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Abstrakt 
Svensk titel: Digitala verktyg - en möjlighet eller ett hinder? 

- En kvalitativ studie om förskollärares beskrivning av digitala verktyg i 

förskolans undervisning. 

 

English titel: Digital tools - an opportunity or an obstacle? 

- A qualitative study on preschool teachers' description of digital tools in 

preschool teaching. 

 

Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka möjligheter och 

hinder förskollärare beskriver i arbete med digitala verktyg i förskolans undervisning. 

Genom ett didaktiskt perspektiv synliggörs förskollärares tankar kring ämnet och 

studien lyfter ramfaktorer som påverkar förskollärarnas möjlighet till att undervisa med 

digitala verktyg. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra förskollärare 

från olika förskolor i två olika kommuner för att samla in data och få svar på studiens 

forskningsfråga. Resultatet visar att förskollärarna ser digitala verktyg som en möjlighet 

i förskolans undervisning, både som ett medel att nå lärande inom olika ämnen men 

även som ett eget ämne med ett eget lärandeinnehåll. Dock finns viss motsättning mot 

att använda digital teknik i undervisning med förskolans yngsta barn. Resultatet visar att 

olika faktorer påverkar förskollärarnas möjlighet att bedriva undervisning kopplat till 

digitala verktyg, dessa faktorer är både beroende av förskollärarnas egna 

förhållningssätt och deras tankar och intresse för digitala verktyg men också beroende 

av de förutsättningar som ges från förskolornas huvudmän och rektorer i form av 

planeringstid, kompetensutveckling samt resurser i form av digitala verktyg. 

 

Nyckelord 
Digitala verktyg, Förskola, Förskollärare, Didaktik 

 

Tack! 
Vi vill tillägna ett stort tack till alla som hjälpt oss och bidragit till att den här studien 

kunnat genomföras. Tusen tack till er förskollärare som tagit er tid och haft viljan att 

ställa upp och delta i studiens intervjuer, genom er har vi fått ny kunskap om hur synen 

på digitala verktyg är i förskolor i dag. Ni gör ett fantastiskt jobb! Ett stort tack till vår 

handledare Tor Ahlbäck som stöttat oss under dessa tio veckor och som bidragit med 

många givande kommentarer. Vi vill även tacka våra familjer som trott på oss under 

arbetets gång. 
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1 Inledning 
Samhället är idag digitaliserat, där digitala resurser används allt mer för olika 

samhällsfunktioner såsom bankärenden och elektroniska formulär. Det här medför att 

det i dag finns ett större krav på befolkningen att besitta en digital kompetens för att 

vara delaktig i det som sker i Sverige och på så vis kunna vara en del av det 

demokratiska samhället. Det här är något Digitaliseringsrådet (2019) lyfter på sin 

hemsida där de skriver följande kring digital kompetens, “det handlar om att stärka 

individens förutsättningar för att kunna inhämta, kommunicera, interagera och 

producera digitalt. Det handlar om möjligheter, rättigheter och skyldigheter som följer 

med en digital tid”. Digital kompetens som en demokratifråga framhålls även av 

regeringen som tagit fram en digitaliseringsstrategi för svensk skola. Strategin lyfter 

vikten av att barn utvecklar en digital kompetens för att få förståelse för den värld de 

lever i, men också för att få kunskap i att använda digitala verktyg. Regeringen har som 

mål att genom digitaliseringsstrategin bidra till att Sverige behåller sin ledande ställning 

i världen inom digitalisering (Utbildningsdepartementet 2017). 

 

Dessa ökade krav påverkar i förlängningen svensk förskola. Skolverket har genom den 

nya läroplanen för förskola (Lpfö 2018) stärkt arbetet med digitala verktyg genom att 

skriva fram vikten av att ge barn möjlighet till att utveckla en adekvat digital 

kompetens. Vilket innebär att barn i förskola ska ges förutsättning att utveckla en 

källkritisk förmåga gentemot det de ser och upplever inom digitala verktyg och på så vis 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt och digital kompetens. Förskolans läroplan tar upp 

digitala verktyg som ett medel för att främja barns skapande och utforskande inom olika 

områden. Läroplanen lyfter också förskollärares ansvar att på ett främjande sätt använda 

digitala verktyg i undervisningen för att gynna barns utveckling och lärande. På 

Skolverkets hemsida står skrivet att undervisning är ett nytt begrepp i förskola som 

innefattar lärarledda aktiviteter som både kan vara av planerad och spontan karaktär. På 

så vis kan undervisning i förskola ske under hela dagen. En förutsättning för att 

undervisningen ska följa läroplanens intentioner är att förskollärarna tar didaktikens 

grundfrågor Vad ska läras? Hur ska det läras? och Varför ska det läras? i beaktande för 

att arbeta mot läroplanens mål (Skolverket 2019). I en debattartikel i Expressen 

uttrycker utbildningsminister Anna Ekström följande: 

 
Det är förskollärarna som har ansvar för undervisningen. De ansvarar för att pedagogiska 

verktyg – digitala eller andra – alltid används på ett medvetet sätt som gynnar barnens 

utveckling och lärande. Jag litar på att det ansvaret förvaltas väl (Ekström 2019).  
  

I utsagan kan ses att det finns en förväntning på professionen där förskollärare ska 

besitta kunskap kring hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att främja 

barns utveckling och lärande. Läroplanens (Lpfö 2018) krav gör att förskollärare måste 

använda sig av digitala verktyg oavsett uppfattningar kring området. Huruvida 

förskollärare väljer att använda digitala verktyg i undervisningen beskriver Forsling 

(2011) beror på deras kompetens och tillgång till digitala verktyg. Kjällander (2019) 

poängterar att det är viktigt att förskollärare har en aktiv roll i barnens användning av 

digitala verktyg där de fungerar som vägvisare och handledare, annars riskerar de 

digitala verktygen att förlora sitt pedagogiska syfte.  

 

Vi har genom vår förskollärarutbildning erfarit att det finns varierande möjligheter med 

användning av digitala verktyg i förskola för att utveckla och variera barns lärande, 

därför har ett intresse kring digitala verktyg väckts hos oss. Dock har vi genom vår 

verksamhetsförlagda utbildning sett att det kan finnas en svårighet i arbetet med att 
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utveckla barnens digitala kompetens. Förskollärare har uttryckt att de känner sig osäkra 

kring arbetet med digitala verktyg tillsammans med barnen i förskola. Dessa 

förskollärares osäkerhet är något vi kan känna igen oss i då vår förskollärarutbildning 

inte erbjudit obligatoriska kurser i digital kompetens, därmed saknar vi djupare kunskap 

om hur undervisning med digitala verktyg i förskolan kan genomföras. Det ökade kravet 

på digital kompetens inom förskola ställer tolkningsvis högre krav på 

förskollärarutbildningen för att tillgodose de krav som Skolverket (Lpfö 2018) har 

gällande användning av digitala verktyg. I det här kan en problematik synliggöras då vi 

som nyutbildade förskollärare känner att vi saknar kunskap inom ämnet samtidigt som 

vi kan möta en osäkerhet bland de förskollärare som redan arbetar ute i förskolans 

verksamheter. Denna problematik angående förskollärarutbildningen är även något 

Forsling (2011) synliggjort i sin studie där hon diskuterar om den bristande 

kompetensen kring digitala verktyg hos förskollärare i Sverige kan bero på bristfällig 

kompetens i förskollärarutbildningen.   

