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Digital Tools as Learning Tools in Early Learning 

Education 

 - A study based on a clarified curriculum assignment  

 

Abstrakt 
 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring 

digitala verktyg för lärande med anledning av formuleringarna i förslaget till ny 

läroplan. Frågeställningarna var: Vilka uppfattningar har förskollärarna om digitala 

verktyg för lärande? Vilka möjligheter och utmaningar i undervisningen anser 

förskollärarna att det utökade uppdraget kan innebära? Metoden som användes för 

undersökningen var semi-strukturerade intervjuer av verksamma förskollärare med 

särskild kunskap om och intresse för digitala verktyg i förskolan. Det sociokulturella 

perspektivet användes som teoretiskt perspektiv i analysen. Resultatet visade att digitala 

verktyg används som lärandeverktyg i olika syften; för dokumentation och reflektion, i 

direkta undervisningsmoment, för att designa digitala miljöer där digitala verktyg är 

tillgängliga för barns lek och eget utforskande och som en kompensatorisk aspekt i 

verksamheten. Resultatet visade också att förskollärarnas resonemang kring vad 

formuleringarna i kommande läroplan kunde innebära, var positiva. De såg utmaningar 

men också många möjligheter i uppdraget. 
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Digitala verktyg, lärandeverktyg, undervisning, förskollärare, förskola, multimodalt 

lärande. 
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1 Inledning 
För att varje individ ska kunna anpassa sig till ett samhälle som förändras i en snabb 

takt, har Europeiska Unionen tagit fram en rad nyckelkompetenser, där digital 

kompetens är en av dem. Man kan läsa i “Nyckelkompetenser för livslångt lärande; En 

europeisk referensram” att “Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer 

behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt medborgarskap, social 

integration och sysselsättning” (Europeiska unionen 2007, s.3). Dagens samhälle 

präglas av en snabb digitalisering och därför behöver människan utveckla digital 

kompetens - inte bara genom att lära sig att använda digitala medier utan även genom 

att få en “djupare förståelse av de möjligheter, utmaningar och etiska frågor som den 

nya tekniken ger upphov till” (Europeiska Unionen 2007, s. 1). I den europeiska 

referensramen definieras digital kompetens så här: 
 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-

färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 

och delta i samarbetsnätverk via internet.   

      (Europeiska Unionen 2007, s. 7) 

 

I “Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet” skriver Utbildningsdepartementet 

(2017, s. 3) att den digitala kompetensen i grunden är en samhälls- och demokratifråga. 

Därför fattade regeringen beslut om att skapa en strategi angående digitalisering av 

samhället, vilket skolväsendet är en central del av. Statens medieråd påvisar också 

skillnader i tillgången till digitala verktyg utifrån bland annat socioekonomisk bakgrund 

och kön. De betonar därför att alla barn och elever ska ges samma möjligheter att 

utveckla digital kompetens. Arbete med digitalisering i skolan skulle höja 

måluppfyllelsen och likvärdigheten i skolan betonar Utbildningsdepartementet (2017, s. 

3). 

 

I läroplanen för förskolan finns, då studien påbörjas, inte begreppet digitala verktyg. 

Istället beskrivs multimedia och informationsteknik som något som kan användas i 

verksamheten (Skolverket 2016, s. 7). År 2017 gav regeringen Skolverket i uppdrag att 

ta fram ett förslag på ny läroplan för förskolan. I förslaget som skickades på remiss till 

regeringen, skrevs digitala verktyg in som begrepp och betonas som lärandeverktyg i 

undervisningen: 

 
Utbildningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat 

digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för 

den digitalisering de möter i vardagen   

    (Skolverket 2018, s. 4).  

En förhoppning är att det pågår diskussioner och ett förberedande arbete i landets 

förskolor kring förslaget. Förslaget som betonar de digitala verktygen som 

lärandeverktyg, förutsätter en medforskande och understödjande roll hos förskolläraren. 

I den här studien undersöks hur arbetet med digitala verktyg uppfattas av förskollärarna 

och hur de uppfattar förslaget. I förslaget står:  
 

Förskolläraren ska i undervisningen ansvara för att barnen får använda 

digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande 

                                                                   (Skolverket 2018, s. 9).  
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Det utökade ansvaret ställer högre krav på förskollärarna i användandet av digitala 

verktyg i undervisningen. Digitala verktyg ses som naturliga medel för lärande och 

beskrivs i förslaget till ny läroplan som lärandeverktyg - lärandeverktyg som är lika 

självklara i lärmiljön, lärandet och undervisningen som sax, penna och annat material.  

 

Genom erfarenhet av arbete i förskola och kurser på lärarprogrammet har intresset och 

nyfikenheten för hur digitala verktyg används av förskolläraren vuxit fram. I relation till 

det tydliggjorda uppdraget väcktes intresset för att söka kunskap om hur förskollärare 

resonerar kring digitala verktyg i undervisningen. Genom att studera resonemangen ges 

möjlighet att belysa hur de nya formuleringarna kan påverka didaktiken, undervisningen 

och lärmiljön i förskolan. Vidare ger det också möjlighet att, genom förskollärares 

uppfattningar, synliggöra den maktförskjutning som sker när ett material får central roll 

och när materialet dessutom är något barnen ibland är mer kunniga kring än vad de 

vuxna är. Förhoppningen är vidare att studien ska väcka tankar och idéer om hur 

didaktiken och lärmiljön i förskolan kan förändras i strävan mot de nya målen. Genom 

studien vill vi också belysa de förändringar som förslaget kan innebära konkret i 

verksamheten och för förskolläraren. 

1.1  Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring digitala 

verktyg för lärande med anledning av formuleringarna i förslaget till ny läroplan. 

 

Följande frågeställningar valdes för att tydliggöra och konkretisera syftet med studien: 

 

● Vilka uppfattningar har förskollärarna om digitala verktyg för lärande? 

 

● Vilka möjligheter och utmaningar i undervisningen anser förskollärarna att det 

utökade uppdraget kan innebära?  

 

För att få svar på frågeställningarna genomfördes semistrukturerade intervjuer där 

respondenterna beskrev sina uppfattningar om digitala verktyg för lärande. De beskrev 

även vilka möjligheter och utmaningar de upplever att förslaget till ny läroplan skulle 

kunna innebära. Respondenternas svar sammanställdes och användes som underlag för 

resultat och analys. Tidigare forskning om digitalisering i förskolan undersöktes för att 

skapa en förförståelse om digitala verktyg som lärandeverktyg och för att centrala 

begrepp skulle kunna ringas in. Ett vetenskapligt perspektiv valdes och genom det 

ringades centrala begrepp in som hjälp för att förklara resultatet och göra en analys.  
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2 Tidigare forskning 
För att fördjupa kunskapen om digitala verktyg söktes olika forskningsstudier inom 

området. I sökandet upptäcktes att det inte fanns någon större mängd forskning om de 

digitala verktygen i förskolan. I många forskningsstudier avhandlas arbetet med äldre 

elever i skolan och studierna i just förskolan var få. I den här studien fokuseras främst 

förskollärarnas uppfattningar om arbetet med digitala verktyg, samt hur de ser på 

arbetet i relation till det nya läroplansförslaget. Här nedan beskrivs den forskning som 

används i vår studie: 

 

2.1 Beskrivning av den forskning som används i studien 
Här beskrivs de forskningsstudier som har använts i studien, hur de gjordes och kort om 

resultaten. Resultatet i studierna utgör vetenskapligt underlag i kapitlen Digitala 

verktyg, Digitala lärmiljöer och Digital kompetens och uppväxttid. De lyfts även i 

Studiens teoretiska begreppsapparat.   

 

Forslings studie (2012) “Medielek och digital kompetens i en förskolekontext - Design 

för meningsskapande”, undersöker hur digitala lärmiljöer i förskolan erbjuder medielek 

och hur det medverkar till att barnen utvecklar digital kompetens. Studien är gjord på en 

förskola i en större stad och med äldre förskolebarn. Resultatet visar att det är 

iscensättande av digitala miljöer och förskollärarens kompetens som möjliggör lärandet.  

Fokuset har flyttats från om IKT (Informations- och kommunikationsteknik) ska 

användas till hur den ska användas, för att möjliggöra barns lärande. Studien är en 

masteruppsats vid estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads universitet. Med 

anledning av avsaknaden av större forskningsstudier i förskolan valdes denna studien, 

då den beskriver digitala miljöer i förskolan. 

 

Kerckaert, Vanderlinde och Van Braaks studie (2015) “The role of ICT in early 

childhood education: scale development and research on ICT use and influencing 

factors” är gjord i Belgien, är en kvantitativ studie med två syften. Det första syftet var 

att fylla den forskningslucka som författarna funnit kring vilka och hur digitala verktyg 

användes i de tidiga förskoleåren. Vidare undersökte de vilka faktorer som påverkade 

användandet och kvaliteten i undervisningen med digitala verktyg. Resultatet visade att 

digitala verktyg används främst för att utveckla baskunskaper i användandet, spela spel, 

utveckla säkert och ansvarsfullt förhållningssätt, möta sagor, förmedla uppgifter och 

stötta barn med inlärningssvårigheter. I relation till kvaliteten och vad som påverkade 

den, så fann studien att lärares kunskaper kring IKT, inställning och generell 

kompetens, självförtroende och innovativitet, samt hur tillgängliga olika digitala 

verktyg var i förskolan och i lärarens hem, var avgörande för användandet i förskolan. 

För att förklara vad som räknas som digitala verktyg och vad som påverkar lärarens 

kunskaper är den här studien relevant. 

 

Kjällander (2011) har skrivit en doktorsavhandling som innehåller fem artiklar, 

avhandlingen heter “Designs for learning in an extended digital environment”. 

Doktorsavhandlingen ingår i projektet “Digital learning resources and sequences in 

Swedish schools - user’s perspective”. Det är en fallstudie där empiriskt material 

samlats in genom videoobservationer, fokusintervjuer, fältanteckningar och enkäter på 

nio skolor. Studien bidrar med förklaringar gällande interaktion, meningsskapande och 

multimodalt lärande, med hjälp av digitala verktyg i skolans SO-ämnen. Hon 



 

 

 

8 

 

undersöker hur lärare didaktiskt designar lärtillfällen i klassrummet och hur barnen 

interagerar med digitala lärresurser och designar sina lärvägar. Resultatet visar att 

lärarens didaktiska design karaktäriseras av inkludering där barn får möjlighet att aktivt 

designa sin lärväg. Hon fann att eleverna hjälper och inspirerar varandra och att de 

“uppfattar lärandet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar” (Kjällander 2011, 

s 158). Kjällanders studie är gjord i skolans värld, men de didaktiska aspekter som tas 

upp är relevanta ur ett lärarperspektiv även för lärare i förskolan och vår studie. 

Kjällanders studie förklarar flera begrepp kring didaktisk design som är centrala i flera 

delar av den här studien.  

 

Därutöver har Kjällander (2016) också genomfört ett kvalitativt forskningsprojekt som 

heter “Plattan i mattan - digitala lärplattor och didaktisk design i förskolan”. I projektet 

studerades fyra förskolors arbete med digitala lärplattor under två år, genom 

fokusgruppssamtal och videoobservationer. Studiens resultat visar att barn i första hand 

producerar digital media och att barnen kommunicerar, tillsammans med andra, både 

verbalt och multimodalt. Resultatet visar även att barn utför något när de skapar och 

uttrycker sig innan den verbala kommunikationen utvecklats. Vidare visar resultatet att 

förskollärarna didaktiskt designade och skapade förutsättningar för ett lärande med 

digitala verktyg. När barnens lärande beskrivs i studien har det ställts i relation till 

lärarens didaktiska arbete vilket ger vår studie många aspekter kring det sociala 

samspelet kring digitala verktyg och lärarens roll. Det var av vikt då begrepp och 

lärarens roll förklaras och tolkas i den här studien. 

 

Passey, Rogers, Machell och McHugh (2004) studie, “The motivational effect of ICT 

on pupils”, undersökte hur lärare med hjälp av att använda IKT i undervisningen kunde 

öka motivationen hos eleverna. Studien genomfördes i 17 Engelska skolor, från 

lågstadiet till högstadiet men även specialskolor deltog. Empirin utgörs observationer, 

enkäter och intervjuer av föräldrar, lärare och elever. I studien ingår även andra 

yrkesgrupper som möter eleverna, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och poliser. 

Studien undersökte inte bara motivationen för skolarbete utan även motivation kring 

sådant som barnen använder IKT till på sin fritid. Studiens resultat visar att digitala 

verktyg kan ses som specialpedagogiska verktyg, som kan hjälpa elever med olika 

funktionsvariationer. De kunde även se att arbetet med IKT var motivationshöjande och 

erbjuder ett varierat arbetssätt, för barn i olika åldrar och för barn med 

funktionsvariationer. Digitala verktyg höjde inte bara motivationen utan visade även att 

kvaliteten på en del barns arbeten höjdes. I vår studie används studien som Passey, m.fl. 

gjort för att den betonar digitala verktygs motiverande effekter för lärandet hos barnen. 

 

Yelland och Masters (2005) studie är en fallstudie som under två år undersökte hur barn 

löser olika problem i datorbaserade uppgifter. Studien heter; “Rethinking scaffolding in 

the information age”. Resultatet visade att scaffolding förbättrade lärandet, utifrån både 

miljön och förskollärarens roll. Scaffolding är det som sker när barnet stöds i sitt 

lärande av en mer kunnig person, vilket kan vara både en vuxen eller barn. Studien 

visade att barnen löste problemen effektivare med scaffolding än utan lärarens hjälp. 

Lärare behöver vara medveten om hur de ska använda sig av scaffolding i undervisning 

och lärmiljö och anpassa det efter barnets behov, nivå av kunskap och vilken uppgiften 

är (s. 19). I den här studien används det sociokulturella perspektivet, Yelland och 

Masters studie visar hur betydelsefull lärarens scaffolding är och i vilken form den 
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iscensätts. Författarnas studie används här för att förklara begreppet scaffolding i digital 

miljö och vara till hjälp för att tolka resultatet.   

 

Under följande rubriker redovisas den tidigare forskningens begrepp och resultat i 

relation till centrala delar i den här studien. 

 

2.2 Digitala verktyg  
IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och digitala verktyg är datorer, 

surfplattor, programmerbara leksaker, smarta whiteboards, digitala kameror och andra 

digitala tillbehör som kopplas till datorer eller surfplattor (Kerckaert m.fl. 2015, s.185). 

De beskrivs och definieras i artikeln “The role of ICT in early childhood education” på 

ett vidare sätt utifrån hur de kan användas: 
 

ICT can be defined as ‘anything which allows us to get information, to 

communicate with each other, or to have an effect on the environment 

using electronic or digital equipment’.  

(Kerckaert m.fl. 2015, s 185)  

 

Författarna beskriver digitala verktyg som verktyg för informationssökande, verktyg att 

kommunicera genom, men också som något som kan påverka vår omgivning, med 

sådant som digitala bild- och ljudeffekter. Viktiga och användbara verktyg i 

undervisning och lärandemiljöer på förskolan. Kjällander (2011, ss. 19–20) skriver att 

digitala verktyg är multimodala till sin karaktär och ger läraren möjligheter att 

undervisa mer komplexa lärandeobjekt på ett enklare och tydligare sätt. Genom att ha 

digitala verktyg tillgängliga får förskollärarna en möjlighet att skapa en lärmiljö där 

barnen kan använda sig av multimodala uttryckssätt i lärande (Kjällander 2016, s. 31). 

Digitala verktyg är kommunikationsverktyg, men det innebär inte bara att de möjliggör 

kommunikation mellan människor. När verktygen används kommunicerar användaren 

även med tekniken. Bergenord (2014) beskriver mötet med IKT som “I Kommunikation 

med Teknik” (s. 54), han påpekar att all teknik behöver kommuniceras med på olika 

sätt, för att den ska fungera och för att möjligheterna i tekniken ska kunna utnyttjas. När 

nu digitala verktyg och dess möjligheter beskrivits tar nästa rubrik, Digitala lärmiljöer 

upp hur lärande miljöer kan skapas i förskolan. 

 

2.3 Digitala lärmiljöer  
I följande del beskrivs hur förskolan kan skapa digitala lärmiljöer.  

Digitala lärmiljöer som innefattar både den fysiska tillgången av verktygen, men också 

den psykosociala atmosfären i lärmiljön som förskollärarens förhållningssätt skapar. 

Avslutningsvis lyfts de negativa röster som blivit synliga i den forskning som studerats. 

I sökandet efter forskning om digitala lärmiljöer blev det tydligt att fokus i tidigare 

studier har varit hur lärplattan används och inte hur de andra verktygen kan möjliggöra 

lärande. Kjällanders (2016, s. 2) forskning visar att barn i första hand producerar digital 

media; barnen kommunicerar, tillsammans med andra, både verbalt och multimodalt. 

Vilket innebär att de använder kroppen, olika sorters redskap och med 

kommunikationen. Resultatet visar även att barn skapar och uttrycker sig i samspel med 

digitala verktyg redan innan den verbala kommunikationen utvecklats. Förskollärare 

didaktiskt designar och skapar förutsättningar för lärande med de digitala verktygen. 

Kjällander (2016, s. 2) fann även i studien att lärplattan går från att vara förskollärarens 

verktyg till att bli barnens. I leken får de digitala verktygen bli det barnen vill att de ska 

bli. För att beskriva den omvandlingen av materialet som barnen gör använder 
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Kjällander begreppet “affordance”. Affordance är det som sker när barn utmanar 

förskollärarens syfte, mål och didaktiska design genom att skapa egna lärvägar och 

användningsområde. Affordance beskrivs tydligare i begreppskapitlet nedan, under 

rubriken Designteoretiskt perspektiv och didaktisk design.  

 

Bergenord (2014) skriver att: “Tillgänglighet och lust är grunden för att man ska kunna 

lära sig om någonting” (s. 53). För att digitala verktyg ska bli en naturlig del i 

verksamheten behöver de finnas tillgängliga för barnen i lärmiljön. Tillgänglighet i 

miljön kan möjliggöra en annan interaktion med digitala verktyg som också kan ge 

barnen ett lustfyllt lärande. Genom att låta digitala verktyg vara tillgängliga i lärmiljön 

skapas förutsättningar att utforska på ett lustfyllt sätt efter intresse vilket kan tillföra 

andra idéer och tankar till utforskandet, men även ge idéer till hur förskolläraren kan 

designa lärmiljön (Bergenord 2014, ss. 53-54). För att förstå vilka möjligheter som 

finns i digital teknik behöver man kommunicera med den. För att skapa en digital 

lärmiljö är det av stor vikt att inte begränsa möjligheterna utan att låta digitala verktyg 

vara tillgängliga, men även att barnens användande inte ska begränsas i tid (Bergenord 

2014, ss. 54-55). Genom att vara insatt och intresserad kan möjligheterna bli tydligare: 

“ju mer bekant man är med någonting, desto större potential kan man se” (Bergenord 

2014, s. 55). Det innebär att både barn och förskollärare måste ges möjlighet att 

använda tekniken när man vill och upplever att behov och lust finns. 

