det är möjligt att dra 

slutsatsen att på de förskolor som saknar en eller flera förutsättningar inte har en digital nyckelperson.  

En annan slutsats som går att dra är att det existerar ett intresse, om än i varierande grad, hos samtliga 

intervjuade pedagoger - vilket skulle kunna betyda att viljan till att arbeta och utveckla digitaliseringen 

på dessa förskolor finns. 

En ytterligare slutsats är att de intervjuade pedagoger är mer eller mindre kompetenta till att kunna 

arbeta med digitala verktyg och digitaliseringen men att kompetensen överlag är något som kan och 

skulle behövas förstärkas och utvecklas för att kunna säkerställa att de nya formuleringarna i 

läroplanen omsätts på att så adekvat sätt som möjligt. Det går även att dra slutsatsen att intresset och 

stödet från ledningshåll varierar mellan de olika förskolorna, vilket i sin tur verkar påverka vilka 

möjligheter som existerar för de olika pedagogerna när det kommer till arbetet med digitala verktyg. 

Vidare forskning 

Några av de tankar som vi har efter att ha genomfört denna studie är att det som skulle kunna behövas 

forskas på ytterligare är bland annat hur ledningen på de olika förskolor anser att de tillsammans med 

pedagogerna skulle kunna utveckla eller förbättra arbetet med digitaliseringen. 

Andra tankar vi har fått är hur den nya formuleringen i läroplanen kring arbetet med digitala verktyg 

påverkar det praktiska arbetet inom förskolan och hur arbetar man för att skapa förutsättningar för att 

personalen ska ha tillräckligt god kompetens att arbeta mot dessa målsättningar? 

Med anledning av att digitaliseringen går så fort skulle det vara intressant att undersöka hur arbetet ser 

ut på respektive förskola om 3-5 år? Vad, om något, har blivit bättre? Har något blivit sämre? Har 

pedagogernas syn på digitala verktyg förändrats och om den har gjort det, vad har det berott på? Har 
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det berott på förändrade förutsättningar kring till exempel ekonomi eller en förändrad syn från 

vårdnadshavarna? Något annat som skulle vara intressant att undersöka är om det finns fler eller färre 

digitala nyckelpersoner i framtiden?  

Baserat på den tidigare forskning som vi använt oss av i denna studie visar den på att man i dagsläget 

inte vet vilka effekter på till exempel lärande som olika digitala verktyg har - det är något som vi anser 

skulle behövas utforskas mera. Något annat som skulle behövas utforskas är vilka eventuella 

neurologiska effekter som digitala verktyg skulle kunna ha.  

Överlag skulle arbetet med digitala verktyg och digitaliseringen inom just förskola behöva utforskas 

betydligt mer eftersom det i dagsläget inte verkar finnas särskilt mycket forskning om det. På det stora 

hela är forskningsområdet gällande digitaliseringen och arbetet med digitala verktyg nytt eftersom just 

digitala verktyg inte existerat särskilt länge. 

 



37 

 

Referenser  

Ahrne, G. & Svensson, P. (2015). Kvalitativa metoder och samhällsvetenskap. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) 
Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 8-16. 

 

Beschorner, B. & Hutchison, A. (2013). iPads as a literacy teaching tool in early childhood. International 
Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(1), 16-24. 

 

Bourbour, M. & Masoumi, D. (2017). Practice what you preach: the Interactive Whiteboard in preschool 
mathematics education. Early Child Development and Care, 187(11), ss. 1819-1832. doi: 
10.1080/03004430.2016.1192617 

 

Eidevald, C. (2015). Videoobservationer. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. 
Stockholm: Liber, ss.114-128. 

 

Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G. (2015). Att få kunskap om samhället genom att fråga folk. I Ahrne, G. & 
Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 93-113. 

 

Forsling, K. (2011). Digital kompetens i förskolan. KAPET. Karlstads Universitets pedagogiska tidskrift, 7(1), 
ss. 76-95. 

 

Fägerborg, E. (2011). Intervjuer. I Kaijser, L. & Öhlander, M. (red.) Etnologiskt fältarbete. 2.uppl., Lund: 
Studentlitteratur, ss. 85-113. 

 

Glaser, B. (2010). Att göra grundad teori - problem, frågor och diskussion. Mill Valley: Sociology Press 

 

Hanell, P. (2018). What is the ‘problem’ that digital competence in Swedish teacher education is meant to solve? 
Nordic journal of digital literacy, 13(3), ss. 135-136. doi: 10.18261/issn.1891-943x-2018-03-01 

 

Hernwall, P. (2016). We have to be professional - swedish preschool teachers conceptualization of digital media, 
Nordic journal of digital literacy, 11(1), ss. 5-23. doi: 10.18261/issn.1891-943x2016-01-0 

 

Hjalmarsson, M. (2014). Enkäter till förskollärare. I Löfdahl, A., Franzén, K. & Hjalmarsson, M. (red.) 
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori. Stockholm: Liber, ss.157-166. 