   

Med det ökade kravet på förskollärarna att bedriva undervisning inom digitala verktyg 

för att stärka barnens digitala kompetens tänker vi att det kräver kunskap hos 

förskollärarna att veta hur arbetet med digitala verktyg kan ske för att de ska känna en 

sådan trygghet att de vill, och kan använda digital teknik i undervisningen. Samtidigt 

har Forsling (2011) och Palaiologous (2016) synliggjort att förskollärare känner 

osäkerhet och bristande kompetens i arbetet med digitala verktyg tillsammans med 

barnen. Finns osäkerheten kvar hos förskollärare? Varifrån kommer i så fall denna 

osäkerhet? Är det bristande kompetens som ligger bakom, eller finns det andra 

bakomliggande faktorer som påverkar förskollärares möjligheter i arbetet med digitala 

verktyg i förskolans undervisning? Frågan är om förskollärares kunskaper och de 

förutsättningar som ges från rektorer och huvudmän överensstämmer med de krav som 

ställs på dem i deras profession, både från Skolverket genom förskolans läroplan men 

även från samhället i stort. 

 

Vi vill med studien lyfta hur förskollärare beskriver vilka möjligheter det finns med att 

arbeta med digitala verktyg i förskolans undervisning, men också synliggöra eventuella 

hinder som de upplever i arbetet. Studien har en didaktisk inriktning med utgångspunkt 

i förskollärares beskrivning av hur, till vad och varför de använder digitala verktyg i sin 

undervisning. Studiens resultat kan vara intressant för olika aktörer så som rektorer, 

verksamma förskollärare, förskollärarstudenter samt förskollärarutbildningar med 

förhoppning om att ge ny kunskap kring förskollärares tankar kring arbetet med digitala 

verktyg i förskola. 

 

1.1 Begreppsförtydligande 

Nedan följer ett förtydligande av begrepp som används genomgående i studien. 

Definitionerna av begreppen är tagna från Skolverket och Skollagen då det lämpar sig i 

vår kommande profession att använda begrepp som stöds av de myndigheter som 

förskola står under. 

 
1.1.1 Digitala verktyg 

Skolverket (2019) skriver fram digitala verktyg och digitala medier som två 

övergripande begrepp av redskap i arbetet med digital kompetens med följande 

definitioner:  

 
Ett digitalt verktyg kan vara en fysisk enhet som exempelvis en dator, en smart telefon, 

en kamera, ett program som exempelvis ett ordbehandlingsprogram eller ritprogram, en 
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internetbaserad tjänst som till exempel hanterar närvarorapportering. Digitala medier är 

olika plattformar och verktyg som kan användas för kommunikation och skapande. Det 

kan till exempel vara webbsidor, digitala tidningar, webbtjänster för strömmande 

film/medier och sociala medier (Skolverket 2019).  

 

I föreliggande studie används dock begreppet digitala verktyg som ett samlingsbegrepp 

för både digitala verktyg och digitala medier för att undvika upprepning av begrepp och 

på så vis underlätta för läsaren. Begreppet digitala verktyg används därmed som ett 

generellt begrepp men i resultatet presenteras vilket digitalt verktyg eller digitalt media 

som förskollärarna syftar till för att förtydliga vad som framkommit.  

 
1.1.2 Digital kompetens 

Digital kompetens beskrivs av Skolverket (2019) som fyra aspekter som tillsammans 

bildar en helhet. De fyra aspekterna är, ”att kunna lösa problem och omsätta idéer i 

handling, att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, att ha ett kritiskt 

och ansvarsfullt förhållningssätt samt att förstå digitaliseringens påverkan på 

samhället”. Den här definitionen av digital kompetens överensstämmer med begreppets 

betydelse i studien. 

 
1.1.3 Undervisning 

Undervisning definieras i 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) som ”sådana 

målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling 

och lärande genom inhämtande av kunskaper och värden”. I studien kommer 

undervisning därav innefatta både planerade och spontana lärarledda 

undervisningssituationer där lärare använder digitala verktyg i syfte att barnen ska få ett 

lärande. 
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2 Syfte och frågeställningar 
I avsnittet presenteras studiens syfte samt frågeställningar. 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka möjligheter och hinder lärare i 

förskolan beskriver i arbetet med digitala verktyg i undervisningssituationer. Studien 

genomförs utifrån ett didaktiskt perspektiv och synliggör hur förskollärare argumenterar 

för användning av digitala verktyg i förskola. 

 

 

2.2 Frågeställningar 

 

• Vilket syfte beskriver förskollärare att de har vid användning av digitala verktyg 

i förskolans undervisning? 

 

• Vilka möjligheter beskriver förskollärare med arbetet med digitala verktyg i 

förskolans undervisning? 

 

• Vilka hinder beskriver förskollärare att det finns i att bedriva undervisning 

kopplat till digitala verktyg i förskola? 
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3 Tidigare forskning 
Det har varit svårt att hitta forskning som är allmändidaktisk inom området digitala 

verktyg. Mycket av den forskning som kommit upp vid sökning har varit mer specifikt 

inriktad på olika ämneslärande och även på enskilda digitala verktyg, vilket inte setts 

som relevant för föreliggande studie. Sökningar har gjorts inom databaserna ERIC, 

OneSearch och SwePub med sökord som kombinerats på olika sätt. Exempel på sökord 

som använts tillsammans är educational technology, teacher attitudes och preschool 

education.  För att hitta relevant forskning har sökningarna gjorts på forskning från år 

2009–2019. 

 

Nedan presenteras tidigare forskning kopplat till studiens syfte gällande förskollärares 

beskrivningar kring hur de arbetar med digitala verktyg samt vilka möjligheter och 

hinder det kan finnas i arbetet med digitala verktyg i förskolan. Forskningen som 

presenteras har valts utifrån föreliggande studies frågeställningar för att svara mot 

syftet. Efter presentation av tidigare forskning sker en sammanfattning utifrån studiens 

frågeställningar för att förtydliga den tidigare forskningen. 