 

Kjällander (2016, s. 3) lyfter att digitala verktyg har flera möjligheter och 

användningsområden. De kan användas i den fria leken eller för upptäckande, men även 

för multimodala uttryck och lärande, som att skapa filmer, böcker och musik. Andra 

möjligheter som framkom i studien var bland annat att digitala verktyg kunde användas 

till att främja delaktighet och inkludering och i utvecklingen av barnens demokratiska 

kompetenser (Kjällander 2016, s. 3). I arbetet med digitala verktyg i förskolan finns 

olika utmaningar, Kjällander skriver om de utmaningar som uppstår att de “kan hanteras 

med insikten att det krävs nya metoder för nya tider” (Kjällander 2016, s. 3). Det lyfts 

också av Prensky (2012) i artikeln med den talande titeln “Digital natives, digital 

immigrants”; där författaren skriver att man kan behöva lära; “ new ways to do old 

stuff” (s.72). Prensky (2012, s. 72) och Kyrk Seger (2014, s. 41) lyfter att ett sätt är att 

ta hjälp av datorspel i undervisningen, då det är något som barn och ungdomar är 

bekanta med. Kyrk Seger (2014) lyfter vidare att förskolläraren är viktig när man ska 

använda spel i lärprocessen. Fokus ligger på interaktionen med spelet och inte spelandet 

i sig. Det här sättet att undervisa kallas för “Edutainment”, vilket kan förklaras kort med 

att spel används i undervisningen. Samtidigt som de är roliga och lustfyllda kan barn 

motiveras till att hitta nya vägar och strategier för att vinna (Linderoth 2009, ss. 206-

207).  Nya tider och utveckling i samhället kräver nya metoder i utbildningen menar 

Kyrk Seger (2014, s.41). I arbetet med digitala miljöer finns utmaningar för 

förskolläraren, Prensky beskriver vad som kan ske när förskollärare möter ett uppdrag 

som kan utmana den egna digitala kompetensen. Under nästa rubrik förklaras något som 

Prensky ser som en utmaning i förskolan och som påverkar förskollärarens arbete. 

 

I relation till digitala verktyg och användandet i förskolan höjs också kritiska röster som 

Kerckaert, m.fl. (2015, s. 183) skriver om:  

 
Some authors viewed ICT as a threat to playful learning and children’s 

development (Cordes and Miller 2000; Healy 2003). They argued that ICT use 

leads to lack of exercise, isolated lives, poor concentration, impaired language 
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development, etc. Currently, other authors promote the use of technology and 

argue that technology is a useful tool for learning [...] ICT ‘presents a new space 

for exploration and discovery to young children, offers challenging activities and 

responds to children’s curiosity’[...] these technologies offer new opportunities to 

strengthen many aspects of early childhood education practice.  

                                                                 (Kerckaert m.fl. 2015, s. 183)    

 

Kerckaert, m.fl. betonar digitala verktygs positiva effekter för lärandet och nyfikenheten 

hos barnen. Studier som visar positiva effekter är betydligt fler än de som visar på 

negativa effekter, enligt Kerckaert, m.fl. (2015, s. 183). Kjällander (2011, s. 31) tar även 

upp att svenska speciallärare kan se fördelar med att använda IKT i undervisningen 

tillsammans med barn som har t.ex. koncentrationssvårigheter eller andra 

funktionsvariationer.  

 

2.4 Digital kompetens och uppväxttid 
Dagens barn och ungdomar växer upp med datorer, mobiler, surfplattor och andra  

digitala medier som är starkt integrerade i deras liv, redan från unga år (Prensky 2012, s. 

68). Prensky började kalla dessa barn och ungdomar för “digital natives” och beskriver 

det som att de har det digitala språket som modersmål. Många förskollärare som har fått 

implementerat teknologin i vuxen ålder har kunnat ses som “digital immigrants”. 

Digitala immigranter som får lära sig det digitala språket senare i livet och kan ha svårt 

att tillägna sig de digitala verktygen som läranderedskap då de själva inte har använt 

dem (s. 69). Prensky (s. 70) tar vidare upp att det kan ge olika konsekvenser i 

verksamheten, bland annat i form av att de inte talar samma språk. Även Kyrk Seger 

(2014, s. 42) skriver att det finns rädslor hos den äldre generationen, en rädsla att barnen 

ska bli passiva och inaktiva. De digitala immigranterna kan även se att den digitala 

kompetensen är motsatsen till den kreativa, konstruerande kompetensen. En annan 

rädsla som man kan se hos en del förskollärare är att de är osäkra på hur de ska 

balansera verksamheten med den nya teknologin (Forsling 2012, s. 3). Prensky (2012, s. 

71) tar i sin tur upp att lärare ofta talar ett föråldrat språk och får kämpa för att lära barn 

och ungdomar som talar ett nytt språk. Prensky (s. 71) lyfter att förskollärarna behöver 

ändra metod och innehåll för att anpassa undervisningen efter digitala infödingar. Han 

skriver att det kan behövas uppfinna nya metoder som fungerar för infödingarna i alla 

ämnen, på alla nivåer och att ett sätt är att använda barn och ungdomar som vägledare, 

Prensky skriver “Smart adult immigrants accept that they don’t know about their new 

world and take advantage of their kids to help them learn and integrate” (s. 71). Prensky 

(s. 68) uttrycker att barn och elevers hjärnor är förändrade idag gentemot äldre eftersom 

de omges av en digital miljö från födseln. Han skriver:  

 
[T]oday´s students think and process information fundamentally differently 

from their predecessors. These differences go far further and deeper than 

most educators suspect or realize 

                                                                           (Prensky 2012, s. 68 orginal kursivering) 

 

Han refererar bland annat till Dr Bruce D. Berry från Baylor College of medicine som 

säger: “Different kinds of experiences lead to different brain structures”, att olika 

erfarenheter leder till olika strukturer i hjärnan (Prensky 2012, s. 68). Prensky skriver att 

människans hjärna förändras beroende på hur barnet växer upp och att hjärnans 

erfarenheter påverkar dess struktur (s. 68).  
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Utifrån den forskning som har tagits upp här blir det synligt att det är viktigt att våga 

testa digitala verktyg och låta barnen hjälpa till i utforskandet. Om förskolläraren har ett 

förhållningssätt som är tillåtande och låter digitala verktyg vara tillgängliga i lärmiljön, 

skapas tillfällen för lustfyllt lärande. Digitala verktyg är idag en del av barnens liv och 

det kan vara en utmaning för förskolläraren att ta sig an den digitala världen och möta 

barnen där i. Förskolläraren måste själv välja att använda verktygen i undervisningen, 

eftersom förskollärarens didaktiska val kan ha stor betydelse för hur den digitala 

lärmiljön designas.  
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3 Teoretiskt ramverk och centrala begrepp 
I detta kapitel behandlas teorier och teoretiska begrepp som är av relevans i studien. I 

urvalet av teori valdes mellan sociokulturellt perspektiv och socialsemiotik. Då valet 

föll på intervjuer för att få fram vårt empiriska material valdes det sociokulturella 

perspektivet. För att få med det multimodala perspektivet valde vi att tillföra 

designorienterat perspektiv i form av design för lärande. 

 

I studien undersöks bland annat förskollärares uppfattningar. För att skapa förståelse för 

vad studiens resultat visar, behövs därför ett kort förtydligande av vad uppfattningar 

innebär i en kvalitativ studie och vad det innebär i den här studien: 

  
Med uppfattningar av något avser man människans grundläggande förståelse 

av något. [...] Det man är intresserad av blir sålunda något som visar sig för 

människan och framförallt hur något framträder för en individ, d.v.s. hur 

någon uppfattar något. [...] Kunskapsintresset består av att fånga och 

beskriva, analysera och tolka olika sätt som människor uppfattar fenomen i 

sin omvärld.  

                       (Uljens 1989, ss. 10-11 original kursivering) 

 

Uljens (1989, ss. 10-11) beskriver respondenternas uppfattningar i en kvalitativ 

undersökning som deras förståelse av något. Uppfattningen av något är grunden för hur 

människan skapar mening och utifrån den grunden resonerar, handlar och skapar hon 

kunskap (s. 19). Författaren betonar vikten av att i resultatet få fram olikheter genom att 

beskriva olika sätt av förståelsen som respondenterna visar. 

 

I studien undersöktes förskollärares uppfattningar, vilket innebar att förskollärarna 

ombads förklara sin förståelse av användandet av digitala verktyg i verksamheten. Hur 

respondenterna uppfattar digitala verktyg har betydelse för hur den digitala lärmiljön 

uttrycks och skapas. Vidare efterfrågas förskollärarnas uppfattningar i relation till det 

förslag som lagts fram av Skolverket, av en kommande ny läroplan för förskolan. Där 

användningen av digitala verktyg och i undervisningen, betonas och förtydligas.  

 

För att analysera resultatet valdes en teori som kunde vara till hjälp att förklara 

betydelsen av lärarens roll och lärandet i relation till digitala verktyg. I studien 

förekommer begrepp som behöver förklaras och redogöras för. Här nedan kommer de 

teoretiska perspektiv och begrepp som är av relevans i studien att beskrivas. 

 

3.1. Det sociokulturella perspektivet 
I studien används det sociokulturella perspektivet. Undersökningen syftar till att 

undersöka digitala verktyg som lärandeverktyg i undervisningen. För att skapa 

förståelse och öka kunskapen kring förskollärares uppfattningar söktes en teori som 

beskriver arbete med lärandeobjekt och förskollärarens roll som stöttande i barnets 

lärande i samspel kring det digitala verktyget. Det används också för att få syn på de 

möjligheter och utmaningar förskollärarna upplever i arbetet och vilken betydelse det 

kan ha i relation till teorins förklaringar. Läroplanen för både förskola och skola har sin 

grund i det sociokulturella perspektivet beskriver Lundgren Öhman (2014, s. 17). Hon 

skriver också att “kunskapens ursprung finns i sociala interaktioner” (s. 17) och betonar 

att mediepedagogik gynnar kunskapsutvecklingen. Det gör teorin än mer relevant i 

sökandet efter svar på frågeställningarna. 
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Valet föll på det sociokulturella perspektivet som har sin uppkomst i Vygotskijs arbete. 

Perspektivet tar sin utgångspunkt i att lärande och utveckling sker i samspel med andra 

genom kommunikation och stöttning. I teorin betonas att kommunikation är en stor del i 

lärandet (Säljö 2014, ss. 301-306). Författaren skriver att teorin betonar att utveckling 

och lärande sker i den så kallade “närmaste proximala utvecklingszonen” och där barnet 

är delaktigt i sitt kunskapande:  

 
Han menade att när människor väl behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är 

de mycket nära att också behärska något nytt. Vi har så att säga nya erövringar och 

kunskaper och färdigheter inom räckhåll. [...] Utvecklingszonen är för Vygotskij 

den zon där människor är känsliga för instruktion och förklaringar. Det är här som 

läraren (eller en mer kompetent kamrat) kan vägleda en lärande in i hur man 

använder ett kulturellt redskap.                                                   (Säljö 2014, s. 305) 

 

Lundgren Öhman (2014, s. 17) lyfter att för att bidra till den proximala 

utvecklingszonen behövs det medvetna förskollärare som funderar och reflekterar över 

hur de pedagogiska processerna i förskolan ser ut. Genom medvetenhet och reflektion 

får förskolläraren möjlighet att skapa lärmiljöer som är kreativa och utmanande. 

 

Säljö (2014, s. 307) beskriver “att de pedagogiska konsekvenserna ligger i hur man 

organiserar samspelet mellan barn och mellan barn och förskollärare, och hur barn ges 

möjligheter att appropriera och delta i olika slags kunskaper”. Vygotskijs teori beskriver 

även att individer tillägnar sig, approprierar, kunskap genom medierande redskap (ss. 

297-298). Appropriering och mediering utvecklas och förtydligas under rubriken nedan.  

 
3.1.1 Appropriering och mediering 

Appropriering och mediering är centrala begrepp i den sociokulturella teorin. För att 

förklara begreppen börjar förklaringen i de så kallade kulturella redskapen. Kulturella 

redskap är både intellektuella och fysiska redskap, det kan vara sådant som föremål, 

språk, begrepp eller kulturella symboler till vilka vi knyter våra tankar (Säljö 2014, ss. 

298-301). Appropriering är det som sker när människor möter och förstår olika 

kulturella redskap, mediering är när de sedan använder de kulturella redskapen i 

kommunikation och samspel (Säljö 2014, ss. 298-299). I barnens vardag sker mediering 

genom bland annat samtal och lek, där de kommer i kontakt med och olika kulturella 

redskap. Redskap som de sedan använder sig av för att skapa en förståelse för sin 

omvärld (Säljö 2014, s. 304). För att ett lärande ska ske behövs både det intellektuella, 

kommunikativa och det fysiska redskapet. Det fysiska redskapet som i detta fall är ett 

digitalt verktyg och det språk och kommunikationssätt som används i arbetet med de 

digitala verktygen.  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet lär barn i samspel med andra, det sociala 

samspelet är en central del (Säljö 2014, s. 307). Utifrån det sociala samspelet och 

begreppen appropriering och mediering kan digitala verktyg ses som en resurs för att 

lära. Tillsammans arbetar barn och vuxna för att finna svaret och där kommunikation i 

samspel med det fysiska redskapet utgör grunden. I förskolans arbete med digitala 

verktyg kan till exempel lärplattan ses som både ett fysiskt och språkligt redskap. En 

slutsats utifrån det Säljö (2014, ss. 298-307) beskriver, kan lärplattan ses som det 

fysiska redskapet och i lärplattan finns det olika teckensystem som tillsammans med 

samtalet utgör språkliga redskap. Genom att förskolläraren är medveten om att och hur 

appropriering och mediering sker, kan läraren designa den digitala lärmiljön där de 

digitala verktygen blir ett lärandeverktyg. Genom scaffolding, stöttning, ges barnen 
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möjlighet att lära sig av en mer kunnig kamrat eller vuxen. Scaffolding är ett 

sociokulturellt begrepp som beskrivs mer utförligt under rubriken nedan.  

 
3.1.2 Scaffolding 

“Scaffolding” är ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet och innebär att den 

lärande får stöd och hjälp från någon som kan mer (Säljö 2014, s. 306). Stödet som 

läraren eller kamraten utgör kan liknas vid en byggnadsställning. Under tiden som den 

lärande lär mer, plockas bit för bit av byggnadsställningen ner, då den lärande bli mer 

och mer självständig och förtrogen i sin kunskap. Säljö (2014, s. 306) lyfter vidare att 

scaffolding visar hur det sociokulturella perspektivet ser på samspel och lärande och att 

barnet approprierar kunskaper som den stöttande har. Scaffolding innebär också att den 

lärande själv behöver utmanas och ställas inför problemet för att förstå och kunna gå 

vidare (Säljö 2014, s. 306). I relation till arbetet med digitala verktyg kan scaffolding 

vara lärarens förhållningssätt, pedagogiska val, iscensättande av lärmiljö, stöttning och 

vägledning kring lärandet.  

 

Vid scaffolding stöttar läraren barnet genom att skapa situationer där barnet får 

vidareutveckla sin kunskap och färdigheter, men det kan även vara att läraren påminner 

och uppmuntrar barnet. Edman Stålbrandt (2009) skriver: “Det är en gemensam process 

mellan lärare och elever(-er), respektive mellan barnen eleverna själva, vilken 

innehåller kommunikation och förhandling av mening” (s. 147). För att stödja barnet i 

lärandet och problemlösningen kan förskolläraren ställa relevanta frågor och synliggöra 

tidigare upptäckter och kunskaper. En annan viktig del är att låta barnet försöka att lösa 

uppgifterna självständigt. 

  

I Yelland och Masters (2005, ss. 6-7) studie visar resultatet att scaffolding förbättrade 

lärandet hos barnen. Författarna kunde även se att arbetet med datorer och vissa typer 

av uppgifter kan skapa ett sammanhang och ses som en typ av scaffolding, som sedan 

kan användas tillsammans med andra lämpliga strategier i lärprocessen (s. 19). 

Författarna lyfter att lärarens roll är viktig, scaffolding kan användas både i 

undervisningen och lärandemiljön. Genom att anpassa formen av scaffolding efter 

aktiviteter och material, samt barnets behov och intresse, kan förskolläraren uppmuntra 

och utmana barnen i deras lärande. Vilken typ av scaffolding som behövs beror på 

bland annat på barnets behov, nivå av kunskap och typ av uppgift (s. 19).  

 

3.2. Studiens begreppsapparat 
I kapitlet om studiens begreppsapparat redogörs för de begrepp som är centrala i studien 

och som använts för att analysera och diskutera resultatet i studien.   

 
3.2.1 Lärplatta 

Gällhagen och Wahlström (2013, s. 4) skriver att en lärplatta kan bli ett fantastiskt 

verktyg i samarbete och samspel mellan barn och förskollärare. Författarna lyfter även 

att lärplattan inte ska ersätta andra verktyg, t.ex. penna och papper, utan ska ses som ett 

komplement i verksamheten. Genom att använda lärplatta kan lärandet bli lustfyllt, men 

även modernt då dagens samhälle genomgår en digitalisering.  

 

I studien har vi valt att använda begreppet “lärplatta” istället för surfplattor eller Ipads, 

det görs för att tydliggöra att det är ett verktyg för lärande som beskrivs. Plattan är till 

för ett lärande och begreppet lärplatta är därför mer relevant som begrepp. 
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3.2.2 Digitala verktyg som lärandeverktyg 

Digitala verktyg beskrivs i litteratur och forskning som arbete med lärplattor, men IKT 

är mycket mer. Lundgren Öhman (2014, s. 12) beskriver arbetet med IKT som när olika 

digitala verktyg såsom lärplatta, dator, kamera, inspelningsverktyg och projektorer 

används i verksamheten. 

  

Genom att låta lärplattan vara tillgänglig i miljön får barnen mängder av tillfällen till 

lärande. Barnen behöver förhandla med varandra, bli delaktiga, mötas i kommunikation 

men också söka efter olika källor och information. Barnen får möjlighet att erfara teknik 

och digitala verktyg som medel för att förverkliga sina drömmar (Kyrk Seger 2014, s. 

48).  I sin studie lyfter Kjällander (2016, s. 3) att genom att låta de digitala verktygen 

interagera med barnen i miljön kan gränssnittet vidgas från att ett barns finger pekar på 

plattan till att inkludera miljön. Gränssnittet vidgas genom de andra barnen och deras 

frågor och kommentarer, samtidigt som barnen ges möjlighet att interagera med både 

kropp och sinnen. Det vidgade gränssnittet omfattar allt det som har betydelse för barns 

lärande och utveckling (Kjällander 2011, s. 14). I förskolan kan digitala verktyg vara ett 

komplement till barns lek och utforskande där de kan få lära med hela kroppen. 

Kjällander skriver vidare att i arbetet med digitala verktyg fokuseras interaktionen och 

att det viktigaste inte är interaktionen mellan barnet och resursen utan det som sker 

mellan barnen, “Denna interaktion pågår i det, som jag tidigare skrivit fram som det 

vidgade digitala gränssnittet” (Kjällander 2016, s. 15).  

 

Åström (2014, s. 70) beskriver hur IKT hör hemma i den dagliga verksamheten där den 

ska integreras i miljön, “mitt i dansen, tillsammans med konstruerandet, för 

problemlösning, visuellt och auditivt utforskande och estetiska processer”. Författaren 

fortsätter att alla lär sig på olika sätt, bland annat beroende på vilka erfarenheter man 

har eller vilka förutsättningar som finns. Åström (s. 70) nämner bland annat estetiken, 

som ger olika möjligheter att uttrycka sig och skapar förutsättningar att gestalta sina 

tankar, erfarenheter och upplevelse på olika sätt. Då det digitala tidigare finns i barns 

livsvärldar är det naturligt för dem att möta dem i förskolan. Ett sätt är att använda dem 

i ett kreativt undersökande, söka fakta och information eller att kunna kommunicera 

med till exempel andra förskolor (s. 73). När digitala verktyg används som ett 

lärandeverktyg kan lusten och motivationen till lärande höjas, det ger även möjlighet till 

variation där barn får prova olika sätt att lära (Passey, Rogers, Machell & McHugh 

2004, s. 69).  

 

Sammanfattningsvis innebär det att när digitala verktyg används medvetet och aktivt 

tillsammans med barnen i undervisningen och finns tillgängligt för barnen som en del i 

miljön, kan det bli ett lärandeverktyg.  