 

Kjällander, S. (2019). Ett lärande som alla har rätt till. https://forskolan.se/ett-larande-som-alla-har-ratt-till/ 
[2019-03-28] 

 

Kjällander, S. & Moinian, F. (2014). Digital tablets and applications in preschool – Preschoolers’ creative 
transformation of didactic design, Designs for learning, 7(1), ss. 10-33. http://dx.doi.org/10.2478/dfl-2014-
0009 

 

Lagercrantz, H. (2015). Statens medieråd borde läggas ned. Svenska dagbladet, 2 april. 
https://www.svd.se/statens-medierad-borde-laggas-ned 

 

Lernfelt, M. (2019). Bisarrt experiment pågår med våra förskolebarn. Expressen, 26 mars. 

https://www.expressen.se/debatt/bisarrt-experiment-pagar-med-vara-forskolebarn/ 



38 

 

 

Löfdahl, A. (2014). God forskningssed - regelverk och etiska förhållningssätt. I Löfdahl, A., Franzén, K. & 
Hjalmarsson, M. (red.) Förskollärarens metod- och vetenskapsteori. Stockholm: Liber, ss. 32-45.  

 

Nilsen, M. (2018). Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan. Diss. Göteborg: 
Göteborgs Universitet.  

 

Otterborn, A., Schönborn, K. & Hultén, M. (2018). Surveying preschool teachers´ use of digital tablets: general 
and technology education related findings, International Journal of Technology and Design Education, 23(3), 
ss. 1-21. https://doi.org/10.1007/s10798-018-9469-9 

 

Riddersporre, B. & Kjällander, S. (2019) Digitalisering: Ledarskap och medarbetarskap i förändring. I 
Kjällander, S. & Riddersporre, B. (red.) Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & 
Kultur, ss. 235-259. 

 

Sandvik, M., Smørdal, O. & Østerud, S. (2012). Exploring iPads in Practitioners’ Repertoires for Language 
Learning and Literacy Practices in Kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy. 7(5), ss. 204-221. 

 

Svenskarna och internet. (2018). Svenskarna och internet 2018 - En årlig studie av svenska folkets internetvanor. 

https://2018.svenskarnaochinternet.se/barn-och-internet/surfplattan-ar-barnens-favorit/ [2019-03-29] 

 

Skolinspektionen. (2018). Slutrapport. Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att 
granska förskolan. Stockholm: Skolinspektionen 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/regeringsrapporter/redovisningar-
regeringsuppdrag/2018/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse-
slutrapport-feb-2018.pdf 

 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö18. Stockholm: Skolverket. 
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan 

 

Soon-ee, A. (2015). Aktör-Nätverksteori. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. 
Stockholm: Liber, ss. 115-130. 

 

Statensmedieråd. (2017). Småungar och medier. Stockholm: Medierådet. 

https://statensmedierad.se/download/18.30c25b3115c152ee8f82fe95/1495204277588/Sm%C3%A5ungar%20oc
h%20medier%202017%20tillg%C3%A4nglighetsanpassad.pdf 

 

Sundqvist, P. (2016). Teknik i förskolan är inte något nytt, men idag är mera medvetna om vad vi kallar teknik - 
Personalens beskrivningar av teknik som innehållsområde i förskolan. Lic.-avh. Västerås: Mälardalens 
universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:917501/FULLTEXT02.pdf 

 

Thornberg, R. & Fejes, A. (2015). Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier. I Fejes, A. & Thornberg, 
R. (red.) Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 256-279. 

 

Thornberg, R. & Forslund-Frykedal, K. (2015). Grundad teori. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.)  Handbok i 
kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 44-70. 

 

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

 



39 

 

Walldén Hillström, K. (2014). I samspel med surfplattor – Om barns digitala kompetenser och tillträde till 
digitala aktiviteter i förskolan. Lic.-avh. Uppsala: Uppsala universitet. http://uu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?faces-
redirect=true&aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&q
uery=&language=no&pid=diva2%3A800751&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=a
uthor_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-813Referenslistan skrivs enligt ett vedertaget 
referenssystem, för FUFF Harvardsystemet. Manualer för dessa referenssystem finns på hemsidan samt på 
respektive kurssida. 



40 

 

Bilagor  

Bilaga 1 Informationsbrev 

Till dig som arbetar med pedagogiskt arbete inom förskola- 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

Vi heter Andreas Ankel och Stefan Sahlberg och studerar vid Stockholms Universitet och läser på 

förskollärarprogrammet. I utbildningen ingår under sista terminen att genomföra en självständig 

studie, vilket är anledningen till att vi hör av oss till er.  

 

Digitaliseringen ökar i samhället i en allt högre takt och förskolan är inget undantag genom de nya 

skrivningarna kring bland annat digital kompetens i förskolans läroplan Lpfö 18 som snart träder i 

kraft. 

 

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till ökad 

förståelse kring hur förskolepedagoger uppfattar den här ökningen. Syftet med studien är att undersöka 

förskolepedagogers tankar och funderingar kring digitala verktyg i förskolan. Dessa intervjuer skulle 

vi vilja genomföra under april månad med start så snart som möjligt.  