 

3.1 Arbete med digitala verktyg 

I en studie av Fenty och McKendry Anderson (2014) gjord i USA har olika personer 

med skiftande utbildning verksamma i förskola såsom förskollärare, talpedagog och 

speciallärare deltagit. Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa en djupare 

förståelse kring hur digitala verktyg används i förskolan genom att fokusera på verksam 

personals kunskaper och uppfattningar av digitala verktyg, samt hur det praktiseras i 

förskolans verksamhet. Forskarna använder semistrukturerade intervjuer, observationer 

och frågeformulär för att få fram ett resultat. Resultatet visar att deltagarna upplever att 

det saknas digitala verktyg som är anpassade för yngre barn. Flertalet av deltagarna 

anser också det viktigt att föra in digitala verktyg i förskolans dagliga arbete då digitala 

verktyg anses kunna stödja undervisningen samt barns motoriska utveckling. Resultatet 

tar också upp att deltagarna anser att digitala verktyg i aktiviteter får barnen motiverade 

och fokuserade. Digitala verktyg används även för att få svar på barnens frågor och göra 

svåra ämnen konkreta genom olika söktjänster. Digitala verktyg som finns i 

verksamheterna är datorer och interaktiva tavlor. Deltagarna upplever att de behöver 

mer kompetens och utbildning inom digitala verktyg då de inte anser sig ha tillräcklig 

kunskap inom området. De uttrycker att de behöva mer stöd från ledningen för att 

utvecklas och för att hitta metoder där digitala verktyg kan användas kopplat till 

läroplanen. Deltagarna upplever även viss problematik vid användandet av digitala 

verktyg då det i vissa fall finns en brist på digital utrustning i verksamheten, eller att den 

utrustning som finns är för gammal och inaktuell. 

 

I likhet med studien ovan så har även Hernwall (2016) i sin studie synliggjort att 

förskolans personal upplever att de behöver mer stöd och struktur från kommunen för 

att få rätt kompetens kring hur de ska använda de digitala verktyg som finns i 

verksamheterna. Studien är genomförd i Sverige där förskollärares uppfattningar om 

digitala verktyg undersöks för att förstå vilka möjligheter och svårigheter som 

förskollärare upplever kring användning av digitala verktyg. Studien har en kvalitativ 

ansats där 12 förskollärare medverkar i en workshop med olika delmoment. I resultatet 

synliggörs att förskollärarna har skilda åsikter kring de svårigheter och möjligheter som 

finns med digitala verktyg. I studien syns två huvudresultat som påverkar 

förskollärarnas användning av digitala verktyg i verksamheten. Det första är att det 

finns ett samband mellan förskollärarnas argument till att använda eller inte använda 
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digitala verktyg och deras kompetens inom området. Det andra är hur lämpligt 

förskollärarna anser att digitala verktyg är i den pedagogiska verksamheten. Resultatet 

visar även att det finns en kamp i förskolan där förskollärare försöker föra ihop sin 

pedagogik och förskolans strävansmål med digitala verktyg. Samtidigt framkommer 

även att digitala verktyg både ses som ett hot mot den reella kommunikationen och som 

ett stöd och tillgång för barnens språk och kommunikation. Förskollärarna uttrycker att 

barnen med hjälp av digitala verktyg blir aktiva i sin kommunikation men samtidigt 

finns en osäkerhet kring barnens personliga säkerhet vid användning av digitala verktyg 

samt osäkerhet angående varför det ska användas i verksamheten. Denna osäkerhet 

förklaras ur tre olika perspektiv. Det första perspektivet är att förskollärarna ser 

förskolan som en säker plats där de har i ansvar att skydda barnen mot faror som till 

exempel ny teknik. Andra perspektivet rör förskollärarnas egna erfarenheter eller brist 

på erfarenheter då de själva inte ser fördelarna med att använda digital teknik, det tredje 

perspektivet är att förskollärarna inte själva är involverade i valen av digitala verktyg 

och applikationer som köps in i verksamheten.    

 

Även Palaiologous (2016) studie visar att lärare har en osäkerhet kring att använda 

digitala verktyg i förskolan. Studien är en metodkombination där lärare från England, 

Luxemburg, Malta, Grekland och Kuwait svarat på enkätfrågor följt av intervjuer i 

fokusgrupper. Studien undersöker lärares kompetens och kunskaper gällande digitala 

verktyg både privat och i deras profession. I resultatet framkommer att lärarna känner 

sig säkra och positiva i användandet av olika digitala verktyg i sitt privatliv. Däremot 

visar resultatet att lärarnas användning av digitala verktyg i professionen är låg samt att 

lärarna känner osäkerhet kring hur digitala verktyg kan användas i praktiken. Det 

uppstår även ett etiskt dilemma hos lärarna gällande vilka barn som ska erbjudas att 

använda förskolans digitala verktyg. Lärarna anser att användning av digitala verktyg i 

förskola riskerar att öka digitala klyftor mellan de barn som har tillgång till digitala 

verktyg hemma och de som inte har det. Lärarna känner även osäkerhet kring huruvida 

barnen blir aktiva eller passiva i sitt lärande kopplat till digitala verktyg. Genom 

traditionell lek och fysiska upplevelser av till exempel naturen anser lärarna att barnen 

får en djupare förståelse för det de upptäcker än när de erfar fenomen genom digitala 

skärmar. Lärarna ser det som att de i sin profession ska ha en roll som stöttande, 

utmanande och vägledande i barns utveckling och lärande, men att det uteblir då det är 

svårt att skapa interaktion med barnen när de ägnar sig åt digitala verktyg. De uttrycker 

också att digitala verktyg hindrar barnens utveckling till att bli självständiga individer, 

och känner oro över hur barnen ska klara sig i livet om de inte har erfarenhet av att lösa 

problem utan digitala verktyg. Digitala verktyg anses även hämma barns naturliga lust 

att lära och lärarna ser inte digitala verktyg som en tillgång som utvecklar och variera 

barns lärande. De uppfattar inte heller att digitala verktyg tillför något nytt och att 

digitala verktyg ses mer som en leksak och inte ett läromedel. Ytterligare en oro som 

lärarna uttrycker är att digitala verktyg hämmar och begränsar barns fantasi och 

kreativitet.  

 

Studien ovan har likheter med Lindahl och Folkessons (2012) svenska studie som tar 

upp att det finns ett motstånd hos förskollärare mot att använda digitala verktyg i 

förskolan. Studiens har en kvalitativansats där data samlats in genom dokumentation av 

fältstudier där syftet är att utveckla och skapa förståelse för hur normer kommer till 

uttryck i en föränderlig praktik. Resultatet i studien visar att datorer finns tillgänglig på 

de flesta förskolor men att flera förskollärare inte gillar barnens användning av datorer. 