 
3.2.3 Undervisning 

Då undervisning är ett än mer förtydligat begrepp i förslaget till ny läroplan för 

förskolan och ett betydelsebärande begrepp i studien, finns ett behov av att det tas upp 

och förklaras. I 1 kap 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) definieras undervisning som 

“sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till 

utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden”. 
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I förslaget till en reviderad läroplan (Skolverket 2018, s. 2) skrivs att “Undervisning 

innebär att stimulera och utmana barnen med målen i läroplanen som utgångspunkt och 

riktning, och syftar till en lärandeprocess hos barnen”.  

 

I förskolan kan undervisning relateras till “bildning som en livslång och pågående 

process”, utifrån de strävansmål som beskrivs (Sheridan & Williams 2018, s. 6). 

Undervisning handlar om att förskolläraren gör didaktiska val och vad förskolläraren 

vill att barnen ska ges förutsättningar att utveckla ett kunnande om (Sheridan & 

Williams 2018, s. 7). I förskolans verksamhet kan undervisning ses i alla aktiviteter och 

situationer, även de som inte är lärarledda: 

 
Barns kognitiva, sociala, emotionella och motoriska lärande integreras, 

liksom att lek, lärande, fostran och omsorg bildar en helhet, i sammanhang 

som är vardagliga och meningsfulla för barn. 

(Sheridan & Williams 2018, s. 6) 

 

Sheridan och Williams (2018, s. 7) lyfter även att undervisning i förskolan ska ha sin 

utgångspunkt i barnperspektiv och samtidigt försöka närma sig barns perspektiv. 

Författarna menar att barns delaktighet och intresse för att lära är viktiga aspekter och 

att lärande situationerna, genom att barnen upplever situationerna som intressanta och 

meningsfulla behåller man barnens fokus. Genom barnens delaktighet kan 

lärandeobjekten både väljas med barnen och vara ledande i hur lärmiljön designas för 

att stödja barnens lärande och utveckling (s. 10). 

 
3.2.4 Designteoretiskt perspektiv och didaktisk design  

I arbetet med studien behövdes ett perspektiv som lyfter lärandet, där förskolläraren 

designar en lärmiljö där digitala verktyg finns tillgängliga i lärandet. Det är relevant i 

studien då förskollärarens didaktiska kunskaper har betydelse för hur förskolläraren kan 

möta utmaningar och möjligheter i arbetet med digitala verktyg. Det hjälper oss att i 

resultatet förstå och tolka förskollärarnas didaktiska val och vilka effekter det kan ha för 

lärandet. 

  

I det designteoretiska perspektivet används tre begrepp som didaktisk design, design för 

lärande och design i lärande. Dessa begrepp beskriver olika aspekter av lärande i 

digitala miljöer för förskollärare respektive barn i lärande tillfällen. I design för lärande 

är de förutsättningar som förskolläraren ger barnen för att ett lärande ska ske, genom att 

till exempel planering, arrangera miljön och erbjuda olika resurser som till exempel 

digitala medier, men likväl papper och penna (Selander & Kress 2017, ss. 24, 67).  

Design i lärande är ett begrepp som beskriver hur barnen designar sin lärprocess och 

skapar mening kring och i den lärmiljö som förskolläraren designat för lärande. Det 

beskriver hur barnen i sin tur själva skapar sitt lärande när de möter förskolans lärmiljö 

och material i den. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) förklarar hur barnen använder, 

förstår och skapar mening i det sammanhang som de erbjuds och på det viset blir aktiva 

producenter av sin egen kunskap:  

 
Det handlar här om hur vi som lärande individer använder tillgängliga 

resurser för att skapa mening i ett givet sammanhang och hur våra val 

påverkar möjligheten att förstå saker och ting på olika sätt. De lärande 

individerna betraktas även som aktiva deltagare och producenter. 

(Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s. 63) 
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Selander och Kress (2017, s. 55) lyfter att själva lärandet är multimodalt till sin 

karaktär, där både ord, aktiviteter och samspel spelar roll. I samspelet och aktiviteterna 

ingår handlingar, blickar, placering i rummet och så vidare. Elm Fristorp och Lindstrand 

(2012, s. 10) skriver: “Lärandet ses som en ständigt pågående social aktivitet, där 

individen orienterar sig i världen och skapar mening”. I det designteoretiska 

perspektivet är barnens samspel med varandra, olika medier och läraren i fokus.  

När förskolläraren designar tillfällen och möjligheter för barnen att lära, kallas det för 

didaktisk design. När förskolläraren tolkar styrdokument, utformar miljön och gör val 

av olika resurser som till exempel böcker eller digitala redskap, alltså designar 

förutsättningarna, vilket kallas design för lärande (Leijon & Lindstrand 2012, ss. 180-

183). När förskolläraren designar för lärande utgår läraren från de didaktiska frågorna, 

vad, hur och varför. Förskolläraren behöver ställa sig frågan om varför digitala verktyg 

ska användas, och vad dessa kan tillföra i barnens lärande. Hur kan barnen utmanas i 

arbetet med digitala verktyg? (Åström 2014, s. 70). Stigsdotter skriver: 

 
Det är du, jag och alla andra pedagoger som lägger till pedagogiken i arbetet 

med de digitala verktygen. Det är vi som handleder, samtalar, 

problematiserar, analyserar och gör arbetet pedagogiskt.  

                                                                                 (Stigsdotter 2014, s. 38)  

 

Det är förskolläraren som gör miljön och materialet pedagogiskt, genom 

kommunikationen och samspelet med barnen i olika situationer. Det sker inte bara vid 

tillfället utan i hela undervisningsledet från planering till genomförande och 

utvärdering. 

 
3.2.5 Affordance och meningspotential 

Den förändring som barnen gör när de omvandlar förskolans olika miljöer, i sitt 

sökande efter mening, lek och lärande kallas, “affordance” (Elm Fristorp & Lindstrand 

2012, ss. 70-71). Affordance är de möjligheter som barnen, i sin lek och med hjälp av 

fantasin ser i olika platser och tillfällen i lärmiljön, där miljön eller materialet inte alltid 

används till det som det har designats för. Exempelvis kan det handla det om hur 

utrymmet under en rutschkana istället kan förvandlas till en koja för att egenskaperna 

tillåter det. Möjligheterna är inte bundna till bara objekt och miljön, även språket 

omvandlas i affordance. Barnen kan exempelvis hitta på egna ord för att beskriva något 

i leken (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 70-71).  

 

“Meningspotential” beskriver att ett objekt eller miljö används som det har designats 

för, t.ex. en rutschkana som har en meningspotential att åka i. Även normer och regler 

ryms i meningspotentialer. Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s. 70) beskriver att det 

finns uppfattningar om hur de olika resurserna ska användas, och av vilka det ska 

användas. Genom begreppen meningspotential och affordance beskrivs av Elf Fristorp 

och Lindstrand (2012) “vad som designats för lek, lärande eller motsvarande och hur 

barnen å andra sidan använder det” (s. 71). Affordance och meningspotential är begrepp 

som beskriver hur barnen utmanar förskollärarens didaktiska design. Kjällander (2016, 

s. 2) beskriver hur en lärplatta kan bli något annat i barnens lek, till exempel en 

kassaapparat, en spegel eller en kastrull. Förskollärarens syfte och didaktiska design 

utmanas av barnen, som skapar andra vägar för lärande och andra användningsområden.  

 

I relation till studien kan begreppen ha relevans genom förståelsen för och vikten av hur 

förskollärarna uppfattar digitala verktyg som lärandeverktyg och vilken betydelse 
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förhållningssättet till verktygen har. Möjligheter och tillgängligheten av digitala verktyg 

i lärmiljön ger barnen utrymme att själva skapa mening och användningsområden i sitt 

lärande. För förskolläraren kan det ge kunskaper om hur de kan designa en lärmiljö 

utefter det barnen visar intresse för och hur de använder digitala verktyg i sin lek.  

 
3.2.6 Multimodalt lärande, uttryck av kunskap och omskapande av 
representationer 

I studien används flera begrepp som beskriver barns uttryckssätt och lärande. För att 

skapa förståelse för barnens kommunikation av sitt meningsskapande i relation till 

lärarens didaktiska design av lärmiljön och lärandetillfällen, sågs ett behov av en 

beskrivning av begreppen i studiens begreppsapparat. 

 

Selander och Kress (2017) skriver “Meningsskapande, liksom lärande, kan förstås som 

en kreativ handling där man omskapar (eng. re-design) redan befintliga 

representationer.” (s. 33, orginal kursivering). Meningsskapandet handlar om hur 

barnen själva skapar ett uttryck av de sammanhang och upplevelser som de möter. I 

läroplansförslaget beskrivs kunskap och kunskaps uttryck så här: 

 
Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra 

(Skolverket 2018, s. 5) 

 

Alla som ingår i arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla 

sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, 

erfarenheter, idéer och tankar med hjälp olika uttrycksformer, såväl med som 

utan digitala verktyg                                   

                                                                           (Skolverket 2018, s. 10) 

 

Uttryck för kunskap kommuniceras i olika former och visar en bild av hur och vad 

barnet skapat en förståelse för. I förskolan ska barnen ges möjlighet att visa uttryck för 

sitt meningsskapande i relation till sin upptäckt och sin nyvunna kunskap, på många 

olika sätt. 

 

Människor kommunicerar med varandra multimodalt, vilket betyder att människan 

använder flera resurser, så kallade teckensystem (eng. “modes”) samtidigt, till exempel 

ord, skrift, bilder, mimik och kroppsspråk (Selander & Kress 2017, ss. 26-27). De olika 

teckensystemen ger representationer av hur vi tolkar och förstår vår omvärld och kan 

kombineras både i skrift, radio, tv och digitala medier (Selander & Kress 2017, s. 26).   
 

Genom att använda sig av digitala resurser, som till exempel lärplattan, får barnen 

möjlighet att använda ett större register av teckensystem såsom texter, bilder och ljud 

(Kjällander 2009, s. 129). Barnen får möjlighet att använda både kropp och sinnen i sin 

lärprocess och utforskande. De ges möjlighet att kombinera tal och skrift med bilder i 

sitt berättande och på så sätt ges möjlighet och utrymme för multimodala uttryckssätt, 

så som Kjällander skriver. Loris Malaguzzis1 dikt, som också betonar multimodala och 

estetiska uttryckssätt, inleds med orden: “Ett barn har hundra språk men berövas 

nittionio[...]” (Dahlberg & Åsén 2011, s. 239). I dikten beskriver Malaguzzi de många 

                                                 
1
 Loris Malaguzzi (1921-1994) En italienska folkskollärare, barnpsykolog och en av grundarna till den 

pedagogiska inriktning som kallas Reggio Emilia (Dahlberg & Åsén 2011).  
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olika uttryckssätt som barn har för sin kunskap och sitt lärande, men även hur förskolan 

måste ta tillvara på dessa. Vidare skriver författarna: 

 
Genom att använda och öva sig i så många uttryckssätt som möjligt 

(bildspråk, drama, musikspråk, matematik, talspråk, skriftspråk m.m.) får 

barnet tillgång till hela sin person och därmed också tilltro till sin egen 

förmåga. 

                                                                     (Dahlberg & Åsén 2011, s. 249) 

 

Genom att ge barnen tillgång till sina egna uttryck och sitt eget tänkande i 

arbete med bilder blir barnen inte bara passiva mottagare av samhällets 

bildflöde, utan de kan också erövra en bildspråklig kompetens och förmågan 

att använda bilder för att gestalta egna tankar, erfarenheter och känslor och 

för att kommunicera dessa till andra.  

                                                                      (Dahlberg & Åsén 2011, s. 250) 

 

Det innebär att förskolan behöver ge barn möjligheter att möta och uttrycka sig i många 

olika uttrycksformer. Inte bara för att utveckla den egna förmågan att uttrycka sig utan 

även för att ta in och själv möta andras uttryck och vara en del av samhällets flöde av 

dessa uttryck. 

 

Begreppen som beskrivits ovan tar upp hur lärande tar olika uttryck och innebär, att 

läraren i sin didaktiska design har dessa att förhålla sig till, både i planering av 

undervisningen men också av miljön och de möjligheter barnen ges att uttrycka och 

pröva sina kunskaper. För förskolläraren innebär det att se och uppmärksamma barnets 

lärstil och se vilket sätt barnet möter och tar till sig det nya erfarenheterna, men också 

att kunna tolka barnens uttryck. För att kunna uttrycka sig multimodalt behöver barnen 

få uppleva och ges möjlighet att öva sig i de olika uttryckssätten. Genom de digitala 

verktygen ges barnen tillgång till fler lärvägar och fler uttryckssätt. 

 
3.2.7 Likvärdighet och demokrati  

Digitala verktyg kommer, om förslaget accepteras, att skrivas in i läroplanen. Förslaget 

betonar likvärdighet i de olika skolformerna och att alla barn i förskolan ges möjlighet 

att utveckla en digital kompetens. Vår studie har sin grund i ett nytt läroplansförslag 

som betonar att digital kompetens är en demokratisk rättighet, då den ger barnen 

möjlighet att ta del av samhället. Begreppen likvärdighet och demokrati tas upp som 

betydelsefulla begrepp i arbetet, då läroplanen betonar dessa, därför blir de viktiga i vårt 

arbete. 

 

I 1 kap 9 § av Skollagen (SFS 2010:800) skrivs att inom skolväsendet ska utbildning 

vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. I förslaget till ny läroplan (Skolverket 

2018, ss. 2-3) betonas att det ska finnas en likvärdighet mellan förskolor och att 

lärmiljön även ska innehålla “varierande aktiviteter i olika sammanhang” (Skolverket 

2018, s. 2). Det har även skrivits in i förslaget för en ny läroplan att barnen ska ges 

förutsättningar att använda sig av digitala verktyg, likaväl som andra lärandeverktyg (s. 

4). Skolverket tar även upp att det ska skapas förutsättningar för att “utveckla adekvat 

digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 

digitalisering de möter i vardagen”, samt till att ett “kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt till digital teknik” grundläggs (s. 4). Barnen ska alltså både få använda 

verktygen och förberedas för att själv vara ansvarsfulla men också utveckla förståelse 
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för att den digitala världen har negativa sidor. Internet är en källa till kunskap men 

också en plats kräver ett kritiskt förhållningssätt till det barnen möter där. 

 

Även Kjällander (2016, ss. 3, 13) lyfter demokrati och likvärdighetaspekten i förskolan. 

I studien, “Plattan i mattan”, talar förskollärarna om att det inte längre handlar om att 

erbjuda digitala verktyg till alla barn, oavsett socioekonomisk bakgrund, utan att det 

numera handlar om att erbjuda en digital värld av kvalitet. Förskollärarna i studien 

menar att de flesta hem har idag någon form av digitalt verktyg hemma och att det 

handlar om att erbjuda barnen något annat användningsområde än spelande i sig. 

Arbetet med digitala verktyg har idag en annan demokratisk betydelse, då digital 

kompetens skrivits in som begrepp i förslaget. Det innebär inte bara att barnen ska få 

möta verktygen i undervisning, utan också att på olika sätt ge barnen möjlighet att 

själva använda dem. För förskolläraren innebär det att använda dem i lärandet och 

undervisningen.  

 
3.2.8 Digital litteracitet eller multilitteracitet 

I studiens söktes ett begrepp som beskriver att litteracitet utvecklas i vardagen, i 

samspel med digitala verktyg. Det har relevans i studien då litteracitet är en del av de 

möjligheter och utmaningar som berörs i frågeställning två. Digital litteracitet innebär 

att barn genom de digitala verktygen möter skriftspråk, tecken och bilder i den digitala 

världen. Forsling (2012) fann i sin studie att barnen möter skriftspråk och teckensystem 

tidigt och att det påverkar barnens lärande i litteracitet positivt: 
 

Det finns multimodala teckensystem parallellt under hela processen. Där 

finns talet, bilderna, skriften, ikonerna, [...] Barnen visar tecken på en ökad 

förmåga att använda vissa teckensystem, som de rent konkreta kamera– och 

datorrelaterade, men även de bild- och skriftspråkliga. Barnen utökar sin 

litteracitet och sin medielitteracitet. De utökar också sin kognitiva, 

kommunikativa och kulturella och estetiska kompetens, något som visar sig i 

samtalet, kroppsspråket, görandet och handlingarna. Vi skulle här kunna tala 

om en multilitteracitet, eftersom de meningsskapande processer som barnen 

befinner sig i under arbetet med de digitala verktygen, inte bara inbegriper 

lingvistiska utan också visuella, auditiva och spatiala processer. 

                                                                                   (Forsling 2012, s. 53)         
 

Forsling (2012) betonar att bilder ingår i litteracitetsbegreppet och att barns 

digitala litteracitet också är ett multimodalt lärande och kallar det då 

multilitteracitet. Hon skriver att digitala verktyg är utvecklande för barnen 

när det gäller litteracitetsutvecklingen, för att det innebär ett lärande med 

både syn, hörsel och kroppsliga erfarenheter.   
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4 Metod2 
I metodkapitlet beskrivs och motiveras tillvägagångssättet och de valen som gjordes i 

studien för att kunna besvara frågeställningar och för att uppnå syftet. Syftet är att bidra 

med kunskap om hur förskollärare resonerar kring digitala verktyg för lärande med 

anledning av formuleringarna i förslaget till ny läroplan. Kapitlet beskriver urval, 

förfarande för insamling och analys av data, samt våra forskningsetiska överväganden. 

Denscombe (2016, ss. 411-412) skriver att en kvalitativ undersökning behöver ha en 

tydlig redogörelse för hur forskaren har gått tillväga och att den tydligt visar läsaren 

vägen fram till slutsatsen. 

 

4.1 Val av metod 
Inför en studie finns två olika ansatser att välja mellan, kvalitativ och kvantitativ. 

Björkdahl Ordell (2007, ss. 194-195) skriver att om studien syftar till att undersöka hur 

många eller hur ofta något sker och sedan kunna applicera sitt resultat på en större skala 

av människor, alltså kunna generalisera sitt resultat i exempelvis statistiska termer, så är 

det en kvantitativ undersökningsansats som ska användas. Denscombe (2016, ss. 350-

351) beskriver att en kvantitativ ansats söker data som kan omvandlas till siffror, det är 

främst surveyundersökningar och experiment som används i en kvantitativ 

undersökning. I en kvantitativ undersökning söks respondenternas svar i enkäter eller 

intervjuer där en innehållsanalys skapar siffror som data för analysen. Björkdahl Ordell 

(2007, ss. 194-195) beskriver valet av ansats som ett kartläggande av vad studien söker 

efter. Om studiens syfte är att undersöka någons uppfattning eller upplevelser av ett 

fenomen, bör frågor ställas i intervju eller samtal. Denscombe (2016, s. 383) skriver att 

det i en studie med kvalitativ ansats söks efter talade eller skrivna ord eller bilder. Syftet 

med den här studien var att fånga respondenternas resonemang, uppfattningar och 

upplevelser. För att på ett noggrant och så utförligt sätt som möjligt fånga 

respondenternas uppfattningar, valdes kvalitativ metod.  

 

Det finns tre olika intervjuformer som kan användas: strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad. I en strukturerad intervju är frågorna och svaren starkt styrda av 

intervjuaren. I en semistrukturerad intervju är frågorna mer öppna och respondenterna 

ges större möjlighet att berätta, beskriva och utveckla sina svar. Den semistrukturerade 

formen av intervju har färdiga frågor men ordningsföljden kan vara flexibel 

(Denscombe 2016, s. 266). Utifrån respondenternas svar kan sedan följdfrågor ställas 

som möjliggör för respondenterna att utvecklar och förtydliga svaren (Kihlström 2007, 

s. 48). I en tredje form av intervju, den ostrukturerade, är intervjun än mer öppen och 

innehåller få frågor eller bara ett ämne att prata kring (Denscombe 2016, s. 266).  