 

Det här mailet går ut till förskolechefer i kommunerna Upplands Väsby, Vallentuna, Sollentuna och 

Täby och om någon inom eran verksamhet skulle vara intresserad av att delta i våran studie kontakta 

någon av oss via antingen e-post eller telefon. 

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och det går när som helst att avbryta sin medverkan under hela 

studien gång. Intervjuerna beräknas ta mellan 30–60 minuter och intervjuerna kommer genomföras på 

en plats som passar er.   

 

Allt material från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och förvaras så att 

ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller förskolor kommer att 

kunna identifieras i studien. 

 

Har ni några frågor så hör gärna av er till oss! 

 

Stockholm 2019-04-04 

 

Studerande:    Handledare 

Andreas Ankel   Emilie Moberg 

Tel.nr: 0708-746888   Tel.nr: 0709-728383   

Mailadress/er: andreas.l.ankel@gmail.com  Mailadress: emilie.moberg@buv.su.se 

    Stockholms Universitet 

Stefan Sahlberg   Barn och Ungdomsvetenskapliga  

Tel.nr: 0768-236363   Institutionen 

Mailadress/er: s-ko-sahlberg@hotmail.com  106 91 Stockholm 
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Bilaga 2 Samtyckesformulär 

Stockholm 4/4-2019 

 

Hej Pedagoger! 

Vi är 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. Syftet med vår studie är 

att undersöka den ökade digitaliseringen i förskolan. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua förskolepedagoger med hjälp av 

anteckningar och ljudupptagningar. Intervjuerna är tänkta att ta ca 45–60 minuter med varje enskild 

pedagog.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 

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 er medverkan i våran studie. 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 

Stockholms universitet. 

 

Vänliga hälsningar Andreas & Stefan 

Tel.nr: 0768-236363 (Stefans Mobilnummer) 

Mailadress/er: s-ko-sahlberg@hotmail.com (Stefans e-post) 

Tel.nr: 0708-746888 (Andreas Mobilnummer) 

Mailadress/er: andreas.l.ankel@gmail.com 

 

Handledare Emelie Moberg 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: 0709-728383   

Mailadress: emilie.moberg@buv.su.se 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i intervjustudie kring ökande digitalisering i förskolan. 

Återlämnas ifylld till studenterna vid intervjutillfället. 

 

 

 

Pedagogens namn 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

 

 

Pedagogens namnunderskrift  

 

……………………………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Vad vill vi veta? - Pedagogernas syn på digitala verktyg i förskolan 

 

• Kan du beskriva hur ni arbetar med digitala verktyg i verksamheten idag? 

Hur upplever du att arbetet med digitala verktyg fungerar idag? 

Vad är dina erfarenheter av att jobba med digitala verktyg inom förskolan? 

• Hur ser era rutiner ut kring användandet av digitala verktyg? 

Har ni några planerade syften med att använda digitala verktyg i verksamheten? 

 

• Vilka förutsättningar upplever du att det finns för att arbeta med digitala verktyg på förskolan? 

Hur ser kompetensen ut? 

Räcker antal digitala verktyg till? 

Räcker tiden till för att kunna använda digitala verktyg?  

Möjlighet till vidareutbildning inom IKT?  

 

• Vad innebär det för dig att barnen ska få förutsättningar att få adekvat digital kompetens i 

förskolan? 

 

• Hur skulle ni vilja arbeta med digitala verktyg i framtiden? 

Skulle till exempel interaktiv whiteboard, blue-bots/Bee-bots bidra till ett förändrat 

arbetssätt? 

 

• Vilka möjligheter har ni till vidareutveckling inom IKT? 

 

Om inte? 

• Vad tror du att det beror på att ni inte använder digitala verktyg i dag? 

• Hur skulle ni vilja arbeta med digitala verktyg i framtiden? 

• Vad innebär det för dig att barnen ska få förutsättningar att få adekvat digital kompetens?  

 

 

Frågeställningar till telefonintervju 

Vi skulle vilja intervjua kring följande frågor/teman 

 

Hur ser arbetet ut idag med digitala verktyg på din enhet? 

Med digitala verktyg menar vi surfplattor såsom iPads, green screen, interaktiva whiteboard och blue-

bots/Bee-bots  

 

Vilka rutiner finns det på din avdelning kring användandet av digitala verktyg? 

Med rutiner menar vi exempelvis, hur ser tillgången ut för barn, användningsfrekvens, hur går 

planeringen till? 

 

Vilka förutsättningar upplever du att det finns för att arbeta med digitala verktyg på din enhet? 

 

De nya formuleringarna i förskolans läroplan kring IKT, där det bland annat står att barn ska utveckla 

adekvat digital kompetens, hur tänker du kring dessa formuleringar? 

 

Hur skulle du vilja arbeta med digitala verktyg i framtiden? 

 

Hur ser möjligheterna till vidareutveckling av den egna kompetensen ut inom IKT?



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