Argumenten för eller emot användningen av datorer stärker förskollärarna med de 

normer som förskolan vilar på. De förskollärare som förespråkar digitala verktyg 
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framhåller det kompetenta barnet, barnet som samhällsmedborgare och det aktiva 

barnet. Genom att erbjuda barn undervisning av digitala verktyg får barnen ett 

erkännande av deras kunskaper och kompetenser. De förskollärare som är emot digitala 

verktyg är oroliga för att inte ha kontroll över vad barnen exponeras för och därmed inte 

kan vägleda barnen i lärandet. En del av deltagarna anser att digitala verktyg är 

värdefulla och en del av dagens samhälle och att förskolan därför har en skyldighet att 

ge barn kunskap om hur man använder digitala verktyg så de utvecklas till kompetenta 

medborgare. Medan andra anser att digitala verktyg inte ska finnas i förskolans 

verksamhet då de i sin roll som lärare behöver skydda barnen mot förändringar i 

samhället, de anser också att digitala verktyg inte utgår från barnens intresse och att de 

därför inte ska användas 

 

Ytterligare en studie gjord i Sverige synliggör att det finns attityder och värderingar hos 

förskollärare kopplat till digitala verktygs roll i förskola. Den kvalitativa studien är 

gjord av Masoumi (2015) och syftar till att synliggöra hur arbetet med digitala verktyg 

integreras i förskolans praktik. Data har samlats in med hjälp av observationer och 

intervjuer med förskollärare. En del förskollärare uttrycker att digitala verktyg inte är 

lämpliga att använda i arbetet med barnen då digitala verktyg anses ha en negativ 

inverkan på barnens “traditionella” lek. De förskollärare som har en negativ inställning 

till digitala verktyg uttrycker även att de inte besitter så stor kunskap inom området. 

Resultatet visar även att andra förskollärare anser att digitala verktyg berikar förskolans 

verksamhet och ses som ett kompletterande verktyg för att följa läroplanens intentioner. 

De använder Ipads, interaktiva tavlor och digitalkameror i verksamheterna. Digitala 

lärinriktade program anses vidga barnens lärande. Vidare visar resultatet att digitala 

verktyg används i arbetet med att utveckla språket hos flerspråkiga barn, men även till 

matematik och problemlösning. Digitala verktyg ses som ett verktyg att nå lärande, 

både för barnen och för lärare att söka ny kunskap. Barnen uppmuntras till att sitta 

tillsammans med digitala verktyg och lösa problem. Det framkommer att förskollärarna 

använder digitala verktyg för att underhålla barnen genom att låta dem titta på film eller 

använda spelapplikationer som egentligen inte syftar till ett specifikt lärande i linje med 

läroplanen. Resultatet visar att det som digitala verktyg i första hand används till är att 

dokumentera och kommunicera med vårdnadshavare.  

 

Mertalas (2016) kvalitativa finska studie syftar till att med hjälp av intervjuer undersöka 

relationen mellan förskollärares allmänna uppfattningar om pedagogik i förskolan och 

deras positiva inställning till att använda digitala verktyg i pedagogiska sammanhang. I 

resultatet synliggörs förskollärarnas positiva tilltro till att använda digitala verktyg. 

Enligt förskollärarna främjar digitala verktyg barns möjlighet att träna på mer 

ämnesinriktade kunskaper genom att använda lär-inriktade spelprogram. De anser även 

att ett bra lärande innebär att barnen är aktiva i sitt lärande och har möjlighet att göra 

sina röster hörda och att kunskap konstrueras i interaktion mellan människor. De 

beskriver dock att barnen blir mer passiva i sitt lärande vid användande av digitala 

verktyg. Resultatet i studien visar även att förskollärare uttrycker att små grupper är 

gynnsamt för barns möjlighet till lärande men att digitala verktyg är bra för att visa 

något för hela barngruppen. Förskollärarna lyfter digitala lärprogram som en tillgång i 

arbetet då det motiverar barnen vilket anses främja lärandet. Det framkommer även att 

det finns begränsningar i användandet av digitala verktyg, till exempel brist på 

utrustning som gör det svårt att samla hela gruppen på en och samma gång. 

Programvaror kostar pengar som inte alltid finns och det tar även lång tid att få hem 

digitala verktyg till verksamheten på grund av organisatoriska orsaker. Ibland är det så 

att digitala lärprogram inte fungerar med den brandvägg som skyddar förskolans 
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internet vilket innebär att programmen inte går att använda. Förskollärares bristande 

kompetens gör att de låser sig fast i att digitala verktyg enbart kan användas på ett sätt 

vilket medför att de inte ser möjligheterna med digitala verktyg. 

 

I en studie gjord i Grekland av Nikolopoulou och Gialamas (2015) framkommer det att 

förskollärarnas kompetens kring digitala verktyg påverkar hur de använder det. Det är 

en kvantitativ studie genomförd med frågeformulär. Syftet är att undersöka 

förskollärares tro på att använda digitala verktyg i samband med lek i förskolan men 

också undersöka hur säkra förskollärare känner sig att använda digitala verktyg i 

undervisningen. Resultatet visar att de flesta av förskollärarna anser att digitala verktyg 

är en bra metod för att barnen ska lära sig. De anser även att digitala verktyg inte enbart 

är till för barnens fria lek utan att digitala verktyg ska användas i undervisningen. 

Studien synliggör även att det finns en tendens att digitala verktyg enbart används i 

barnens fria lek bland de förskollärare som inte har någon kompetensutbildning inom 

digitala verktyg. Vidare visar resultatet att förskollärare tycker att digitala verktyg 

medför fördelar i förskolans verksamhet. Merparten av förskollärarna anser dock att 

digitala verktyg behöver integreras i förskolans läroplan då det skulle påverka barnens 

lärande positivt. Kompetensutbildning inom digitala verktyg tycks också påverka 

förskollärarnas uppfattningar om huruvida digitala verktyg ska användas i förskola eller 

inte. Nästan 70 % av förskollärarna anser att de har tillräcklig kunskap för att använda 

digitala verktyg i undervisning, däremot så är det bara ca 50% av förskollärarna som 

menar att de har tillräckligt med kunskap att lära ut om digitala verktyg. Resultatet 

synliggör också att det finns förväntningar på de förskollärare som är trygga i 

användning av digitala verktyg, där dessa förskollärare förväntas vara de som ska föra 

in digitala verktyg i förskolans verksamhet.  

 

Forslings (2011) litteraturstudie tar upp tre aspekter av digital kompetens utifrån 

användandet av digitala verktyg i förskolan, dessa är inlärningsaspekten, 

arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Inlärningsaspekten möjliggör för ett varierat 

sätt att lära sig vilket öppnar upp för läraren att använda olika arbetssätt vid arbetet med 

barnen. Arbetslivsaspekten rör samhällets och arbetslivets syn på förskolans uppdrag att 

förbereda barnen för ett yrkesliv och att barnen då behöver besitta digital kompetens. 