 

I studien valdes semistrukturerad intervjuform och frågorna formulerades som öppna 

frågor som inleds med exempelvis vad, hur och varför. Det gjordes för att inbjuda till 

svar som gav en vidare och mer nyanserad bild av respondenternas uppfattningar och 

tankar. Genom semistrukturerade intervjuer gavs intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor, följa upp och få förtydligande av svaren.  

                                                 
2
 Delar av det här kapitlet har examinerats i kursen “Vetenskapsteori och forskningsmetodik” på 

Linnéuniversitetet. 
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4.2 Urval 
I kapitlet nedan beskrivs hur urvalet av respondenter gjordes och vilka faktorer som 

hade betydelse i valet av respondenter. I texten beskrivs också de respondenter som 

ingick i studien. 

 
4.2.1 Urvalsmetod och kriterier 

För att skapa en nyanserad bild av hur förskollärare uppfattar digitala verktyg som 

lärandeverktyg intervjuades verksamma förskollärare med särskilt intresse och kunskap 

kring det. Det gjordes med anledning av att de troligtvis kunde ge ett tydligare underlag 

för analys utifrån kunskapsområdet. Då tiden för studien var begränsad och intervjuerna 

planerades i nära anslutning till sommarsemestern, gjordes valet att intervjua fyra 

stycken förskollärare i första hand. Därefter undersöktes om empirin blev tillräcklig, om 

så inte varit fallet, skulle fler intervjuer gjorts. De förskolechefer som mejlades valdes 

utifrån att de förskolor som de ansvarade för låg i områden som inte krävde långa resor 

för att nås. Om avståndet får påverka urvalet beskriver Denscombe (2016, ss. 77-78) 

som ett bekvämlighetsurval. Långa resor var dock inte nödvändiga för att nå 

respondenter som uppfyllde huvudsakliga kriterier i urvalet. För att försäkra oss om att 

respondenterna hade relevant kunskap och intresse, bad vi förskolechefer om hjälp att 

välja ut förskollärare som uppfyllde kriterierna i urvalet. Urvalet som gjordes var 

därigenom ett subjektivt val, som grundade sig på respondenternas kunskaper och 

erfarenheter (Denscombe 2016, ss. 74-75). Då förskolechefer tillfrågas först liknar vårt 

tillvägagångssätt snöbollsurval, men skiljer sig då förskolecheferna inte själva ingår 

som respondenter (Denscombe 2016 ss. 76-77). De kriterier som urvalet utgick ifrån var 

att intervjua förskollärare som arbetar i förskolan och att de var i olika åldrar. Kriteriet 

om olika åldrar på respondenterna bestämdes utifrån vad Prensky (2012, ss. 67-68) 

skriver om skillnader i hur olika åldersgrupper möter digitala verktyg. Prensky skriver 

att uppfattningar och inställningar till digitaliseringen kan variera, variationen beror på 

om förskollärare föds in i den digitala tiden eller om de föds före. Därför valdes två 

yngre och två äldre respondenter.  

 

4.2.2 Beskrivning av urvalet 

I studien intervjuades fyra respondenter i olika åldrar och med olika lång erfarenhet av 

förskolläraryrket. Alla förskolor i studien ligger i södra Sverige. I studien benämns 

respondenterna och de förskolor som de arbetar på, med fingerade namn. Tre av 

intervjuerna varade i cirka 30 minuter, medan den fjärde varade i ca 1 timme och 13 

minuter. Den fjärde och längsta intervjun var med Ann, en förskollärare som var 

intresserad, hade studerat och läst mycket om digitala verktyg och genom det var väl 

insatt i ämnet. Följande respondenter intervjuades: 

 

Den första respondenten är Karin som är cirka 30 år och som har arbetat på förskolan 

Prästkragen i ca 4år.  

 

Nästa respondent är Berit, hon är cirka 45 år och har arbetat som förskollärare i 20 år. 

Hon arbetar på förskolan Solrosen.  

 

Kajsa, som är studiens tredje respondent är cirka 30 år och har arbetat med IKT och 

som förskollärare i 7 år. Förskolan där Kajsa arbetar heter Maskrosen.  
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Den fjärde respondenten är Ann. Hon är cirka 60 år och har arbetat i förskolan i 21 år, 

varav de 6 senaste åren som förskollärare. Ann arbetar på förskolan Tussilagon. Ann 

har haft särskilda IKT- ansvar på förskolan och i kommunen. 

 

4.3 Genomförande  
Konkretiseringen av syftet ledde fram till frågeställningarna, vilka som i sin tur låg till 

grund för operationaliseringen av syfte och frågeställningar och därigenom utformandet 

av intervjufrågor. Frågorna formulerades för att fånga respondenternas uppfattningar 

om arbetet med digitala verktyg och deras tolkning av och tankar om förslag till ny 

läroplan. Genom att använda öppna frågor gavs även möjlighet att kunna lyssna in 

respondenternas svar och ställa följdfrågor, vilket gav respondenterna möjlighet att 

konkretisera och exemplifiera sina svar och ge ett så tydligt resultat som möjligt.  

 

Det första steget var att ta kontakt via mail med förskolechefer där beskrevs studien 

syfte och att vi ville ha hjälp med att välja ut förskollärare (se bilaga A). Utifrån 

förskolechefernas svar tog vi sedan kontakt med två förskollärare var, både via mail och 

telefon bokade tid och plats. En förskolechef valde att boka tid och plats åt sin 

medarbetare, men förskolläraren fick samma mail som övriga respondenter. I mailet 

informerades om studiens syfte (se bilaga B) likaså gjordes vid telefonsamtalet. Inför 

intervjun ombads förskollärarna att ta del av förslaget till ny läroplan som bifogades i 

mailet.  

 

Denscombe (2016, ss. 276-277) skriver att intervjuaren bör lägga fram önskemål om att 

vara på en plats där det är relativt tyst och där de kan vara ostörda. När tid och plats 

bokades föreslogs att intervjun kunde ske på förskollärarnas arbetsplats, för att de inte 

skulle behöva förflytta sig. När intervjuerna genomfördes besöktes varje förskola och 

intervjun skedde på arbetsplatsen. Varje student besökte två förskolor var och 

genomförde därmed två intervjuer var. Valet att besöka respektives arbetsplats gjordes 

utifrån det Lantz (2014, ss. 50-51) skriver, om att besöksintervju kan vara av vikt för att 

få svar med hög kvalitet. Vid intervjun lades stor vikt vid att skapa en god atmosfär för 

att respondenten skulle kunna känna tillit och öppenhet i samtalet. Kihlström (2007, s. 

51) skriver att placeringen är viktig, att placera sig så att intervjuare och respondent kan 

se varandra, och att ögonkontakt är möjlig. En ungefärlig tidsåtgång på en halv till en 

och en halv timme för intervjun gavs, för att förskolläraren skulle kunna ordna 

organisatoriskt och avsätta tillräckligt med tid. Det gjordes för att intervjuaren inte ska 

behöva stressa igenom frågorna eller behöva avbryta innan respondenterna kunnat svara 

på alla frågorna (Kihlström 2007, s. 51). 

 

För att så noggrant som möjligt kunna transkribera, analysera och citera förskollärarna i 

studiens resultat och analys, valdes ljudupptagning och transkribering med hjälp av en 

app.3 och med Ipad eller telefon. Genom ljudinspelning skapades möjligheten att 

återvända till intervjun och lyssna igen för att kunna finna nya aspekter som missats vid 

intervjutillfället. Ytterligare en fördel med ljudinspelning är att intervjuaren kan 

fokusera på att interagera med respondenten istället och fokusera på personen och på 

det de säger. En nackdel med ljudinspelning är att t.ex. gester och kroppsspråk, som 

kunnat ge svaret en annan innebörd, missas. I det fallet skulle videoinspelning varit att 

                                                 
3 Just press record, en app som spelar in och transkriberar där vi valde att spara i telefonen, inte i 

molntjänsten. 
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föredra, men en videoinspelning kunde gjort att respondenten känt sig obekväm 

(Denscombe 2016, s. 280). Då förskollärarens uppfattningar och tankar var i fokus i 

studien valdes användandet av enbart ljudinspelning och transkribering. 

Vetenskapsrådet (2017, s. 27) skriver att ljudinspelningar räcker när fokuset inte är att 

studera individers kroppsspråk eller interaktioner med varandra.  

 

När en intervju spelas in är det av stor vikt att forskaren får bekräftelse, både skriftligt 

och muntligt, på att respondenten ger sitt medgivande och samtycke. Samtidigt behöver 

forskaren försäkra respondenten om att det som sägs kommer att behandlas 

konfidentiellt (Denscombe 2016, s. 277). Detta var något som beaktades och därför 

inhämtades respondenternas medgivande till inspelning (se bilaga D). 

 

4.4 Bearbetning av data 

I den här delen beskrivs hur den insamlade datan, steg för steg bearbetades. 

 

Innan empirin kan analyseras behöver datan gås igenom och organiseras. I ett första 

steg behöver intervjumaterialet transkriberas, för att sedan sammanställas och 

möjliggöra sökningar och jämförelser i resultat och analys (Denscombe 2016, s. 384). 

För att bearbeta datan transkriberades intervjuerna i sin helhet och skrevs in i ett 

dokument. Därefter studerades respondenternas svar noga, mönster, likheter samt 

skillnader söktes och markerades i både utskrifter och dokument i datorer. Sedan 

skapades teman utifrån syfte och frågeställningar, ett resultat sammanställdes och citat 

valdes för att utgöra underlag för analys. I analysen ställdes resultatet i relation till 

tidigare forskning, teori och studiens centrala begrepp. I kapitlet Resultat och analys 

redovisas det som blev synligt. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  
Vid planeringen och genomförandet av studien användes Vetenskapsrådets fyra  

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6). I följande underrubriker redovisas hur 

kraven användes för att visa hänsyn till respondenterna och uppfylla de etiska krav som 

den här formen studier ska uppfylla.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna får information om studiens syfte och alla 

delar som kan ha inverkan på deras beslut om att delta eller inte. Studenterna ska även 

informera om övriga som har del i studien, såsom handledare och examinator, samt vid 

vilken institution dessa är anknutna till. Deltagarna ska även informeras om att deras 

deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). I början av studien skickades ett 

mail till förskolechefer där vi informerade om studiens syfte och frågade om lov och 

möjlighet att intervjua verksamma förskollärare som hade relevant kunskap om ämnet 

(se bilaga A). Därefter togs kontakt med berörda förskollärare där de tillfrågades om de 

ville ställa upp på intervju. Alla fyra tillfrågade förskollärare tackade ja till deltagande 

och fick därefter ett missivbrev (se bilaga B). I missivbrevet redogjordes för hur de fyra 

huvudkraven följdes i arbetet. Inför intervjuerna informerades förskollärarna om vår 

önskan att spela in intervjun för att öka kvaliteten på studien. Information gavs även om 

att det var studenterna, handledaren och examinatorn som hade rätt att ta del av 

insamlade data. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sitt deltagande, om de 

ska delta och hur länge de vill delta. De har även rätt att avbryta sitt deltagande, när de 

vill utan att ge skäl för det. Är deltagarna under 15 år behövs även ett samtycke från 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). I studien togs hänsyn till samtyckeskravet 

genom att deltagarna informerades om att de ger sitt samtycke att delge sina 

uppfattningar, samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande utan att de behöver ange 

någon anledning. För att kunna spela in intervjun bads om samtycke både muntligt och 

skriftligt för inspelning (se bilaga D). 

 

Konfidentialitetskravet betyder att den insamlade datan inte kommer att spridas och att 

den kommer att skyddas från obehöriga. Deltagarna ska anonymiseras så att inga 

utomstående ska kunna identifiera dem. Forskaren behöver vidta åtgärder för att 

försvåra identifiering av deltagare (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Detta kan göras 

genom att använda fiktiva namn på den deltagande, inte för detaljerade uppgifter om 

ålder och var någonstans studien har ägt rum. I studien togs hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att skydda de uppgifter och svar förskollärarna gav så att 

inga obehöriga kommer åt det. Materialet förvarades på låsta telefoner, datorer och 

Ipads som bara studenterna som genomför studien kommer åt. I studien gavs 

förskollärarna och förskolan de arbetar på fiktiva namn för att skydda deltagarnas 

identitet. 

 

Nyttjandekravet innebär att den data som samlats in, endast får användas till valt 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14).  

Respondenterna i studien informerades om att insamlad data endast används i denna 

studie och att transkriberingar och inspelningar raderas efter godkänd examination.  
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5 Resultat och analys 
I denna del redovisas resultat av studien och analysen av datamaterialet. Texten har 

delats upp i två huvudrubriker utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Under första 

rubriken behandlas förskollärarnas uppfattningar om digitala verktyg för lärande. Under 

den andra rubriken redovisas de möjligheter och utmaningar i undervisningen som 

respondenterna anser att det utökade uppdraget kan innebära.  

 

De fyra respondenterna i studien är förskollärarna Kajsa, ca 30 år och Karin, ca 30 år, 

Ann, ca 60 år och Berit, ca 45 år. Ann och Kajsa har haft särskilda IKT- ansvar på 

förskolan och i kommunen.  

 

5.1 Förskollärarnas uppfattningar om digitala verktyg för lärande 
Här redovisas första forskningsfrågans resultat och analys. Frågan har delats upp i olika 

teman. De teman som presenteras är digitala verktyg i verksamheten, förhållningssättets 

betydelse för digitala verktyg som lärandeverktyg, men även vilken tillgänglighet 

digitala verktyg har i lärmiljön och hur de används som lärandeverktyg. 

 
5.1.1 Digitala verktyg i verksamheten  

Med digitala verktyg avses all digital teknik som en förskoleverksamhet har tillgång till. 

Respondenterna i studien beskriver digitala verktyg som flera olika verktyg som 

används i verksamheten, som till exempel lärplatta, projektor, digitala mikroskop och 

dator. I många fall beskriver de lärplattan och användningen av den, när de ger exempel 

på hur de kan arbeta med digitala verktyg. Resultatet visar olikheter i uppfattningar 

kring användningen av digitala verktyg. 

  

Berit och Ann talar om hur arbetet med digitala verktyg började med datorer. De 

beskriver arbetet med datorer i verksamheten och hur de själva använde dem. Alla fyra 

respondenter säger att Ipad eller lärplattan är det verktyg som används allra mest idag. 

De beskriver lärplattan som ett mångsidigt och användbart verktyg.  

 

Karin säger: “Det är ju en stor del i dagens samhälle och mycket kretsar kring 

digitalisering och digitala verktyg”. Karin fortsätter berätta att hon ser arbetet med 

digitala verktyg som något positivt och att det är något de arbetar med. Europeiska 

Unionen (2007, s. 1) lyfter den snabba förändringstakt som sker i samhället, och tar upp 

digitaliseringen som exempel. I “Nyckelkompetenser för livslångt lärande” betonas att 

alla medborgare behöver utveckla en digital kompetens (Europeiska unionen 2007, s. 

1). Det här har Skolverket (2018, s. 4) tagit fasta på och betonar att barn ska få möta 

digitala verktyg i förskolan för att utveckla en digital kompetens då det sker en 

digitalisering i dagens samhälle.  

 

Kajsa lyfter också digitala verktyg som ett positivt verktyg, “man kan ju leta 

information och söka kunskap hela tiden”. Hon jämför med tiden innan de digitala 

verktygen kom, när de behövde åka till bibliotek och låna en bok, “nu har man liksom 

allting samlat i de här digitala verktygen”. Kyrk Seger (2014, s. 48) skriver att förutom 

att kunna söka information och källor, skapas även tillfällen att utveckla sina förmågor 

till delaktighet, kommunikation och att förhandla med kompisar. Digitala verktyg ger 

många tillfällen till lärande och utveckling. En tolkning kan vara att digitala verktyg ses 

som ett informationsverktyg och ett lärandeverktyg. Genom det sociokulturella 
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perspektivets begrepp, medierande redskap tolkas digitala verktyg kunna utgöra just ett 

medierande redskap i sig. Ett redskap som barnen i samspel med andra kan använda för 

att kommunicera, samspela och lära kring. Digital kompetens behövs ur många aspekter 

både nu och i ett framtida liv i samhället, vilket både Europeiska unionen och 

Skolverket betonar. 

 
5.1.2 Förhållningssättets betydelse för digitala verktyg som lärandeverktyg 

Respondenternas uppfattningar om digitala verktyg visar hur en didaktisk design av en 

digital lärmiljö och ett tillåtande förhållningssätt möjliggör att digitala verktyg blir till 

verktyg för lärande i undervisningen. Didaktisk design innefattar både den fysiska 

miljön i verksamheten men också de didaktiska val som förskolläraren gör, vilket 

formas av det förhållningssätt som råder (Leijon & Lindstrand 2012, ss. 182-183). Hur 

respondenterna beskriver uppfattningar och användande ger svar på om digitala verktyg 

ses och används som verktyg för lärande. Karins förhållningssätt tolkas som tillåtande 

genom att hon beskriver att digitala verktyg är tillgängliga för barnen i lärmiljön: ”våra 

digitala verktyg som vi har är tillgängliga för barnen, de kan använda dem själva men 

sen är vi ju mycket närvarande och med i deras utforskande”. Anns förhållningssätt 

tolkas likaså som tillåtande genom att de digitala verktygen är tillgängliga i lärmiljön:  

 
[L]ika väl som de tar fram penna och papper så ska de kunna ta fram ett 

digitalt verktyg när som helst [...] vi ska inte stå där som ett hinder utan vi 

ska möjliggöra deras användande. 

                                                                  (Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 

Den fysiska lärmiljön som skapas genom tillgänglighet är en del av den didaktiska 

designen som Lejon och Lindstrand skriver om. Ann säger att förskolläraren styr genom 

att till exempel välja vilka appar som erbjuds efter ett visst syfte. Ann berättar också hur 

hon kan se att barnen blir mer producenter än konsumenter i arbetet med digitala 

verktyg. Hon fortsätter att förskolläraren styr användandet till att barnen inte bara sitter 

och spela utan att de verkligen använder de digitala verktygen till något mer kreativt 

och skapande: 

 
Nu tänker vi mer på att få barnen att bli producenter istället för konsumenter. 

För innan konsumerade de ju apparna, de satt och tryckte, [...] det styr vi ju 

lite grand att det ska bli mer kreativa appar och att barnen ska producera lite 

mer.  

(Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 

Hon nämner hur de arbetat i appen Puppet Pals, “när de skapar något eget det är ju sånt 

som stärk... jag tänker nu på läroplansmålet; stärker tilliten till sin egen förmåga”. 

Barnen skapar egna drama och teatrar, men även musik och ljudinspelningar, och får 

därigenom möjlighet att vara multimodala i sitt skapande. Detta är ett förhållningssätt 

som påverkar den didaktiska designen och är ett medvetet val som Ann och hennes 

kollegor gör. 

 

Karins och Anns beskrivningar visar hur de genom didaktiska val designar för lärande, 

när de använder digitala verktyg i lärandet kring olika ämnen. Karin beskriver att de har 

en naturhörna där barnen kan utforska med hjälp av ett digitalt mikroskop och en 

skrivhörna där barnen kan producera egna texter vid en dator. Karin betonar att “det är 

ju viktigt för att det ska bli meningsfullt tänker jag så är det ju viktigt att man tar tillvara 

på de texterna som barnen har skrivit” och på det här sättet kan ett lärande skapas 
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utifrån det barnen visar intresse för. Både Ann och Karin uttrycker att de ser barnen som 

producenter och att de tar tillvara på det barnen producerar. Kjällanders studie (2016, s. 

2) påvisar att barnen producerar digitala media mer än de konsumerar den. Hon skriver 

att barnen både skapar, utför, uttrycker sig multimodalt och kommunicerar tillsammans 

med andra barn och förskollärare.   

 

Kajsa talar om att hon ser digitala verktyg som ett lärandeverktyg för barnen: “ett 

verktyg för dem att kunna få syn på sitt lärande, genom att de är med i 

dokumentationsprocessen och kan vara med och fota och skapa collage och berätta”. 

Karin och Ann talar inte direkt om dokumentationsverktyg, men Ann säger att de kan se 

lärandet hos barnen fortare genom de digitala verktygen: “Man ser lärandet mycket 

snabbare nu än man gjorde innan de digitala verktygen fanns. Det bara liksom pang och 

vi tittar ibland och gud när lärde de sig det?”. Ann berättar också om hur de, direkt efter 

en aktivitet, använder lärplatta och projektor för att reflektera kring foto och filmer med 

barnen. Berit beskriver att de använder digitala verktyg för barnen och för 

dokumentation. Hon säger:  
 

Där har vi diskuterat mycket, vi jobbar med de minsta barnen just nu... eh hur 

vi ska använda den. Visst vi använder den, att de får använda vissa, vissa 

spel och appar och så de enklaste memory sen till exempel väldigt mycket i 

den pedagogiska dokumentationen använder man den där… ja att man filmar 

dem till exempel när de är i sitt lärande och vi i undervisningen.  

(Berit ca 45 år Förskolan Prästkragen)  

 

Kjällander (2016, s. 2) beskriver i sin studie att lärplattan går från att vara ett verktyg 

för förskollärarna till att bli barnens verktyg - det ska bli ett läranderedskap och inte 

bara ett dokumentationsverktyg. I flera av respondenternas svar som togs upp ovanför, 

beskrivs lärplattan som ett verktyg för dokumentationsarbetet. Där förskollärarna får 

möjlighet att reflektera över vad det är barnen försöker att förstå och följa barnens 

lärande. Om dokumentationen både görs tillsammans med barnen och används som 

pedagogisk dokumentation av och för lärande, så blir det ett läranderedskap. En 

tolkning är att Kjällander delar på lärande och dokumentation, vilket inte 

respondenterna gör. När förskolläraren påvisar och synliggör barnets framsteg och 

lärande, i dokumentationen, så som respondenterna beskriver, tolkas det som 

scaffolding. Inom den sociokulturella teorin, ses lärarens vägledning och synliggörande 

av lärandet för barnet som den stöttande byggställning som utmanar barnet vidare i den 

proximala utvecklingszonen (Säljö 2014, s. 305) 

 

Ann tar tillvara på barnens skapande genom att visa fler representationsformer av 

skapandet, i syfte att skapa meningsfulla sammanhang för lärande med barnen. Ann 

beskriver hur hon gör genom att koppla samman det analoga verktyget och det digitala:  

 
Däremot försöker jag att hela tiden koppla det analoga till det digitala och det 

kan vara en sån här som har en overheadprojektor och projicerar på väggen 

och man kanske sätter ett papper bakom och målar det för hand. Sen kanske 

man fotograferar det med IPaden och kör ut det på skrivaren, alltså man 

använder alla från blyertspenna till, ja vad det senaste nu är för nånting.  

   (Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 

Passey m.fl. (2004, s. 69) lyfter fram att digitala verktyg kan ge ett varierat sätt att lära 

sig och prova sig fram. De menar att digitala verktyg kan höja motivationen och göra 

lärandet lustfyllt. Ann använder flera olika representationsformer och synliggör att det 
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digitala skapandet har verkliga representationer. Vidare beskriver hon hur de arbetar i 

appar och samtidigt har det verkliga materialet bredvid, som att kasta tärningar i en app. 

samtidigt som de använder riktiga tärningar när de spelar spel. 

 

Prensky (2012, s. 70) lyfter att den äldre generationen kan ha svårt att ta till sig den nya 

teknologin, att dels både kunna se lärandet i det men även att kunna använda den. Berit 

talar vidare om att de har introducerat mikroskop-ägget där de utforskar olika material 

tillsammans med barnen, men att de inledningsvis tänkte “kan verkligen en 1-2 åring 

hantera den här tekniken?”. Efter att barnen fick prova visade det sig dock att: “de 

kunde visst hantera den här tekniken om vi vuxna fanns där vid sidan och visade lite 

men ja det kunde dem” säger Berit. Berit beskriver vidare: “Jag tänker [...] att barnen 

själva lär sig och hantera den digitala tekniken, att man liksom få en... bygger en 

relation med den redan som en ettåring kanske”. En tolkning är att genom ett 

förhållningssätt som visar tilltro till barnens kompetens och att låta dem få 

möjligheterna att använda olika sorters digitala verktyg kan de skapa en relation med 

tekniken tidigt. Berit ser lärandet men visar först lite tveksamhet till barnens digitala 

kompetens som sedan ger en erfarenhet av hur kompetenta barn faktiskt är. En annan 

tolkning är att med ett sociokulturellt förhållningssätt vågar förskolläraren låta barnen 

prova om de finns som stöttande scaffolding vid barnens sida (Edman Ståhlbrandt 2009, 

s. 147; Säljö 2014, s. 306).  

 

Det som kan tolkas ur resultatet är att digitala verktyg används för dokumentation, men 

även att respondenterna ser andra användningsområden. Respondenterna har en positiv 

attityd till att använda digitala verktyg och ser dem som ett komplement i 

verksamheten.  

 
5.1.3 Tillgängligt i lärmiljön eller begränsat användande 

Bergenord (2014, ss. 53-54) skriver att om barnen ska få möjlighet att lära sig använda 

digitala verktyg behöver verktygen vara tillgängliga i miljön. Genom att låta digitala 

verktyg vara tillgängliga i miljön ges barnen en möjlighet att interagera med både 

verktygen och med varandra, vilket ger möjligheter till att ett lustfyllt lärande efter 

intresse skapas. Där behöver barnen förhandla, vara delaktiga och kommunicera med 

varandra (Kyrk Seger 2014, s. 48). Säljö (2014, ss. 298-299, 307) beskriver hur 

förskolan ordnar och arrangerar möjligheter för möten och samspel, vilket är centrala 

aspekter inom sociokulturell teori. Digitala verktyg kan tolkas vara det medierande 

redskap som Säljö skriver om (ss. 298-299). Med den slutsatsen är tillgänglighet av 

verktygen av stor vikt. Förskolan och förskolläraren behöver arrangera möjligheter för 

barnen att bekanta sig med och lära sig använda verktygen, både för och i lärande och 

lek. Genom tillgänglighet av de digitala verktygen kan både samspel och mediering ske 

kring redskapet. Det blir bara möjligt om de finns tillgängliga och att barnen tillåts 

använda dem som medierande redskap. I resultatet beskrivs och tolkas respondenternas 

svar kring hur det sker i verksamheten.  

 

Alla respondenter beskriver att digitala verktyg behöver vara tillgängliga för barnen och 

att barnen ska kunna använda dem när de vill. Det tolkas dock inte som att det verkligen 

är så, på de fyra förskolorna, även om viljan finns. Ann säger: “Att de ska ha tillgång 

tycker jag är en förutsättning i lärmiljön. För har de inte tillgång då händer det 

ingenting”. Barnen ges möjlighet att mötas i ett vidgat digitalt gränssnitt4. I det vidgade 

                                                 
4 Se 3.2.2 Digitala verktyg som lärandeverktyg. 
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digitala gränssnittet möts barn i interaktion, digitala verktyg och miljön omkring dem 

(Kjällander 2016, s. 3). Det Kjällander skriver stödjer Anns resonemang och det kan 

tolkas vara av stor vikt för lärandet, att möten och samtal sker kring de digitala 

verktygen i samspel med den fysiska miljön på förskolan.  

 

Karin beskriver tillgängligheten genom att de har olika verkstäder, som t.ex. skriv- och 

naturhörna, dit barnen har möjlighet att gå, “våra digitala verktyg som vi har är 

tillgängliga för barnen, de kan använda dem själva men sen är vi ju mycket närvarande 

å med i deras utforskande”. Berit beskriver hur de använder digitala verktyg för att 

stimulera barnens lek genom att de erbjuder barnen olika digitala lek- och lärmiljöer, 

hon säger:  

 
[A]tt det kan också handla om att bygga upp en pedagogisk miljö så att den 

bli lite… alltså så att den stimulerar barnens lek till exempel eller koppla på 

något någonting som de är i eller pratat om [...] eller bara få till en lugn vrå, 

vi har haft mycket avkoppling i våran kub [...] eller kanske en sprakande eld 

eller snöfall, ja den stimulerar miljön.  

(Berit, 45 år, Förskolan Prästkragen) 

 

Kjällander (2016, ss. 15-17) beskriver att digitala verktyg kan vara ett komplement och 

resurs i barns lek och lärande och ett sätt för barnen att utforska med hela kroppen, 

genom t.ex. dans och utforskande i olika digitala miljöer. Kjällander (2016, s. 16) 

beskriver också att digitala verktygen kan inspirera till olika lekar genom olika digitala 

världar barnen bjuds in i. I respondenternas beskrivning blir Kjällanders två olika sätt 

att tillgängliggöra verktygen för barnen synliga, Ann och Karin har verktygen framme 

och barnen kan själva efter lust och intresse välja att använda dem i sin lek eller sitt 

utforskande. Det Berit beskriver tolkas som att det är ett mer vuxenstyrt användande, de 

väljer till vad, hur och när verktyget används och barnen bjuds in. Samtidigt berättar 

Berit att hennes arbetslag är i en diskussion om hur de ska använda de digitala 

verktygen, förutom till att använda vissa spel och appar: “Där har vi diskuterat mycket, 

vi jobbar med de minsta barnen just nu... eh hur vi ska använda den”. Även Kajsa talar 

om att hennes arbetslag befinner sig i en diskussion där de funderar på hur de vill 

använda de digitala verktygen, “så vi diskuterar ganska mycket hur vi vill faktiskt vill 

använda dem, eller ska det vara mer dokumentationsverktyg, eller…”. Kajsa lyfter att 

det i förslaget till ny läroplan står att lärmiljön ska vara god och tillgänglig och att 

barnen ska ha tillgång till både digitala verktyg och andra verktyg: 
 

Då tänker man att de ska kunna ha, alltså möjlighet att använda dem när de 

vill och det är där vi befinner oss lite nu, hur liksom. Hur ska de faktiskt få 

använda den, man vill ju ändå att den ska ligga framme, så de ska kunna ta 

del av den. Men det är då lite användandet av den som vi har uppe till 

diskussion och hur man ska få det att funka liksom.  

(Kajsa 30 år, Förskolan Maskrosen) 

 

Utifrån det diskuterar Kajsas arbetslag hur de ska kunna ha de digitala verktygen 

tillgängliga. Lundgren Öhman (2014, s. 17) skriver att det är av stor vikt att reflektera 

över hur den pedagogiska processen fortgår i lärmiljön för att göra den utmanande och 

kreativ. Kjällander (2011, ss. 19-20) lyfter att förskollärarna skapar början till en god 

lärmiljö genom att ha digitala verktyg tillgängliga, vilket är det Kajsa säger när hon 

reflekterar kring läroplansförslaget.  

 



 

 

 

32 

 

Tolkningen i detta är att i Anns och Karins förskolor är digitala verktyg tillgängliga för 

barnen i lärmiljön och kan användas på barnens initiativ till det barnen vill. Barnens 

inflytande och möjligheter till användande är tydliga. Däremot tolkas att i Berits och 

Kajsas förskolor styrs barnens användning av arbetslagets val av när och hur barnen 

tillåts använda digitala verktyg. Viljan att öka tillgängligheten är ändå tydlig hos 

respondenterna. Bergenord (2014, ss. 53, 55) lyfter att en grund för lärande är 

tillgänglighet och lust.  

 

Bergenord (2014) lyfter att användandet av digitala verktyg inte bör begränsas i tid, 

utan att de ska vara tillgängliga hela tiden och att barnen ska få sitta tills de arbetat klart. 

Han förklarar också att “ju mer bekant man är med någonting, desto större potential kan 

man se” (s. 55). Om både barn och förskollärare får tid till att använda digitala verktyg, 

kan de bli mer insatta och intresserade och kan därmed se möjligheter “även i den 

enklaste tekniken”, skriver Bergenord (s. 55). Ann beskriver att de inte begränsar 

barnen i tid när de använder digitala verktyg, hon förklarar att: “digitala verktyg ska 

vara en integrerad del av förskolans aktiviteter”. Hon fortsätter med att jämföra med 

pussel, lera eller lego, att de inte begränsar barnen i de aktiviteterna.  

 

Till skillnad från Ann använder sig Karin av timglas, där barnen får lämna över 

lärplattan till någon annan efter att timglaset har runnit ut. Karin säger: “Tillsammans 

med den så har vi ett timglas så det är 5 minuter, sen får kompisen köra. Sen så oftast 

när man har kört varsin gång går man till något annat”. Även Kajsa berättar att de har 

använts sig av timglas men att de upplevde att barnen blev stressade och skulle hinna 

med så många appar som möjligt: “då blir det ingen kvalitet i det liksom” säger Kajsa. 

Kajsa fortsätter att berätta att kollegorna i nuläget är i en diskussion om hur de vill 

använda de digitala verktygen. Ett förslag de har är att de bara erbjuder en app. åt 

gången och det är den barnen får arbeta i:  

 
Så vi har liksom pratat om det i flera vändor om hur vi vill göra och hur 

många barn ska kunna sitta samtidigt. Hur länge ska de få sitta, ska man… 

eh… låsa appen. Att den här förmiddan är det den här appen som erbjuds. 

(Kajsa 30 år, Förskolan Maskrosen) 

 

Medan Ann betonar att det finns en demokratiaspekt i användandet av digitala verktyg, 

där barnen ska kunna få välja fritt efter intresse och erfarenheter. “Vi ska inte stå där 

som hinder utan vi ska möjliggöra deras användande” säger hon. Kjällander (2016, s. 

13) skriver att i ett demokratiskt samhälle ska alla barn bjudas in i en digital värld. Då 

digitala resurser finns i de flesta hem handlar det nu mer om vad som erbjuds. Vår 

tolkning är att författaren menar att fokuset har flyttats från att erbjuda själva verktygen 

till att erbjuda en lärmiljö av digitala verktyg som är av kvalitet utöver användandet 

hemma. En tolkning utifrån Kajsas citat begränsas användandet av lärplattan, genom att 

de vuxna väljer vad barnen ska använda den till. Ann säger att förskolan ska erbjuda en 

varierad miljö, där digitala verktyg är en del av den, men att den även måste visa olika 

användningsområden med verktyget, “att du kan göra musik här, du kan göra teater här 

och du kan skriva här”. Hon förklarar att det är för att det inte ska bli “inte ska du sitta 

med det här igen”.  

 

Utifrån respondenternas svar tolkas att alla fyra är för tillgänglighet i lärmiljön, men att 

Berit och Kajsa befinner sig i en diskussion om hur de ska möjliggöra användandet. De 
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vill skapa en god lärmiljö, där barnen får möjlighet att använda digitala verktyg efter 

intresse och erfarenheter och inte begränsa användandet.  

 
5.1.4 Förskolläraren gör digitala verktyg till ett verktyg för lärande  

För att skapa olika lärandesituationer behöver förskollärare designa förutsättningar där 

ett lärande kan ske. Det handlar både om miljön, men även om att erbjuda olika verktyg 

och resurser (Leijon & Lindstrand 2012, s. 182). När förskolläraren designar för lärande 

behöver det finnas en tydlig tanke bakom varför man erbjuder de olika verktygen. För 

att få fram ett syfte behöver de använda sig av de didaktiska frågorna och fundera på 

vilket lärande digitala verktyg kan tillföra (Åström 2014, s. 70). Kajsa beskriver: 

  
När jag jobbade som inspiratör så pratades det mycket om att det finns 

egentligen inte några pedagogiska appar utan de blir pedagogiska först när en 

pedagog har möjlighet att sitta med och det har man ju kanske inte alltid i den 

månen, liksom att kunna göra det. Så vi har liksom pratat om det i flera 

vändor om hur vi vill göra och hur många barn ska kunna sitta samtidigt. 

(Kajsa 30 år, Förskolan Maskrosen) 

 

Kajsa menar att om en förskollärare sitta med kan allting bli till ett lärande. Hon 

beskriver en app. där man skapar tårtor och att det kan bli ett lärande genom samtal om 

färg, antal och form, hon säger: “om man väl satt med så kom man ju in på hur mycket 

som helst, man kom in på färg och form och antal och då blir det ju pedagogiskt liksom 

och då blir det ett lärande”. Det Kajsa talar om kan tolkas genom det sociokulturella 

perspektivet. Perspektivet betonar, att lärande sker i samspel och kommunikation med 

andra. Där förskolläraren eller en kamrat, kan vara med och stötta barnet i 

lärandeprocessen, så kallat scaffolding (Säljö, 2014, s. 298). Det kan tolkas som att det 

Kajsa säger är att kommunikationen och samtalet runt appen gör att den blir 

pedagogisk, oavsett om den sker med förskollärare eller andra barn. Det är alltså en 

helhet som skapar möjligheterna för barnen och det är det didaktisk design och design 

för lärande innebär. 

 

Ann beskriver att förskolan kan använda digitala verktyg för att direkt söka bilder och 

information kring det barnen ser och upplever omkring sig, såsom att söka namnen på 

fåglar på gården. Hon tar också upp de estetiska uttrycksformerna, bl.a. att dansa och 

använda sin kropp och uppleva kroppsuppfattning genom att se sig själv projiceras 

genom appen. “För lärande är det ju helt fenomenalt” säger Ann. Åström (2014) skriver 

att de digitala verktygen ska finnas i den dagliga verksamheten, “mitt i dansen, 

tillsammans med konstruerandet, för problemlösning, visuellt och auditivt utforskande 

och estetiska processer” (s. 70). Författaren skriver vidare att olika individer lär på olika 

sätt, utifrån förutsättningar och erfarenheter. Åström beskriver att estetiken ger 

möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, där möjligheter skapas för att gestalta 

erfarenheter och tankar (s. 70). En tolkning är att barnen genom Anns arbetssätt, och på 

det sätt Åström beskriver, får möjlighet att både lära och uttrycka sig multimodalt.  

 

En annan beskrivning av samma multimodala process eller lärande är att barnen 

uttrycker sig med de “hundra språken” som lyfts fram i Reggio Emiliapedagogiken 

(Dahlberg och Åsén 2011, s. 239), eller som Kjällander benämner det, att barnen får 

uttrycka sig med flera teckensystem (Kjällander 2009, s. 129). Både Berit och Ann talar 

om att ett barn har hundra språk och om att låta barnen utforska med hela kroppen, där 

digitala verktyg kan vara en hjälp, de säger:  
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Barn föds med hundra språk men fråntas nittionio. Så jag sa nu när vi har de 

här multimodala kommunikationen, råkade jag smyga in då, så lägger vi ju 

till språken. Liksom att vi ser till att barnen får uttrycka sig på många olika 

sätt.                                                            (Ann 60 år, Förskolan Tussilago) 
 

[D]et här att få vara i hundraspråkligheten, i ateljén och liksom få skapa med 

hela sin kropp och sjunga och dansa och estetiska uttryckssätt och att man ute 

i naturen och i så fall att man tänker att man ta med den här digitala tekniken 

ut där…[...] Genom att liksom se barnens kroppsspråk, man tänker liksom ur 

hundraspråklighet, genom att se deras mimik och kroppsspråk å hur de 

pekade på det de lyste på å pekade på, på väggen förstod man ju att de 

förstod ju. Så man man kan ju liksom följa även de mindre barnens 

kompetenser tänker jag… Jättetydligt genom den digitala tekniken.  