Demokratiaspekten belyser att barn ska ha en likvärdig utbildning som utvecklar 

blivande samhällsmedborgare och att digital kompetens är en del av det livslånga 

lärandet. Förskollärarens roll ska vara aktiv i barnens lärande och att använda digitala 

verktyg som ett medel för att nå läroplanens mål. Det är av betydelse att förskolläraren 

tar tillvara på barnens digitala kunskaper som de har med sig hemifrån samt vågar låta 

barnen använda den i verksamheten. Det är också viktigt att använda digitala verktyg i 

barns lek för att utveckla barnens digitala kompetens genom att göra användandet av 

digitala verktyg meningsfullt för barnen. Författaren skriver att förskollärarnas positiva 

syn på digitala verktyg är gynnsamt för barns utveckling, då förskollärare som arbetar 

med digitala verktyg på ett medvetet sätt utvecklar barns digitala kompetens. Författaren 

synliggör också att förskollärare väljer bort att arbeta med digitala verktyg om de saknar 

kompetens eller inte har ett intresse inom området, vilket riskerar att öka de digitala 

klyftorna mellan barnen. Tillgången till digitala verktyg kan också vara en bidragande 

faktor till om förskollärare väljer att arbeta med digitala verktyg eller inte. 

 

3.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

I den tidigare forskningen kan förskollärares syfte med användning av digitala verktyg 

synliggöras där digitala verktyg ses som viktigt i förskola för att stödja barnen i 

undervisningen och konkretisera lärandeinnehållet. Digitala verktyg ses också som ett 
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kompletterande verktyg som gör det lättare för lärarna att följa läroplanens intentioner 

och vidga barnens lärande samt motiverar barnen och gör dem aktiva i sitt lärande. Det 

framkommer även att lärare ser digitala verktyg som en naturlig del av förskolans 

verksamhet och att förskolan har en skyldighet att arbeta med digitala verktyg då barnen 

ska utvecklas till kompetenta samhällsmedborgare. Det handlar därmed om demokrati 

och barnens rätt till en likvärdig förskola där alla barn erbjuds digital kompetens oavsett 

förskola. 

 

Det framkommer även att digitala verktyg ses som en möjlighet då det möjliggör ett 

varierat sätt att lära sig genom att olika arbetssätt kan användas. Digitala verktyg har 

flera användningsområden, det används i barnens lärande för att utveckla deras språk 

och kommunikation, både för barn som har ett språk men även för flerspråkiga barn. 

Digitala verktyg används även till matematik och problemlösning. Tidigare forskning 

visar också att digitala verktyg har en viktig roll i barnens lek då det gör användandet av 

digitala verktyg meningsfullt för barnen. Digitala verktyg används inte enbart till att 

medvetet lära barnen i linje med läroplanen, utan resultatet visar att det finns lärare som 

använder film och spel-applikationer för att underhålla barnen. 

 

Det framkommer hinder i arbetet med digitala verktyg, så som att lärare känner sig 

osäkra på att använda digitala verktyg då de anser att digitala verktyg inte är förenligt 

med den pedagogik de vill använda. Det kan bero på att lärarna tycker att barn lär 

genom mer konkreta upplevelser och inte genom en skärm och att digitala verktyg 

hämmar barnens fantasi och kreativa förmåga. Vidare anses att det finns en risk att 

digitala verktyg i förskola bidrar till att öka den digitala klyftan mellan barnen. Ett annat 

hinder som synliggörs i den tidigare forskningen är lärares bristande kompetens kring 

digitala verktyg. Lärare upplever också att de inte har digitala verktyg som är anpassade 

till yngre barn samt att de inte har tillgång till de verktyg de skulle vilja ha. Det i sin tur 

påverkar huruvida lärare arbetar med digitala verktyg eller ej. Det framgår också att en 

del utrustning som finns inte fungerar eller är för gammal och därmed inte är 

kompatibel med dagens datorprogram. Det kommer även fram att lärarnas kompetens 

kring digitala verktyg varierar mycket och att många lärare upplever att 

kompetensutbildning saknas och att mer stöd hade behövts från förskolans ledning för 

att få kunskap i hur de ska arbetet med digitala verktyg. Förskolans budget är också en 

faktor som påverkar vilka inköp som kan göras och om det kan köpas in nya digitala 

verktyg. 
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4 Teoretiskt ramverk 
Nedan beskrivs studiens teoretiska ramverk vilket är didaktik och ramfaktorteorin. Inom 

didaktiken används pedagogiskt tänkande med begreppen intuitivt och rationellt 

argument som förklarar vad förskollärarna grundar sina didaktiska argument i. De 

didaktiska frågorna, vad? hur? och varför?  är centrala då de synliggör förskollärarnas 

undervisning med digitala verktyg. Ramfaktorteorin används för att synliggöra vilka 

faktorer som påverkar förskollärarnas förutsättningar i arbete med digitala verktyg. 

Genom dessa teoretiska utgångspunkter synliggörs förskollärares pedagogiska tankar 

kring möjligheter och hinder i användning av digitala verktyg i undervisning samt vilka 

faktorer som påverkar deras arbete med digitala verktyg i förskolan.  

 

4.1 Didaktik 

Lärares didaktik grundar sig i hur lärare argumenterar och tänker kring de val de gör i 

sin undervisning. Kansanen (1999) skriver om det här och benämner det som 

pedagogiskt tänkande som handlar om att lärare måste ta ett beslut inför varje didaktiskt 

val de gör i praktiken. Dessa beslut grundar sig i olika argument hos läraren som både 

kan kopplas till lärarens person, värderingar och känslor vilket i studien benämns som 

intuitiv men kan också grundas i styrdokument, teori och forskning och benämns då 

som rationella argument. Författaren tar även upp att det finns en svårighet i att 

synliggöra alla aspekter kring lärares tankar i de val de gör i sitt pedagogiska arbete. 

Därav används begreppen intuitiva- och rationella argument för att synliggöra på vilken 

grund förskollärare stödjer sina argument för att arbeta med digitala verktyg och om 

förskollärarnas argumentation utifrån intuitiva och rationella argument kan ses som 

möjligheter eller hinder för deras arbete med digitala verktyg i förskolans undervisning. 

 

Didaktik kallas även för undervisningslära och förklarar undervisningens uppbyggnad 

genom teoretiska utgångspunkter och didaktiska modeller. Didaktik kan därmed ge svar 

på undervisningens mål och innehåll för lärandet, motiv till det tilltänkta lärandet och 

tillvägagångssättet att nå lärandet (Wahlström 2016). Bruhn (1954) skriver att 

undervisningen ska utgå ifrån de förutsättningar barn har samt deras intresse för att 

undervisningen ska bidra till ett lärande. Vidare skriver författaren att läraren behöver ta 

didaktikens grundfrågor vad, hur och varför i beaktande vid planering och 

genomförandet av sin undervisning, då dessa frågor och de val som görs påverkar hur 

undervisningen blir. Didaktikens grundfråga vad innefattar vad som ska läras ut, där 

läraren behöver ha en sådan kompetens att det tilltänkta lärandet hamnar i fokus vid 

planering av undervisning, alltså innehållet i undervisningen. Hur-frågan belyser hur 

lärandet ska ske. Där lärandet med fördel utgår från barnens intresse kring det tilltänkta 

ämnet eller skapas gentemot lärandet, vilket kan ske genom exempelvis en 

problemlösning eller uppgift. Varför-frågan ger svar på lärarens syfte kring varför något 

ska läras ut. Läraren behöver göra medvetna val i sin undervisning för att barnen ska 

erbjudas utveckling och lärande (Bruhn 1954). Varje undervisningstillfälle påverkas av 

olika didaktiska aspekter vilket Wahlström (2016) lyfter. Hon skriver att på så vis finns 

det inte någon färdig mall för lärare att gå efter vid planering av undervisning, utan all 

undervisning kräver egna svar på didaktikens frågor (ibid). Didaktiken fungerar därmed 

inte bara som en mall som förklarar undervisningens syfte och mål utan även som ett 

stöttande verktyg för läraren att planera och analysera sin undervisning utifrån vilket 

Jank och Meyer (1997) lyfter. Wahlström (2016) beskriver att lärarens didaktiska val 

och undervisningens genomförande påverkas av flera olika faktorer. Författaren 

förklarar hur de olika faktorerna påverkar undervisningen utifrån en utvidgad didaktisk 

triangel som visar på hur lärare, elev och ämnesinnehåll påverkas av förhållandena som 
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råder på avdelningen- förskolans förutsättningar- och samhällsförändringar. Nedan 

presenteras en bild av hur dessa delar hänger samman:  

 

 
(Bild-omarbetad utifrån Wahlström 2016:147) 

 

I analysen synliggörs möjligheter med att använda digitala verktyg i förskolans 

undervisning genom didaktikens frågor. Genom vad-frågan analyseras vilket lärande 

digitala verktyg används inom. Med hjälp av hur-frågan analyseras vilka digitala 

verktyg som används för att nå lärandet. Genom varför-frågan analyseras förskollärares 

motiv till varför de använder digitala verktyg för att nå lärande i sin undervisning. För 

att synliggöra de faktorer som finns i den utvidgade didaktiska triangeln används även 

ramfaktorteorin som presenteras i avsnittet nedan. 

 

4.2 Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin är en teori som förklarar att undervisningens innehåll och kvalitet 

påverkas av så kallade ramfaktorer. Dahllöf (1999) skriver att ramfaktorer är de faktorer 

som både direkt och indirekt påverkar arbetet i förskolan. Direkta ramfaktorer påverkas 

av beslut tagna av huvudmän och rektorer. Indirekta ramfaktorer är oberoende av 

politiska beslut och är därmed svåra för rektorer och huvudmän att påverka då dessa 

faktorer är kopplade till varje enskild individs egenskaper och person. Olika ramfaktorer 

kan ha inverkan på förskolans undervisning samtidigt. En beskrivning av olika 

ramfaktorer skriver Lindström och Pennlert (2016) om. Författarna tar upp tid, personal, 

lokaler och ekonomiska resurser samt ledning och organisation som ramfaktorer som 

påverkar lärares förutsättningar att bedriva undervisning. Tidsfaktorn berör den tid som 

lärare har för att planera och utföra undervisning samt den tid som finns för 

kompetensutveckling. Vidare förklarar författarna att lokalernas utformning är en annan 

faktor som påverkar möjligheteten till lärande. Ekonomiska resurser och utbildningens 

ledning och organisation är ytterligare faktorer som på olika sätt sätter ramar för lärares 

undervisning. Det kan exempelvis innebära nedskärningar i kommunens budget, hur 

arbetet organiseras utifrån planeringstid, ansvarsområden och sammansättning av 

barngruppen som påverkar förutsättningar för läraren att genomföra sitt arbete. Dessa 

faktorer som beskrivits utifrån Lindström och Pennlert (2016) är exempel på direkta 

ramfaktorer, vidare beskriver författarna även att personalens kompetens och 

förhållningssätt ses som en grundläggande faktor att utbildningen håller hög kvalitet, 

vilket är indirekta ramfaktorer kopplat till lärarnas egen person. Mot det som beskrivits 

ovan har ramfaktorteorin valts då studien syftar till att synliggöra vilka hinder 

förskollärare beskriver att de har att bedriva undervisning med digitala verktyg. Genom 

ramfaktorteorin synliggörs i analysen vilka faktorer som påverkar förskollärares arbete 

med digitala verktyg. Analysen sker utifrån begreppen direkta och indirekta 

ramfaktorer.  
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5 Metod 
Nedan presenteras vald metodansats, datainsamling och urval som gjorts för att få fram 

data och resultat som svarar mot studiens syfte. Därefter skrivs genomförande av 

intervjuerna fram samt bearbetning och analys av data. Vidare förklaras hur de 

forskningsetiska principerna tagits i beaktning i studien. Kapitlet avslutats med en 

metoddiskussion följt av ett avsnitt där studiens tillförlitlighet, trovärdighet och 

generaliserbarhet diskuteras. 

 

5.1 Metodansats 

En kvalitativ metodansats valdes då vi ansåg denna metod lämplig för att få svar på 

studiens forskningsfråga och frågeställningar gällande förskollärares beskrivningar av 

möjligheter och hinder med digitala verktyg i förskolans undervisning. På så vis kunde 

vi genomföra studien med förskollärare och därmed komma nära den kontext vår studie 

syftar till att undersöka, det vill säga undervisning med digitala verktyg i förskola. 

Denscombe (2018) lyfter att en kvalitativ metodansats möjliggör för forskaren att 

komma nära informanten och få fram detaljerade data och att en kvalitativ metodansats 

lämpar sig vid småskalig forskning, det vill säga med få deltagande informanter vilket 

överensstämmer med föreliggande studie då enbart fyra förskollärare deltog. En 

kvalitativ ansats gjorde det även möjligt att synliggöra likheter och skillnader i olika 

utsagor vilket i bearbetning av data kunde kategoriseras och delas in i teman, vilket 

även Denscombe (2018) tar upp att kvalitativa metoder möjliggör. 