(Berit 45 år, Förskolan Solrosen) 

 

Berit beskriver att genom hundraspråkligheten kan förskollärarna få aha-upplevelser 

som de senare kan ta vidare i arbetet. En tolkning är att de digitala verktygen ger fler 

möjligheter för barnen att uttrycka sig multimodalt genom de hundra språken och blir 

ett verktyg för lärande.   

 

Ann beskriver hur lärplattan kan användas som ett lärandeverktyg vid olika aktiviteter, 

där man kan ta kort, filma och söka information. Reflektionen tillsammans med barnen 

kring bilderna, efter aktiviteten, kan leda vidare i lärprocessen. Att projicera bildspel är 

också något som Berit tar upp. Att de först filmar barnen i sitt görande och sedan ge 

filmen tillbaka till barnen genom projicering. Barnen får möjlighet att återuppleva 

aktiviteten samtidigt som förskolläraren får möjlighet att försöka tolka barnens 

reflektioner, säger Berit.  

 

Kjällander (2009, s. 129) skriver att digitala verktyg kan användas som en resurs där 

möjligheter till att använda flera teckensystem, till exempel bilder, ljud och texter.  

Selander och Kress (2017, s. 33) skriver att barn omskapar befintliga representationer i 

ett socialt sammanhang och kommunicerar sin kunskap i nya uttrycksformer.  

En tolkning är att genom att projicera bilder från en upplevelse ges barnen möjlighet att 

uttrycka erfarenheten i andra uttrycksformer. Samtidigt som förskolläraren skapar sig 

möjlighet att synliggöra barnens lärande och stödja dem vidare i lärprocesserna.  

 

Karin beskriver att de har gjort iordning olika hörnor, där barnen får en möjlighet att 

använda sig av digitala verktyg, bland annat en skrivhörna och en naturhörna. Hon 

beskriver att förskollärarna är med mycket i utforskandet, men att barnen även sitter två 

och två. I samspelet sker kommunikation, både mellan barn/barn, barn/vuxen, men även 

med det digitala verktyget: 

 
Vi är ju mycket tillsammans med barnen och utforskar, sen kan de använda 

det själva med men… Och IPaden till exempel där sitter dom ju alltid två och 

två som minst så de bli liksom ett samspel barnen emellan också. Sen har vi 

ju datorn till exempel där blir det mest att man sitter själv och skriver eller att 

nån sitter jämte och titta på, hjälper till att hitta bokstäver och så.  

(Karin 30 år Förskolan Prästkragen) 

 

Samspelet i skrivhörnan kan kopplas till begreppet scaffolding som inom den 

sociokulturella teorin, som ser förskolläraren och en mer kunnig kamrats samarbete och 
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stöd som vägar till lärandet. Scaffolding kan också vara att förskolläraren designar 

situationer där barnet får möjlighet att vidareutveckla sin kunskap (Säljö 2014, s. 306). 

När barnen sitter bredvid varandra och samspelar vid datorn, kring bokstäver och ord, 

då sker det som inom sociokulturellt perspektiv kallas appropriering och mediering. I 

samspelet använder barnen språk, bilder och bokstäver som är kulturella redskap. De 

används för att skapa samförstånd, mening och kunskap. Appropriering är när barnen 

tolkar och förstår bokstäverna och mediering är när de sedan använder dem i skrivandet 

(Säljö 2014, ss. 298-301). Det som också kan tolkas är att barns litteracitetsaktiviteter 

blir synliga i Karins beskrivning. Barnen erfar skriftspråk och berättande i den 

skrivhörna som Karin berättat om och som togs upp tidigare i texten. Den litteracitet 

som barnen upplever i arbetet med digitala verktyg ger något som Forsling (2012, s. 53) 

kallar multilitteracitet eller digital litteracitet. I dessa litteracitetsvärldar, som barnen 

deltar i, ingår både språk, bilder, ljud och kroppen i lärandeprocesserna. Det blir än 

tydligare i Anns beskrivning av hur de arbetar i appar, där barnen skapar film av sitt 

berättande med hjälp av figurer och bakgrundsbilder, som en dockteater: 
 

Puppet Pals gick vi igenom ganska noga och de fotograferade varandra och 

de gör figurer och hittar på ett drama och vi pratar lite om dramalogi. [...] att 

få använda kreativa appar de kan faktiskt producera nåt eget   

                                                                             (Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 

Berit beskriver andra appar som kan hjälpa barnen i sin litteracitetsutveckling:  

 
när jag jobbade med de äldre barnen så använde vi ganska många appar till 

hjälp… för att stimulera det här [...] mycket bilder som är väldigt tydliga, 

många appar som är väldigt enkla tydliga som är gjorda få de att för barn… 

som möter deras… ja som utmanar dem å få dem att lära sig, att det finns 

mycket som man kan använda sig av där.  

(Berit 45 år Förskolan Solrosen) 

 

Digitala verktyg kan stötta lärandet på olika sätt, litteracitet, multimodalitet, reflektion 

och dokumentation. Alla dessa lärandetillfällen och miljöer iscensätts av förskolan och 

för att de ska bli av kvalitet behövs en förskollärare som gör de digitala miljöerna till 

lärandeverktyg för barnen. De digitala verktygen som stöttande verktyg är något som 

återfinns i sociokulturell teori och redovisas närmare under nästa rubrik. 

 
5.1.5 Digitala verktyg som ett kompensatoriskt verktyg 

Yelland och Masters (2005, ss. 6–7) beskriver hur digitala verktyg kan ses och 

användas som ett verktyg för scaffolding. Genom att anpassa aktiviteter och material 

efter barnens behov kan barnen uppmuntras och utmanas i lärandet. Karin säger att om 

att de digitala verktygen ska vara ett komplement till hemmet så behöver förskolläraren 

fundera på vilka appar och spel som erbjuds, så att det inte blir samma som i hemmet. 

Detta är något som även Ann lyfter att det inte längre kan ses som att digital teknik 

kompenserar hemmet, då de flesta hem nu har tekniken hemma.  
 

Barnens historik nu skiljer sig från barn från för några år sen. För nu har har 

ju alla, i princip alla har ju tillgång till digitala verktyg i förskolan. Om 

personalen väljer att använda dem och om personalen låter barnen använda 

dem. Så även om, man tänker kompensatoriskt då att en del barn inte har det 

hemma, men de flesta barnen har det hemma nu för tiden med, men det är ju 

kanske ändå vi som får stå för undervisningen.  

(Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 



 

 

 

36 

 

Genom att använda de digitala verktygen som lärandeverktyg i undervisningen ses de 

som ett komplement och en resurs skriver Passey m.fl. (2004, s. 69). Vi tolkar den 

kompensatoriska idén som Karin och Ann beskriver som det som gör att de digitala 

verktygen blir lärandeverktyg i förskolan. Digitala verktyg används i lärandesyfte och 

har andra användningsområden på förskolan än i hemmet. Förskollärarens roll är som 

respondenterna beskriver att ansvara för undervisningen och valet av spel, appar och 

hur övriga funktioner används, vilket är den form av scaffolding som uppmuntrar och 

utmanar lärandet, såsom Yelland och Masters (2005, ss. 6–7) beskriver. 

 

Respondenterna tar också upp att digitala verktyg kan verka som alternativa, stöttande 

redskap. Respondenten Karin talar om digitala verktyg som något positivt och något 

som kan hjälpa lärandet vid till exempel svårighet i motoriken eller koncentrationen:  

 
Barn som kanske ha svårt att koncentrera sig har kanske lättare att lära sig 

någonting vid IPad. Det här med att skriva, på en dator då tänker jag till 

exempel, kan underlätta jättemycket för många barn [...] Tänker om man har 

svårt för motoriken så kan man använda datorn.  

(Karin 30 år, Förskolan Prästkragen) 

 

Ann beskriver hur hon kan se att digitala verktyg kan hjälpa i barns motoriska lärande:  

 
Då kanske de satt där och knagglade med sitt lilla a där i månader. Här 

skriver de på Clever touchen, rakt streck, streck upp och hjälper de varandra, 

så! Också har dem det direkt! De skriver på Ipaden, de går in på de här, 

skrivstil och Magic Word och allt vad det heter, skriver sina namn och hör 

det läsas upp och de diskuterar varandras bokstäver 

                                                                (Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 

Kjällander (2011, s. 31) poängterar att digitala verktyg kan verka som 

specialpedagogiska verktyg för att stötta vid koncentrationssvårigheter och andra 

funktionsvariationer. Det Karin beskriver är att lärandet kan ha andra vägar och om 

läraren ser det kan ett digitalt verktyg vara den möjlighet som gör att fler barn kan 

lyckas. Att skriva sitt namn genom att trycka på en tangent eller att forma bokstäverna 

med fingrarna på en interaktiv tavla är kanske också det som gör att barnets intresse för 

skriftspråket ökar.  

 

Kajsa säger att forskning visar att digitala verktyg skulle kunna hämma koncentrationen 

och språkutvecklingen, samtidigt som hon uttrycker att det är positivt att det har 

tillkommit i förslaget till ny läroplan: 

 
När man läser om forskning, vissa menar ju på att det är ett jättebra verktyg 

och det är liksom inga konstigheter med det medans andra forskare menar på 

att det kan hämma…, koncentrationssvårigheter, koncentrationen och 

språksvårigheter och så där ju. Men jag tycker ändå, jag tycker är bra att det 

har tillkommit i läroplanen.  

(Kajsa 30 år, Förskolan Maskrosen) 

 

Kerckaert, m.fl. (2015, s. 183) fann i sin studie, att viss kritisk forskning förekom som 

påvisar att användandet skulle ha negativa effekter på koncentration och 

språkutvecklingen, såsom Kajsa säger. Dock fann Kerckaert, m.fl. i sin studie, att 

forskning som talar för de positiva effekterna på barnens lärande och nyfikenhet var 

fler. Det stödjer Kajsa som ändå ser positivt på utvecklingen i styrdokumenten.   



 

 

 

37 

 

 

5.2 Möjligheter och utmaningar i undervisningen i relation till det 
utökade uppdraget 
I den här delen redovisas resultat och analys utifrån vilka möjligheter och utmaningar 

förskollärare upplever att det finns i arbetet med digitala verktyg. Det kommer även att 

tas upp hur förskollärarna ser på om det finns skillnader mellan det Prensky (2012) 

benämner som digital natives och digital immigrants.  

 
5.2.1 Digitala infödingar och digitala immigranter 

Prensky (2012, s. 69) lyfter att det kan finnas skillnader i hur yngre och äldre uppfattar 

och tillägnar sig digitala verktyg. Han skriver att de yngre lättare kan tillägna sig 

digitala verktyg på ett naturligt sätt, medan de äldre måste implementera teknologin och 

lära sig det digitala språket senare. Hur förskolläraren tillägnar sig de digitala verktygen 

för lärande kan få konsekvenser i undervisningen. En konsekvens som det kan ge är att 

äldre kan ha svårare att se digitala verktyg som just lärandeverktyg, då de själva inte har 

använt de och inte ser det lärande som verktygen kan ge (Prensky 2012, s. 70). En 

annan konsekvens som Kyrk Seger (2014, s. 42) tar upp är att de äldre kan ha en rädsla 

för att barnen ska bli passiva och stillasittande och inte ser den nytta som finns med 

digitala verktyg som en resurs i undervisningen. Om förskolläraren saknar kunskap och 

erfarenheter av hur digitala verktyg används och kan användas, så kan de inte stötta 

barnen i lärandet. Bristen på kunskap får till följd att förskolläraren kan ha svårt att se 

möjligheterna i miljön och undervisningen. Yelland och Master (2005, s. 19) betonar 

lärarens roll i att genom scaffolding skapa både lärtillfällen i miljö och i 

undervisningen. I denna studie undersöktes Prenskys resultat i relation till 

respondenterna och om det påverkar möjligheter och utmaningar i undervisningen. 

 

Karin och Kajsa menar att det finns skillnader och att de som är yngre kan ha lättare att 

ta till sig det digitala medan äldre kan tycka att det är svårt. Karin säger:   

 
Jag tror att yngre pedagoger har lättare för att ta sig till detta med digitala 

verktyg och att det då även på ett naturligare sätt kan applicera det är i 

verksamheten. Jag tror det för att man känner sig mer bekant med det i 

jämförelse med en pedagog som är äldre och kanske inte lika trygg med 

användandet av dessa digitala resurser.  

(Karin 30 år, Förskolan Prästkragen) 

 

Karin fortsätter förklara att hon tror att de äldre kan ha svårt att se betydelsen med att 

använda digitala verktyg. Kajsa uttrycker: “jag tror vissa som är lite äldre kanske är lite 

rädda för det liksom, ja men jo det tror jag skiljer”. Kyrk Seger (2014, s. 42) skriver att 

det, hos äldre, kan finnas rädslor att barnen ska bli inaktiva och att det kreativa inte ska 

få ta plats. Samtidigt som både Kajsa och Karin även menar att det kan skilja sig även 

mellan de äldre. Kajsa uttrycker vidare att “det tror jag kan skilja, jag säger inte att det 

är alla, så att det alltid är så” och Karin säger: “Men jag tycker också att trots att vissa 

har okunskap kring det digitala är man fortfarande intresserad och vill lära sig”. En 

tolkning är att äldre förskollärare inte behöver ha svårt för digitala verktyg, så länge 

intresse och vilja finns.  

 

Berit talar om att hon tror att det handlar om hur förskolläraren är som person, “om man 

är en sån som är nyfiken på och vill lära sig eller håller fast i det man en gång har lärt 

sig”. Hon fortsätter beskriva att förskolläraren måste följa med i tiden för att kunna 
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fullfölja uppdraget som förskollärare, “skulle jag inte följt med i den så skulle jag vara 

en gammal stofil som inte mötte barnen alls”. Hon säger också att de som varit rädda 

och reserverade från början, ändå lärt sig genom samhällets digitala utveckling, 

exempelvis genom smarta telefoner. Ann säger att det är en personfråga även om hon 

nämner en viss skillnad mellan äldre och yngre: 

 
Nej så det är ju en viss förändring med det här med nätgenerationen, NEXT 

generation och så, de som är födda tidigare. Men samtidigt handlar det om 

intresse och individ tror jag, så det är en liten blandning”.  

(Ann 60 år Förskolan Tussilago) 

 

Ann som är äldre och har ett stort intresse av digitala verktyg kanske inte har lika svårt 

som andra i hennes generation, men det är inte alltid hon hänger med barnen utan att 

även de lär henne:  

 
Men jag tror jag känner mig ganska säker på det mesta men det är inte alltid 

jag hänger med barnen, de lär mig ibland. Så jo det finns en skillnad och jag 

kanske inte behöver kämpa lika mycket som en del andra för att hänga med 

men, ibland hänger jag inte med det är klart.  

(Ann 60 år Förskolan Tussilago)  

 

Prensky (2012, s. 71) skriver om vuxnas osäkerhet och acceptera den och att istället ta 

tillvara på barnens kunskaper och låta barnen visa vägen, i ett medforskande och 

gemensamt upptäckande: “Smart adults immigrants accept that they don’t know about 

their new world and take advantage of their kids to help them learn and integrate”.  

Ann talar även om att de yngre möter den digitala tekniken redan i magen och att 

hjärnans synapser därmed förändras utefter utvecklingen; “alltså man måste nog 

förändras rent fysiologiskt på nåt sätt för varje stor förändring, men sen tror jag också 

att synapser och sånt ändras”. Detta är en tanke som även Prensky (2012, s. 68) tar upp, 

“it is very likely that our students’ brains have physically changed – and are different 

from ours – as a result of how they grew up”. Författaren skriver att barn och elever 

tänker och behandlar information på ett annat sätt än vad de äldre gör, som ett resultat 

av den miljö de växt upp i.  

 

Utifrån de svar respondenterna ger tolkas Prenskys (s. 68) tankar ha stöd i de fyra 

respondenternas uppfattning, samtidigt som respondenterna uttrycker att det har med 

intresse och person att göra. En tolkning är att i fallet med de respondenter som ingår i 

studien påverkas inte undervisningens möjligheter och utmaningar av det som Prensky 

skriver. De äldre respondenterna är intresserade och kunniga, vilket påvisar att det 

Prensky skriver inte alltid stämmer. En tolkning är att det intresse som respondenterna 

har påverkar undervisningen positivt. Respondenterna ser möjligheter och uppfattar att 

förändringarna i förslaget till ny läroplan stödjer det arbete som de redan strävar mot. 

Alla fyra respondenterna ser att läroplanens utformning gör att förskolläraren inte 

längre kan välja, digitala verktyg ska användas. 

 
5.2.2 Möjligheter  

I Kjällanders studie (2016) beskrivs flera möjligheter med digitala verktyg och att de 

kan användas både i undervisning, skapande och lek. Digitala verktyg kan användas för 

att främja inkludering, delaktighet och utveckla demokratiska kompetenser för att 

nämna några möjligheter (s. 3).  
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I både Skollagen (SFS 2010:800) och i förslaget till ny läroplan (Skolverket 2018, s. 2) 

skrivs om likvärdigheten i utbildningen i förskolor och skolor. Lika väl som barnen ska 

ges möjlighet att använda annat material för att lära och uttrycka sig ska de digitala 

verktygen vara lika tillgängliga och ge samma möjligheter betonar Skolverket (2018, s. 

18). Det sociokulturella perspektivet lyfter samspelet och att lära tillsammans och 

betonar att det är i det meningsskapandet och kunskapen skapas. Det är förskolläraren 

som organiserar möjligheterna för det gemensamma samspelet och meningsskapandet i 

lärandet (Säljö 2014, s. 307). Oavsett om det är i direkt undervisning eller i den miljö 

som organiseras, där barn möter barn i interaktion och lärande i den fria leken.  

Vår tolkning är vidare att tillgängligheten av digitala verktyg i verksamhet och miljön är 

en förutsättning för att lärandet ska kunna ske såsom Skolverket och Säljö skriver.  

 

Ann ser möjligheter i barnens lek genom att designa för lärande och att låta barnen välja 

vad de digitala verktygen ska få bli (Selander & Kress 2017, ss. 24, 67). När barnen 

omvandlar miljön och saker till det som behövs i leken sker det som begreppet 

affordance beskriver (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 70-71). Ann ger exempel på 

när sandlådan blir ett hav och att kunna låta de digitala verktygen ha en utvecklande 

effekt i leken. De digitala verktygen är en del av barnens värld och när förskolan tillåter 

och visar på fler användningsområden som tillgängliga för deras lek kan verktygen bli 

verktyg för lärande.  

 

I den här studien beskriver respondenterna digitala verktyg som något med många 

möjligheter och att det påverkar arbetet positivt. Ann beskriver möjligheterna med 

digitala verktyg som gränslöst, “det finns ju så mycket så man vet ju knappt var man 

ska börja hän ju… för det går ju att använda för lärande i alla situationer”. Ann 

fortsätter med att digitala verktyg är ett kreativt verktyg: “Digitala verktyg ger 

kreativitet, använt på rätt sätt”. Hon betonar också att det är ett verktyg att arbeta 

multimodalt med, i estetiska uttrycksformer. Berit, Ann och Kajsa tar upp de digitala 

möjligheterna att fotografera, filma och söka information.  

 

Kjällander (2016, s. 19-20) skriver att digitala verktyg ger möjlighet att undervisa på ett 

enklare och tydligare sätt genom att använda sig av flera uttryckssätt. En medforskande 

och lyhörd förskollärare kan fånga barnens intressen, utläsa och bygga vidare på 

barnens upptäckter och lärande. Vår tolkning är att genom att ta hjälp av och använda 

olika teckensystem och uttrycksformer kan läraren möta barns olika lärstilar och hjälpa 

barnen få syn på sina egna och ta del av varandras upptäckter. Det innebär att ge barnen 

möjlighet att knyta nya erfarenheter till de gamla och låta lärandet byggas på. 