 

5.2 Datainsamling 

För att få fram förskollärarnas beskrivningar av hur de tänker om och upplever arbetet 

med digitala verktyg valdes intervjuer som forskningsverktyg vilket Denscombe (2018) 

beskriver som lämpligt vid kvalitativa metodansatser. För att få svar på 

forskningsfrågorna användes semistrukturerade intervjuer där frågorna i förväg skrevs 

fram. För att intervjufrågorna skulle svara till studiens syfte användes Kvale och 

Brinkmanns (2014) intervjuguide som inspiration (se bilaga B) där forskningsfrågorna 

först ställdes upp som kategorier och utifrån dessa utarbetades totalt 12 öppna frågor 

med följdfrågor för att få svar på varje forskningsfråga och synliggöra vilka möjligheter 

och hinder förskollärare uttrycker i arbetet med digitala verktyg. Bryman lyfter att vid 

semistrukturerade intervjuer följer intervjuaren redan färdigställda frågor men samtidigt 

är det viktigt att vara flexibel och ställa följdfrågor på det informanten sagt. På så vis 

går det att få fram utvecklade och beskrivande svar från informanten (2011). Vid 

intervjutillfällena deltog båda författarna i föreliggande studie för att säkerställa att 

svaren uppfattades korrekt samt för att kunna bidra med eventuella följdfrågor. 

 

5.3 Urval 

I föreliggande studie har fyra förskollärare deltagit från fyra olika förskolor. Denscombe 

(2018) skriver att urval görs för att begränsa mängden av data som samlas in, vilket 

besparar både tid och ekonomi för forskaren. Ett bekvämlighetsurval ger därmed 

forskaren möjlighet att begränsa sitt urval kopplat till de förutsättningar som forskaren 

har. I föreliggande studie har ett bekvämlighetsurval av förskolor gjorts då studien har 

en snäv tidsbegränsning. För att ändå få en bredare representativa data har två olika 

kommuner närliggande vår studieort valts, där två förskollärare i varje kommun är 

verksamma i olika åldersgrupper bland barnen. I studien har kommunerna getts fiktiva 

namn, Lärkan och Måsens kommun. Båda kommunerna har digitalisering som 

prioriterat mål för alla sina förskoleverksamheter. Ett subjektivt urval har även gjorts då 
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studien enbart riktar in sig på förskollärares beskrivningar och inte annan pedagogisk 

personal i förskola. Denscombe (2018) beskriver subjektivt urval som ett urval grundat i 

att få fram information kopplat till studiens syfte genom att välja informanter som 

besitter relevant kunskap och erfarenhet, i detta fall förskollärare. Även förskollärarnas 

namn har fingerats och nedan ges en beskrivning av förskollärarna. 

 

Ann är 46 år gammal och tog sin förskollärarexamen 2002, innan dess arbetade hon 

bland annat inom barnomsorgen. Nu arbetar hon på förskolan Akleja som ligger i 

Lärkans kommun. På avdelningen är sjutton barn placerade i åldrarna fyra till fem år 

och arbetslaget består av Ann och ytterligare en förskollärare samt en outbildad 

förskoleresurs. 

 

Betty arbetar också inom Lärkans kommun men på förskolan Blåklinten. Hon tog sin 

examen 2018 och är 34 år gammal. På förskolan arbetar hon i ett arbetslag som består 

av två förskollärare och en barnskötare och tillsammans har de hand om elva barn i 

ålder ett till tre år. Betty representerar sin avdelning i förskolans IT-grupp där de 

diskuterar hur de kan utveckla sitt arbete med digitala verktyg. 

 

Celia är 46 år gammal och tog sin förskollärarexamen 1995. Hon arbetar på förskolan 

Cypressen i Måsens kommun. På avdelning går tjugo barn i ålder fyra till fem år. Celia 

arbetar tillsammans med en förskollärare och en barnskötare. I arbetslaget finns även en 

resursperson. Celia är med i en pedagogisk utvecklingsgrupp där de har bland annat 

diskuterat digitaliseringen i förskolan. 

 

Doris är 54 år och arbetar även hon inom Måsens kommun. Doris tog sin 

förskollärarexamen 2007. Innan dess har hon arbetat som barnskötare inom förskola. På 

förskolan Dahlia arbetar Doris tillsammans med en förskollärare till och en barnskötare. 

I barngruppen finns elva barn som är mellan ett och tre år gamla. 

 

5.4 Genomförande 

Inför datainsamlingen har en intervjuguide skapats med frågor utifrån studiens 

forskningsfrågor. Dessa frågor har granskats och omarbetats med förhoppning om att ge 

så utförliga svar som möjligt kopplat till studiens syfte. Denscombe (2018) lyfter vikten 

av att förbereda intervjun och att tillsammans med informanten komma överens om tid 

och plats, samt hur lång tid intervjun får ta. Det här för att respektera informanternas 

eventuella tidsbegränsning, samt för att hitta en lämplig miljö för intervjun där 

informanterna känner sig trygga att berätta om sina upplevelser. Därav har plats och tid 

för intervjuerna i förväg överenskommits med informanterna. Inför intervjun har även 

ett missiv skickats ut till varje förskollärare där de blivit informerade om studiens syfte, 

de forskningsetiska principerna samt villkor för medverkan (se bilaga A). Intervjuerna 

har spelats in för att få med allt som sagts och för att underlätta sammanställning av data 

samt analys då det möjliggjort att gå tillbaka och kontrollera vad som sagts. Denscombe 

(2018) förklarar att ljudupptagning vid intervju är att föredra då det kan vara svårt att 

hinna skriva ned allt som sägs. Dock lyfter författaren att ljudupptagning kan göra att 

informanten känner sig obekväm, vilket därför är något som tagits i beaktande i studien 

genom att inspelningsapparaten placerats vid sidan av informanterna för att förhindra 

osäkerhet och minska risken för mindre tillförlitliga svar.  

 

Båda författarna i studien deltog vid intervjuerna, på så vis möjliggjorde det att en 

författare kunde ansvara för intervjufrågorna och den andra föra anteckningar. I slutet 

av varje intervju gjordes en sammanfattning av vad som kom fram under intervjun för 
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att kontrollera att det som sagts av informanten uppfattats korrekt. Även vid bearbetning 

av data har kontrollfrågor gjorts per telefon för att säkerställa att författarna förstått 

informanterna på rätt sätt, då vissa svar gett utrymme för tolkning och inte preciserats 

tillräckligt. Att kontrollera informantens svar lyfter Denscombe (2018) som 

respondentvalidering som möjliggör för forskaren att bekräfta att denne förstått 

informantens utsagor på ett korrekt sätt. 

 

5.5 Bearbetning och analys av data 

För att bearbeta insamlade data har vi lyssnat på ljudupptagningarna både enskilt och 

tillsammans ett flertal gånger samt har vi transkriberat ljudupptagningarna för att få en 

mer lätthanterlig data. Genom transkriberingarna har insamlad data legat till grund för 

en innehållsanalys där kategoriseringar gjorts av transkriberingarna utifrån studiens 

frågeställningar för att hitta svar till studiens syfte. Kategorierna synliggjordes genom 

en färgkodning av mönster i transkriberingarna för att underlätta sammanställningen av 

resultatet. Att kategorisera data är en del av en innehållsanalys som Denscombe (2018) 

beskriver. Viktigt vid sammanställning och analys av data är att resultatet blir trovärdigt 

genom att det skrivs fram så korrekt och autentiskt som möjligt i förhållande till 

informanternas utsagor, vilket författaren även tar upp. 