Berit lyfter att möjligheterna att vara medforskande tillsammans med barnen underlättar 

med digitala verktyg: 
 

Vi kan ta reda på väldigt avancerade saker tillsammans [...] man visar barnen 

så att de lär sig det sättet hur man hur man ta reda på saker och hur man 

skapar sin kunskap…[...] Om vill jobba utforskande med barnen och man kan 

ge sig ut på nätet å forska och vara den här frågande pedagogen tänker jag 

som inte vet alla svaren. Vi jobbar lite så att vi ska inte vara den pedagogen 

som lär ut att jag liksom är den som kan allt, som ska lära ut till barnen utan 

att vi lär oss tillsammans och då hjälper ju den digitala tekniken väldigt väl 

till där.  

(Berit 45 år Förskolan Solrosen) 
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Möjligheterna som framträder i respondenternas svar visar att de ser hur verktygen blir 

lärandeverktyg, på många olika sätt. Samtidigt ger det möjligheten att vara 

medforskande pedagog, att backa lite och följa barnen och upptäcka tillsammans, som 

Berit säger. Det tolkas som en maktförskjutning och en demokratiaspekt i lärandet kring 

digitala verktyg. Kjällander (2016, s. 3) skriver att det finns flera vinningar i arbetet 

kring verktygen som inkludering, delaktighet och demokratiska kompetenser. 

Demokratiaspekten tolkas som att förskolläraren mer kan jämställa sig med barnen i 

sökandet efter kunskap i den digitala världen och synliggöra barnens upptäckter och 

tankar för varandra.  

 

Kyrk Seger (2014, s. 48) skriver att förutom att kunna söka information och källor, 

skapas även tillfälligheter att utveckla sina förmågor till delaktighet, kommunikation 

och att förhandla med kompisar. En slutsats är att digitala verktyg ger många tillfällen 

till lärande och utveckling och som Passey skriver kan de höja motivationen och skapa 

ett lustfyllt lärande (Passey m.fl. 2004, s. 69). 

 

I resultatet kan flera aspekter av de digitala verktygens kompensatoriska betydelser 

tolkas. Karin talar om att digitala verktyg kan vara ett komplement i barns lärande. Hon 

förklarar:  
Man har vissa svårigheter, man har svårt att koncentrera sig… eller svårt 

för… alltså något specifikt som man vill rikta in barnen på nåt intresse så 

kanske man kan lära det via IPaden för att fånga intresset eller så.  

(Karin 30 år, Förskolan Prästkragen) 

 

Karin talar samtidigt om att förskollärarna behöver ha en medvetenhet kring verktygen 

och hur de kan påverkar arbetet. Hon säger: 

 
Jag tror också att pedagogen behöver ha en medvetenhet om hur man 

använder det, att man talar genom det å man ha de, bestämda mål med vad 

man vill att de ska tillföra i undervisningen. 

                                                               (Karin 30 år, Förskolan Prästkragen) 

 

En tolkning av den kompensatoriska egenskapen i digitala verktyg som omnämns ovan 

är att se hur lärandet kan ta andra vägar. Vägar som kringgår svårigheten och 

underlättar lärandet, då undervisningen måste anpassas efter barnens behov. Vid 

exempelvis koncentrationssvårigheter, kräver det av undervisningen att den tar andra 

vägar och har innehåll som verkligen fångar intresset hos barnet. En utmaning för 

förskolläraren är att genom scaffolding ta tillvara på det barnen kan och med hjälp av 

det stötta barnet framåt i sitt lärande (Säljö 2014, s. 306). 

 

En möjlighet som Ann nämner, är att hon ser lärandet hos barnen på ett annat sätt med 

de digitala verktygen, hon uttrycker: “man ser lärandet mycket snabbare nu än man 

gjorde innan de digitala verktygen fanns”. Kajsa lyfter möjligheten att göra barnen 

delaktiga i deras egen lärprocess: “vi försöker få med barnen i 

dokumentationsprocessen och då är det ju ett bra verktyg i lärplattan. De kan skapa 

collage och så, och bli lite medvetna om sitt eget lärande”. Dokumentation är något som 

nämns i förslaget till ny läroplan:  

 
Alla som ingår i arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla 

sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, 

erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med 

som utan digitala verktyg.    (Skolverket 2018, s. 10)  
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Genom de digitala verktygen kan förskolan ta tillvara på och synliggöra barnens 

läroprocesser tydligare och snabbare såsom Ann och Kajsa beskriver. Dokumentationen 

och reflektionen ger fler möjligheter till att ta tillvara på barnens lärprocesser och bli 

mer medvetna om barnens tankar på ett tydligare sätt.  

 

En möjlighet som förskolläraren Berit ser är att de digitala verktygen kan spara tid 

genom att man kan hitta material till sin verksamhet på ett enkelt och snabbt sätt. Berit 

säger “När jag började jobba och kunde liksom sitta en halv dag och göra en flanosaga, 

det materialet alltså motsvarande det tar jag upp... plockar fram ur en IPad på tio 

sekunder”. Det Berit tar upp är en stor möjlighet som effektiviserar arbetet med att ta 

fram både fakta och material, såsom sagor, sånger, filmer och bilder till undervisningen. 

En tolkning i det är även genom att själv använda och se verktygens möjligheter som 

förskolläraren kan öka sin digitala kompetens. 

 
5.2.3 Utmaningar 

I studien framkommer att det finns både utmaningar och möjligheter med digitala 

verktyg i förskolan. Kjällander skriver om de utmaningar som uppstår att de “kan 

hanteras med insikten att det krävs nya metoder för nya tider” (Kjällander 2016, s. 3). 

En tolkning är att då det fortfarande finns flest digitala immigranter i förskolan blir det 

en utmaning i sig att skapa dessa metoder. Det är alltså inte helt naturligt än att digitala 

verktyg har en självklar plats i förskolans undervisning.  

 

Karin beskriver att det kan vara en utmaning att hitta ett utvecklande arbetssätt där man 

ser lärandet i arbetet med digitala verktyg. Hon säger: “vid en IPad spelar man, men 

man ser inte lärandet det är i det”. Hon talar även om att det kan vara svårt att möta den 

digitala utvecklingen som sker, hitta arbetssättet och får det till ett lustfyllt lärande, när 

utvecklingen går så snabbt. Prensky (2012, s. 68) skriver att metoderna för lärande 

utmanas av att de barn som kommer till förskolan idag har andra kunskaper. Han 

betonar att förskolläraren behöver ta hjälp av barnens kunskap, med insikten om att de 

är kunniga. Samtidigt kan förskolläraren ta lärdomar av barnens kunskaper för att 

integrera den nya tekniken. En tolkning kan vara att förskolläraren behöver ta ett steg 

tillbaka, observera och reflektera över vilket lärande som pågår och låta barnen visa 

vägen. Hon kan föra samtal med barnen om spelet och dess innehåll där finns källan till 

kunskap om Prenskys idéer stämmer.  

 

Appropriering sker inte bara när barn möter och upplever nya kulturella redskap, vuxna 

approprierar också. Säljö (2014, ss. 298-299) beskriver att när människor möter nya ord, 

föremål och begrepp, som är kulturella symboler sker appropriering. Utmaningen som 

Karin beskriver kan tolkas som att hon ser ett behov av att förstå och möta de olika 

teckensystem, språk eller kulturella redskap som finns i de spel som barnen spelar. De 

vuxna i förskolan approprierar också när de möter nya ord och teckensystem. Det sker 

när de deltar i och är medforskande kring spel och appar, som barnen redan behärskar. 

De digitala verktygen kan i sin tur hjälpa förskolläraren att använda verktygen som 

medierande verktyg i undervisningen.  

 

En utmaning som Berit kan se är att om den digitala utvecklingen fortsätter att utvecklas 

i den snabba takten, så kan det bli att man inte orkar hänga med. Hon fortsätter med att 

man inte får glömma bort närhet och att bygga relationer och samspel:  
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[M]en att man också […] inte glömmer bort de här nära relationerna med det 

här mänskliga liksom, varma nära som, som kanske är lite i motsatsen eller 

som man tänker… ehm ja att förskolan är ju som en... det är ju jättemycket 

som inryms i den och det här är en del… Ehm... ack så viktig, men att alla 

pusselbitarna ska finnas med”. 

(Berit 60 år, Förskolan Solrosen) 

 

Kajsa beskriver att de i deras diskussioner har talat om hur de ska arbeta med det för att 

inte skapa stress hos barnen:  

 
Hur mycket ska de få använda det så att det inte skapa stress liksom? Hur 

också det här med hur många som ska kunna sitta med för man ser ju ändå 

det här samspel att kunna samarbeta. Samtidigt som det inte får vara för 

många händer där.  

   (Kajsa 30 år, Förskolan Maskrosen) 

 

Kajsa beskriver att det finns risk för stress och en fara när barnen använder tekniken. 

Det är när en förskollärare inte kan sitta med och faran hon ser är att barnen kommer in 

på till exempel Youtube och kan klicka sig vidare till video som de inte ska titta på. I 

relation till det Kajsa beskriver är det viktigt att man talar om och arbetar för att barnen 

utvecklar ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.  

 

Kajsas och Berits oro över att inte följa med i utvecklingen och att de digitala verktygen 

används till sådant som de inte ska användas till i förskolan. Det är exempel på det som 

Kjällander skriver om, att nya tider kräver nya metoder och arbetssätt. Vår tolkning är 

att den digitala utvecklingen kräver att förskolans personal kontinuerligt utbildar sig. 

Läroplansförslaget har en ny del som inte tidigare läroplan haft. Skolverket (2018) 

betonar att förskolan behöver ge barn förutsättningar att utveckla en “adekvat digital 

kompetens” (s. 4). Det innebär att förskolan behöver ge barnen möjlighet att utveckla 

“ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt” (s. 4) till de digitala världar som de möter. 

En tolkning är att när förskolan möter en ny läroplan, så kräver den implementering och 

fortbildning av personalen. Det digitala uppdraget innebär att även de vuxna i förskolan 

behöver utveckla adekvat digital kompetens och ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt, en kunskap som behövs för att kunna undervisa.  

 

Ann säger att hon har arbetat med att utveckla ett kritiskt förhållningssätt i barngruppen. 

De har arbetat med en utbildning som finns på nätet och som tagits fram i samarbete 

med Skolverket. Utbildningen heter “Nosa på nätet” och Ann beskriver den så här: 

 
Det handlar om att kritiskt granska, det är ju för förskolebarn, den går att ladda ner 

på nätet, en saga då och så händer det lite där och då har de en fyra fem punkter då 

hur man kan göra då, om man stöter på sådant som är konstigt.  

                                                                             (Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 

Ann betonar: 
[J]ag tänker på när den här läroplanen ska in, man behöver ju ha studiecirklar för 

man behöver ju läsa varje ord. Och det här med adekvat, kan nog vara olika för 

olika människor.                                                  (Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 
[M]an behöver ju har kontinuerlig kompetensutveckling hela tiden för de vuxna 

ändå för att de ska våga helt enkelt                                 

                                                                            (Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 
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Men man kan ju koppla det till allting man gör på olika sätt och då behöver man 

kompetensutveckling, man behöver workshops.  

                                                               (Ann 60 år, Förskolan Tussilagon) 

 

Det finns material och utbildningar att finna på internet, men det kräver ju, liksom 

konstaterats tidigare, utbildning även för personalen i förskola. Ann säger att även 

läroplanstexten kräver inläsning och att det är många ord som behöver studeras.  

Vår tolkning är att förskollärarna ser många positiva möjligheter och att utmaningarna 

är att didaktiskt designa en lärmiljö i linje med de nya styrdokumenten. Diskussionerna 

som respondenterna beskriver innebär även de att alla i arbetslaget behöver tolka 

läroplanen tillsammans och komma fram till hur varje förskola tänker att detta ska 

förverkligas.  
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6 Diskussion 
Diskussionskapitlet innehåller en diskussion om vald metod, det kan läsas under 

rubriken Metodkritik. Kapitlet diskuterar studiens trovärdighet, tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. Därefter förs en diskussion kring resultatet, under rubriken 

Resultatdiskussion. Resultatdiskussionen avslutas med förslag till fortsatt forskning i 

studiens ämnesområde.  

 

6.1. Metodkritik5  
I den här delen förs en diskussion om hur val av metod och urval påverkat resultatet och 

om resultatet hade blivit annorlunda utifrån ett annat metodval och urval.  

 
6.1.1 Trovärdighet  

I studien undersöktes genom intervjuer, hur förskollärare arbetar och tänker kring 

uppdrag och arbete med digitala verktyg. Det undersöktes även hur de är i sin roll som 

lärare men också hur de skapar lärandemöjligheter. Denscombe (2016, ss. 74-75) 

skriver att genom att använda sig av personer som har valts utifrån exempelvis stor 

erfarenhet och expertis, ett så kallat subjektivt urval, kan studiens trovärdighet öka. I 

studien togs hjälp av förskolechefer för att nå förskollärare som hade erfarenheten och 

intresset av att arbeta med digitala verktyg som lärandeverktyg. Respondenterna hade 

läst förslaget till ny läroplan för förskolan som en förberedelse inför intervjun. De hade 

alltså erfarenhet och var förberedda inför intervjun. Studiens trovärdighet berodde även 

på hur välformulerade intervjufrågorna var, det som blev tydligt var att intervjufrågorna 

kunde varit något kortare och färre. Frågorna hade kunnat vara mer precisa och därmed 

inte inbjudit till så långa svar. Samtidigt hade svaren inte gett en så vid bild av deras 

uppfattning. Trovärdigheten påverkas också av hur respondenternas svar behandlades. 

Respondenternas svar var av olika karaktär och en del svar berättade mycket och en del 

svar var kortare. Empirin gav ett brett underlag för analys. Det tog tid att tolka svaren, 

det krävde en förståelse för sammanhanget och att de lästes om igen för att kunna 

tolkas.  

 

I studier där forskaren söker respondentens uppfattningar kan det vara svårt att 

kontrollera validiteten, eftersom någons uppfattningar inte kan kontrolleras (Denscombe 

2016, s. 285). För att öka studiens validitet gjordes flera intervjuer för att se om det 

fanns likheter i respondenternas svar. Ett annat sätt är att låta respondenten läsa igenom 

utskriften för att få en bekräftelse på dess riktighet (Denscombe 2016, s. 411). På grund 

av studiens korta tidsintervall fick respondenterna inte läsa igenom transkriberingarna. 

Om förskollärarna hade fått göra det hade det kunnat tydliggjort svaren och påverkat 

resultatet och analysen. I studien har respondenternas svar sammanställts, jämförts och 

tolkats, vilket har skapat ett resultat. Resultatet har sedan i analysen satts i relation till 

teori, begrepp och tidigare forskning.  

 
6.1.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att resultatet har förankring i verksamma förskollärares reella 

uppfattningar kring ämnet som undersöks. Respondenternas särskilda intresse och 

kunskap i undersökningens ämne och fokus och att de hade läst in sig på förslaget och 

det gav också mer tillförlitlighet i svaren. Denscombe (2016, s. 412) beskriver att en 

                                                 
5 Delar av detta kapitel har examinerats i kursen ”Vetenskapsteori och metodik” på Linnéuniversitetet. 
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studies tillförlitlighet kräver en detaljerad beskrivning av det metodologiska 

tillvägagångssättet. Det görs för att en annan forskare ska kunna genomföra en liknande 

studie. Detta har beskrivits utförligt i studiens Metod kapitel6.  

För att uppnå objektivitet försökte vi att bortse från förförståelsen under intervjun, för 

att inte påverka respondenternas svar. Samtidigt som förförståelsen för både 

verksamheten och undersökningsområdet påverkade formuleringen av syftet, 

frågeställningarna och intervjufrågorna.  

 
6.1.3 Generaliserbarhet och överförbarhet  

Studiens omfattning är i mindre skala, då kan generaliserbarhet i statistiska termer 

vara svår att uppnå. Denscombe (2016, ss. 412-413) skriver att generaliserbarhet kan 

användas vid en studie med större urval. Författaren tar vidare upp att i mindre 

kvalitativa studier, som i denna studie, används begreppet överförbarhet. Istället för att 

undersöka i vilken utsträckning det är sannolikt, tittar forskaren på hur det skulle kunna 

överföras till andra kontexter skriver Denscombe (ss. 412-413). Överförbarhet är 

realistiskt i förhållande till studiens syfte att undersöka förskollärares uppfattningar. På 

det sättet kan studien ge yrkesaktiva och blivande förskollärare igenkänningar, 

utvecklande tankar om undervisningen, didaktiska val och andras uppfattningar inom 

det aktuella ämnesområdet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Här diskuteras resultatet, om och hur studien givit svar på frågeställningar och syfte. 

Kapitlet behandlar hur den valda teorin stött analysen och om empirins omfattning varit 

tillräcklig i densamma. I diskussionen analyseras även om metoden varit framgångsrik i 

sökandet efter svar på syftet.  
 

6.2.1 Syftet och frågeställningarna 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring digitala 

verktyg för lärande med anledning av formuleringarna i förslaget till ny läroplan. Då 

Skolverket tagit fram ett förslag till ny läroplan, såg vi ett behov av att undersöka hur 

förskollärare uppfattar möjligheter och utmaningar kring förslaget. Frågeställningarna 

formulerades för att ge svar på både hur digitala verktyg som lärandeverktyg och hur 

det kommande uppdraget uppfattades. Under följande rubriker beskrivs de svar som 

frågeställningarna gett och en sammanfattning av de båda resultaten visar vidare hur 

syftet är uppnått.  

 
6.2.2 Vilka uppfattningar har förskollärarna om digitala verktyg för lärande? 

Vilka uppfattningar har förskollärarna om digitala verktyg för lärande? Det som kan 

tolkas är att digitala verktyg främst används för dokumentation och reflektion, inte som 

en del i undervisningen på det sätt som förslaget till ny läroplan förtydligar. En tolkning 

kan vara att de övriga digitala verktygen används mer sporadiskt, medan lärplattan är 

den som används flitigast och är ett mer tydligt verktyg. Samtidigt uttrycker alla fyra 

förskollärarna en positiv attityd, där de ser på digitala verktyg som ett positivt 

komplement i verksamheten.  

 

Fyra olika aspekter av digitala verktyg som lärandeverktyg kunde tolkas ur resultat och 

analys. Det första var att det användes som verktyg för dokumentation och reflektion. 

                                                 
6 Se kapitel 4, Metod. 
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Det andra var att det användes i direkta, planerade undervisningstillfällen. Den tredje 

aspekten är att digitala verktyg används för att skapa digitala lekmiljöer i förskolan. Den 

fjärde aspekten är en kompensatorisk aspekt i verksamheten, för att fånga barns intresse 

och koncentration och hitta vägar till lärande vid olika svårigheter.  

 

En aspekt som respondenterna beskriver, är att digitala verktyg främst används som 

lärandeverktyg i dokumentation och reflektion. Reflektionen kring filmer och bilder 

som tagits vid upplevelser och aktiviteter, blir underlag för samtal och reflektion i 

arbetet, både med barnen och för arbetslaget, eller kort sagt, de blir ett lärandeverktyg 

för både barn och förskollärare.  

 

Det som beskrivs minst är när digitala verktyg används i planerade 

undervisningstillfällen och medvetet planerats in som ett lärandeverktyg.  

Det kan bero på att intervjufrågan var öppen och därför inte gav precisa svar. Svar som 

tydligare beskrev mer utförligt hur förskollärarna didaktiskt designar lärtillfällen i 

undervisningen för barnens lärande. Följdfrågan var mer precis och hade kanske med 

fördel kunnat vara huvudfrågan.  

 

Det som är mest tydligt i resultatet är att skapa tillgänglighet i miljöerna som inspirerar 

barnen till eget utforskande och lärande. Utmaningen i att utveckla ett tillåtande 

förhållningssätt och möjliggöra barnens användande i lek och lärande i miljön, uttrycks 

i svaren. Det handlar om att ha verktygen framme och låta barnen få använda 

exempelvis lärplattan som det barnen vill att det ska bli, det som beskrivs som 

begreppet Affordance (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, ss. 70-71). 

 

Det digitala verktyget kan användas för att möta barns olika lärstilar. Det kan vara ett 

kompensatoriskt verktyg i undervisningen vid koncentrationssvårigheter, motoriska 

svårigheter eller andra funktionsvariationer. Det kan vara att digitala verktyg används 

medvetet i undervisningstillfällen såsom som en del i aktiviteten, vid lekar eller genom 

att använda projicerade bilder, så kan läraren fånga fler barn och möta barns olika 

lärstilar.  

 

Respondenternas svar ger en bild av deras tydliga vilja att skapa tillgänglighet där 

barnen kan använda verktygen när de vill. Även om viljan och tankarna finns kan vi se 

att alla ännu inte har kommit dit fullt ut. Resultatet visar även att förskollärarna är 

positiva till verktygen och ser dem som ett komplement i verksamheten. För att digitala 

verktyg ska vara en naturlig del i förskolans miljö, ses och användas som ett 

lärandeverktyg, kan ett nytt sätt att se på verktygen vara nödvändigt. Om verktygen ses 

som att det är ett komplement så blir det svårt att öka tillgängligheten och förändra 

synen på verktyget. Frågan blir då, om det med tankar om att det är ett komplement i 

verksamheten verkligen gör att det är ett lärandeverktyg. Verktyget ska ses som ett 

naturligt och självklart inslag i miljön och som lärandeverktyg. Lika väl som att en 

förskola har dockor och ett kök i hemvrån, ska det där kunna finnas digitala verktyg där 

i. Med digitala verktyg tillgängliga i miljön kan barnen själva hämta ett digitalt verktyg 

och använda det i eget syfte för lek och lärande.  

 

Resultatet visar att respondenternas arbetslag är i diskussion om hur tillgängligheten för 

barnen ska skapas. De förskolor som har skapat tillgänglighet i sina miljöer, diskuterar 

fortfarande syftet med att ha dem framme och om att begränsa tiden vid exempelvis 
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lärplattan. Det som blir synligt är att arbetslagen inte diskuterat klart och är 

samstämmiga kring de digitala verktygens användningsområden i förskolan. När 

arbetslaget bestämt hur de ska göra för att verktygen ska vara lärandeverktyg och inte 

spelkonsoler är de ett steg närmre målet. Kjällander (2016, s. 2) menar att digitala 

verktyg går från att vara förskollärarnas verktyg till att bli barnens. Denna studies 

resultat visar att det fortfarande mest är pedagogernas verktyg. Så länge lärmiljöerna på 

förskolan inte inkluderar digitala verktyg som är tillgängliga för barnen är det inte 

barnens verktyg. Barnen behöver få använda verktygen och mötas i det digitala 

gränssnittet för att kunna utveckla digital kompetens, så som förslaget till ny läroplan 

betonar. 

 
6.2.3 Vilka möjligheter och utmaningar i undervisningen anser förskollärarna att 
det utökade uppdraget kan innebära?  

De möjligheter och utmaningar i undervisningen som förskollärarna beskriver att det 

utökade uppdraget kan innebära är främst positiva. Utmaningarna som respondenterna 

uttrycker är att de upplever det som Prensky (2012) skriver, att den som är född i den 

digitala tiden har lättare för att ta till sig tekniken och på ett naturligare sätt införa det i 

miljön. Samtidigt upplever de att det är en personfråga och att det beror på intresse och 

erfarenheten av att själv använda verktygen. Kjällander skriver att det behövs nya 

metoder för nya tider. Förskolans personal består fortfarande till stor del av så kallade 

digitala immigranter. På grund av det, kan det vara en utmaning att finna bra arbetssätt 

där digitala verktyg får en naturlig plats i lärmiljön.  

 

Analysen visar en maktförskjutning som sker när ett verktyg, som barnen är mer 

kunniga kring, gör intåg i förskolan. Genom att inta ett medforskande perspektiv kan 

förskolan låta barnen visa vägen i den digitala världen. Prensky (2012, s. 71) skriver att 

barnens hjärnor troligtvis förändrats och det skulle i så fall vara tydliga belägg för att 

låta barnen visa vägen. Resultatet visar att förskollärarna ser risker i användandet, de ser 

att barnen stressas av tidsbegränsningar och de ser ett tydligt behov av att barnen övar 

sig i att bli kritiska till sådant de möter på nätet. För att utveckla “adekvat digital 

kompetens” och grundlägga ett “ansvarsfullt förhållningssätt” till digital teknik 

(Skolverket 2018, s. 4) blir en slutsats att det är än mer av vikt att förskolan undervisar i 

risker och skapar medvetenhet och trygghet hos barnen. Det finns utbildningar och 

material på nätet för det och kanske är det något som kommer att ingå i 

implementeringsarbetet med den nya läroplanen. För att kunna undervisa barnen i 

medvetenhet och risker, behöver förskollärarna ha den kompetensen, därför behövs 

fortbildning. Detta är något som vår ena förskollärare tar upp, att läroplanen behöver 

tolkas tillsammans.  

  

En viktig möjlighet som respondenterna upplever och uttrycker med tydliggörandet 

kring digitala verktyg i förskolan är att de har stöd i läroplanen. Tydliggörande kring 

något i verksamheten som de har ett särskilt intresse och kunskaper om. Möjligheter 

som analysen och resultatet visar är ett “gränslöst” (Ann, 60 år Förskolan Tussilagon) 

verktyg som kan användas för många former av lärande. Digitala verktyg kan utveckla 

demokratiska kompetenser, främja inkludering och delaktighet. Resultatet visar positiva 

möjligheter kring lärandets multimodala lärprocesser, estetiska uttrycksformer, 

rhizomatiska lärprocesser i de beskrivningarna respondenterna gör.  
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De beskriver även ett kompensatoriskt verktyg, som hjälper dem att få syn på och 

synliggöra barns lärprocesser, de talar om dokumentation på ett tydligare sätt. De 

beskriver också ett verktyg som underlättar för läraren att organisera, planera och ta 

fram material för undervisningen. Respondenterna är positiva till utvecklingen i 

förslaget och upplever stöd i det arbete som de har kunskap om och ett extra intresse 

för. 

 
6.2.4 Resultatet i relation till sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv har varit till stor hjälp för att sortera och analysera 

respondenternas svar. Det har bidragit till ett perspektiv som förklarar och tydliggör 

betydelsen av digitala verktyg för lärande. Det har tydliggjort på vilket sätt digitala 

verktyg blir medierande verktyg för lärande. Appropriering och mediering, som betonar 

betydelsen i kulturella redskap som medel i kommunikationen och lärande. 

Perspektivet har varit till stor hjälp för att se paralleller mellan material, förskollärare, 

verksamheten och barnen. Det har även visat hur lärandet utvecklas och främjas av 

digitala verktyg, för det enskilda barnet och för det gemensamma lärandet. 

Kommunikation och samspel är centrala delar i det sociokulturella perspektivet. Delar 

som har kunnat utläsas som betydelsefulla delar i arbetet med digitala verktyg och 

förklarats igenom teorin. Begreppet scaffolding har kunnat förklara betydelsen av den 

stöttande rollen i lärandet som både miljön, materialet, läraren och barnen har för 

varandra. 

 
6.2.5 Diskussion om metodval i förhållande till resultat 

Metoden för undersökningen var intervjuer av semistrukturerad karaktär. Någon 

intervjufråga skulle ha kunnat ställas på ett mer tydligt sätt. Dock kan vi inte se att 

resultatet skulle blivit så rikt som det blev med annan metod. Observation hade inte 

kunnat visa förskollärarnas uppfattning, utan bara vår tolkning av hur de i så fall 

iscensatte arbetet. Observation hade också varit en tidskrävande metod. En strukturerad 

intervju hade kanske varit möjlig, men inte gett samma beskrivande svar med samma 

vidd i empirin. Enkäter hade kunnat vara ett alternativ till intervju för att nå ut till fler, 

då hade det varit svårt att fånga respondenternas uppfattningar. För att fånga dem 

behöver enkätfrågorna operationaliseras på ett avancerat sätt för att fånga samma 

utvecklade svar, där även respondenterna kunnat ge exempel. I en enkät kan det inte 

göras förtydliganden av frågan eller ställas följdfrågor för att förtydliga respondentens 

svar. 

 
6.2.6 Sammanfattning av diskussionen och förslag till vidare forskning 

Sammanfattningsvis görs tolkningen att förskollärarna uppfattar att digitala verktyg är 

ett mångsidigt verktyg med många möjligheter. Ett verktyg för lärande i såväl planerade 

aktiviteter som i barnens lärande och utforskande i leken, dokumentation och reflektion. 

Verktygen måste också finns tillgängliga som en del av lärmiljön, för barnens eget 

utforskande och lärande. I relation till förslaget till ny läroplan upplever respondenterna 

att förslaget ger stöd för att än mer kunna använda verktyg som de ser som 

betydelsefulla för lärande i förskolan. Betydelsefulla för dem, både i rollen som 

förskollärare, för barnet och för barngruppen. Sammanfattningsvis kan det tolkas som 

att det behövs ett tillåtande förhållningssätt för att digitala verktyg ska bli tillgängliga i 

lärmiljö, och då kan de bli ett lärandeverktyg. Studien visar hur förskollärare resonerar 

kring digitala verktyg för lärande och hur de uppfattar formuleringarna, därigenom är 

frågeställningarna besvarade och syftet uppnått. 
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Utifrån resultatet blev det synligt att det skilde sig i förskollärarnas uppfattningar 

huruvida förskolan borde begränsa barnens användande av digitala verktyg i tid eller 

inte. En av respondenterna säger att förskolläraren inte ska begränsa, medan en 

beskriver att de använder sig av timglas. En aspekt som beskrevs var att barnen kan bli 

stressade av tidsbegränsningen, vilket visade sig genom att barnen skulle testa så många 

appar som möjligt och då blir det ingen kvalité i användandet. Därav skulle det vara 

intressant att se en forskning angående vad det innebär för barnens lärande, när de 

avbryts innan de arbetat klart. Hur mycket påverkar tidsbegränsningen kvalitéten på 

arbetet med digitala verktyg? Vidare skulle det vara intressant att få svar på vilket 

lärande som sker när barnen sitter i 5 minuter och sedan går vidare. Hinner det barnen 

gör bli meningsfullt och ett lärande eller blir det bara ett görande?  

 

En intressant idé att följa upp skulle vara att titta på positiva och negativa effekter på 

barn och personal. Hur påverkar alla de multimodala intryck som digitala effekter 

barnen? Hinner hjärnan registrera alla bilder, rörliga bilder, ljud och intryck eller blir 

det för många intryck?  

 

Regeringen har beslutat om att en ny reviderad upplaga av läroplan för förskolan tas i 

bruk den 1 juli 2019. Implementeringen av det nya styrdokumentet har börjat, i de 

kommuner där vi två är verksamma. Vår förhoppning är att studien skulle kunna vara 

till hjälp och stöd i processen för förskollärare, kanske till och med för förskolechefer.  
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Bilagor 

Bilaga A missivbrev 

Hej, 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetets förskollärarprogram som skriver vårt 

självständiga arbete, Förskolans arbete med digitala verktyg för lärande. Studiens syfte 

är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring formuleringarna gällande 

digitala verktyg i kommande läroplan. 

 

Vi skulle vilja intervjua förskollärare med intresse och kunskap kring arbetet med 

digitala verktyg. Vi vill även undersöka eventuella skillnader i hur förskollärare födda 

före 1980 och efter på olika sätt förhåller sig till digitala verktyg. Därför undrar vi om 

du skulle vilja ge förslag på två förskollärare och ge tillåtelsen att genomföra intervjuer 

med dessa i er verksamhet. Vi önskar att göra intervjuerna före vecka 28 om det är 

möjligt. 

 

I vår studie kommer vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Det innebär att förskollärarna informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivillig 

och kan avbrytas när som helst utan motivering, att all insamlad data kommer 

anonymiseras och endast användas inom ramen för uppsatsen. 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du skulle vilja hjälpa oss att komma i kontakt 

med intresserade förskollärare som skulle kunna tänka sig att ställa upp. Vid eventuella 

frågor är du varmt välkommen att kontakta oss eller vår handledare, Bettina Vogt.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Cecilia Lembke,                       Veronika Arvidsson, 

Email: xxxx@student.lnu.se  Email: xxxx@student.lnu.se  

Telefon: xxx-xxxxxxx   Telefon: xxx-xxxxxxx 

 

 

 

Handledare: Bettina Vogt, fil.dr., Institutionen för didaktik och lärares praktik. 

Linnéuniversitetet 

Email: bettina.vogt@lnu.se  

Telefon: 0470-767532 

  

mailto:cl222sn@student.lnu.se
mailto:va222dm@student.lnu.se
mailto:bettina.vogt@lnu.se
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Bilaga B Missivbrev förskollärare 
Hej, 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetets förskollärarprogram som skriver vårt 

självständiga arbete, Förskolans arbete med digitala verktyg för lärande. Studiens syfte 

är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring formuleringarna gällande 

digitala verktyg i kommande läroplan. Vi är intresserade av hur förskollärare tänker 

didaktiskt i undervisningen, kring digitala verktyg för lärande Vi fick ditt namn av xxxx 

och kontaktar dig idag med en förfrågan om eventuell medverkan i en intervju. I 

intervjuerna är vi framförallt intresserade av att få veta hur du tänker kring digitala 

verktyg för lärande och hur du resonerar kring det nya förslaget till förskolans läroplan 

(vänligen se bilagan). Intervjuerna tar ungefär 1-1,5 timme och kommer att spelas in. 

Inspelningen kommer endast vara tillgängligt för oss två studenter, handledare och 

examinator och kommer sedan att förstöras efter godkänd examination. 

Om du deltar är det viktigt att veta, att vi kommer förhålla oss till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Detta innebär att vi informerar dig om studiens syfte, att ditt 

deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan motivering, att all insamlad 

data kommer anonymiseras och endast användas inom ramen för uppsatsen.   

 

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om du skulle vilja delta i vår intervju och studie. Vid 

eventuella frågor är du varmt välkommen att ta kontakt med oss eller vår handledare, 

Bettina Vogt.  

 

 

 

 

Cecilia Lembke,   Veronika Arvidsson, 

Email: xxxx@student.lnu.se  Email: xxxx@student.lnu.se  

Telefon: xxx-xxxxxxx   Telefon: xxx-xxxxxxx 

 

 

 

Handledare: Bettina Vogt, fil.dr., Institutionen för didaktik och lärares praktik. 

Linnéuniversitetet 

Email: bettina.vogt@lnu.se 

Telefon: 0470-767532 

 

 

  

mailto:cl222sn@student.lnu.se
mailto:va222dm@student.lnu.se
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Bilaga C Intervjufrågor 
I vår studie kommer att förhålla oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att du informeras om studiens syfte. Samtyckeskravet som 

innebär din rätt till samtycke att delta i studien, samtidigt att du rätt att avbryta ditt 

deltagande när och om du skulle vilja. Konfidentialitetskravet betyder att vi kommer att 

skydda de uppgifter och svar du ger från obehöriga. Vi kommer att förvara uppgifterna 

på låsta enheter som bara vi två kommer åt. Vi kommer även att använda fiktiva namn 

på dig som förskollärare och förskolan. Uppgifterna och svaren kommer endast att 

användas i vår studie. Vi önskar även göra en ljudinspelning för att säkerställa 

kvalitéten på studien. Inspelningen kommer endast vara tillgängligt för oss två 

studenter, handledare och examinator och kommer sedan att förstöras efter godkänd 

examination.  

För att allt ska gå korrekt till behöver vi ett skriftligt samtycke på detta. 

 

Syfte: Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring 

formuleringarna gällande digitala verktyg i kommande läroplan. 

 

Intervjufrågor 

● Vilka uppfattningar har förskollärarna om digitala verktyg för lärande? 

1- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

2- Vad är digitala verktyg för dig / Vad tänker du att digitala verktyg är?  

 

3- Vilken erfarenhet du har av arbetet med digitala verktyg? 

 

4- Vad har du i allmänhet för förhållande till och tankar kring digitala verktyg? 

 

5- Hur upplever du att användningen av digitala verktyg har förändrats över tid?  

- Om ja: kan du beskriva hur? 

- Hur har det påverkat i arbetet med barnen? 

 

6- Hur uppfattar du digitala verktyg som redskap för lärande? 

 

7- Hur skapar du förutsättningar för barns lärande med hjälp av digitala verktyg i 

lärande miljön?  - Ser du ett nytt behov av att använda digitala verktyg i 

undervisningen? 

 

8- Barns litteracitetsutveckling börjar tidigt och digitala verktyg är en stor del av deras 

lärande, hur blir det synligt för dig och hur uppfattar du det? (bildstöd, multimodalt, 

symbollärandet, bild kan symbolisera någonting, lekskrivande) 

 

9- Tror du att det är någon skillnad i hur man som förskollärare arbetar med digitala 

verktyg med barnen, beroende på om förskollärare är född in i den digitala tiden eller 

tidigare?  
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● Vilka möjligheter och utmaningar i undervisningen upplever 

förskollärarna i det utökade uppdraget? 

 

10- Vilka möjligheter upplever du att digitala verktyg har? 

 - Kan du beskriva ett sådant exempel?  

 - Hur tror du att det påverkar arbetet? 

 

11- Vilka pedagogiska? utmaningar ser du? Exempel?  

     - Hur tänker du att förskolan behöver arbeta för att möta utmaningarna? 

     - Vilken kompetensutveckling upplever du behövs för att möta barn som är digitalt 

kunniga? 

 

12- Hur ser du på ditt uppdrag i relation till de nya formuleringarna i förslaget till ny 

läroplan, gällande digitala verktyg i undervisningen? 

 

13- Om du skulle summera vårt samtal, vad tänker du är det viktigaste i ämnet och 

läroplanens förtydligande? Varför? 

 

14- Finns det något annat som du gärna skulle vilja delge och som du tycker är viktigt? 
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Bilaga D Skriftligt samtycke 
I vår studie kommer att förhålla oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att du informeras om studiens syfte. Studiens syfte är att 

bidra med kunskap om hur förskollärare resonerar kring formuleringarna gällande 

digitala verktyg i kommande läroplan. 

 

Samtyckeskravet som innebär din rätt till samtycke att delta i studien, samtidigt att du 

rätt att avbryta ditt deltagande när och om du skulle vilja.  

 

Konfidentialitetskravet betyder att vi kommer att skydda de uppgifter och svar du ger 

från obehöriga. Vi kommer att förvara uppgifterna på låsta enheter som bara vi två 

kommer åt. Vi kommer även att använda fiktiva namn på dig som förskollärare och 

förskolan.  

 

Nyttjandekravet som innebär att dina uppgifter och svar endast kommer att användas i 

vår studie.  

 

Vi önskar även göra en ljudinspelning för att säkerställa kvalitéten på studien. 

Inspelningen kommer endast vara tillgängligt för oss två studenter, handledare och 

examinator och kommer sedan att förstöras efter godkänd examination.  

 

 

För att allt ska gå korrekt till behöver vi ett skriftligt samtycke på detta. 

 

 

 

___________________________________________________________



 

 

 

 

 

 