 

Det kategoriserade resultatet har efter sammanställning analyserats utifrån den del av 

studiens teoretiska ramverk som ansetts lämplig för att få svar på de tre 

frågeställningarna. Frågeställning ett har analyserats utifrån pedagogiskt tänkande för 

att synliggöra grunden till förskollärarnas tanke med att använda digitala verktyg i 

undervisningen, frågeställning två har analyserats utifrån didaktikens frågor vad ska 

läras? hur ska det läras? och varför ska det läras? och frågeställning tre har analyserats 

utifrån ramfaktorteorin och den utvidgade didaktiska triangeln för att synliggöra 

faktorer som påverkar förskollärarnas arbete med digitala verktyg. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

I föreliggande studie har informations-, samtyckes- och nyttjandekravet tagits i 

beaktande genom ett missiv där varje förskollärare informerats kring studiens syfte och 

tillfrågats kring deltagande samt informerats att de kan avbryta sin medverkan när helst 

de vill. Björkdahl Ordell (2007) skriver att ett missiv rimligen ska skickas till 

informanten där denne får information om vilka som genomför studien och dess syfte. I 

missivet har även de forskningsetiska principerna framgått samt kontaktuppgifter till 

studiens författare. Vetenskapsrådet (2017) skriver att forskare har ett ansvar gentemot 

de som deltar i forskning därav behöver de fyra etiska forskningsaspekterna tas hänsyn 

till enligt Vetenskapsrådet (2011), dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2017) lyfter vikten av att ta 

konfidentialitetskravet i beaktande genom hela forskningsprocessen. För att svara mot 

konfidentialitetskravet informerades förskollärarna om att det insamlade materialet 

enbart skulle användas inom ramen för vår uppgift samt att förskollärares och förskolors 

namn har fingerats. Insamlat material har hanterats med försiktighet för att obehöriga 

inte skulle få tillgång till känsliginformation om informanterna, samt har materialet 

raderats efter studiens färdigställande och godkännande för att värna om deltagarnas 

konfidentialitet. 

 

5.7 Metoddiskussion 

En kvalitativ metodansats har valts i studien för att få svar på forskningsfrågan. 

Allwood och Erikson (2017) skriver att kvalitativ metod används för att ge förståelse för 
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ett fenomen medan kvantitativ metod mäter och vill ha svar på frekvens och antal. Då 

studien syftar till att skapa förståelse kring förskollärares beskrivningar av arbetet med 

digitala verktyg och inte mäta frekvensen av användningen så stärks även valet av en 

kvalitativ metodansats. I studien har intervjuer valts som forskningsverktyg vilket inte 

var självklart från början då observationer även var ett alternativ för att få svar på 

syftesfrågan. För oss var det dock viktigt att få fram förskollärares tankar kring 

användning av digitala verktyg vilket inte observationer hade möjliggjort. Ett alternativ 

hade varit att använda båda forskningsverktygen i studien men på grund av 

tidsbegränsning upplevde vi att det inte var genomförbart. Vid intervjuerna användes en 

intervjuguide med förutbestämda frågor som fungerade som ett stöd under intervjun, vi 

ställde även följdfrågor på det som sagts men i efterhand vid bearbetning av data 

synliggjordes att vi hade missat ställa följdfrågor vid några tillfällen vilket kan ha 

påverkats av att vi blev låsta till de frågor vi förberett. Trots att vi har missat en del 

följdfrågor har ett omfattande resultat dock fåtts fram. 

 

Vid intervjutillfällena var vi båda närvarande vilket av oss upplevdes som en fördel då 

det möjliggjorde för en av oss att hålla fokus på att utföra intervjun medan den andra 

kunde föra anteckningar och kontrollera att inga frågor glömdes bort. En annan fördel 

med att vara två upplevde vi var att den som inte utförde intervjun efteråt kunde 

summera vad som sagt och därmed kontrollera att informantens svar uppfattats korrekt 

och även ställa eventuella följdfrågor som denne kommit på under intervjun. Vid 

bearbetning av data har även respondentvalidering skett per telefon för att säkerställa 

informationen.  

 
5.7.1 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Ambitionen har varit att göra studien så trovärdig och tillförlitlig som möjligt genom att 

precisera studiens alla moment för att göra det lätt för läsaren att granska studiens alla 

delar. Denscombe (2018) skriver att forskaren kan stärka tillförlitligheten i sin studie 

genom att tydligt och systematiskt redogöra för alla steg i sin forskning. Detta gör det 

möjligt för andra forskare att kontrollera om studien har gjorts på ett vetenskapligt sätt 

utifrån studiens syfte och frågeställningar, det gör det även möjligt för andra att göra om 

samma forskning. Författaren lyfter också att en kvalitativ forskning kan vara svår att 

göra om i ett nytt sammanhang då den bygger på specifika personers uppfattningar och 

erfarenheter vilket är svårt att upprepa i ett annat sammanhang. Det innebär att 

föreliggande studies resultat kan vara svår att göra generaliserbar då den utgår från 

några förskollärares uppfattningar som i sin tur påverkas av deras villkor för arbetet 

med digitala verktyg. Studien syftar därför inte till att vara generaliserbar utan istället 

överförbar för läsaren då hen kan känna igen sig och applicera studiens slutsatser i sin 

egen verksamhet, men studien kanske även kan inspirera till vidare forskning inom 

ämnet. För att synliggöra intervjufrågornas uppbyggnad samt hur väl de svarar till 

studiens syfte och frågeställningarna har intervjuguiden bifogats (se Bilaga B), vilket 

Denscombe (2018) lyfter bidrar till att göra studier tillförlitliga och granskningsbara då 

frågorna synliggörs för läsaren. Då en respondentvalidering gjorts i föreliggande studie 

ökar även trovärdigheten då insamlade data blivit kontrollerad, vilket även författaren 

(a.a.) lyfter påverkar trovärdigheten. Resultatet har också stärkts med citat från 

informanterna vilket enligt Denscombe (2018) bidrar till studiers tillförlitlighet. 
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6 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras resultatet kopplat till studiens tre frågeställningar utifrån 

kategorierna: Syfte med digitala verktyg i förskola, möjligheter med digitala verktyg vid 

undervisning och hinder med digitala verktyg i förskola. Efter varje kategori följer en 

analys kopplat till teoretiskt ramverk. 

 

6.1 Syfte med digitala verktyg i förskola 

I kategorin presenteras vilket syfte förskollärarna har med att använda digitala verktyg i 

förskolornas verksamheter. Det vill säga deras argument till att använda eller inte 

använda digitala verktyg i förskolans undervisning. Därefter sker en analys utifrån 

Kansanens (1999) begrepp pedagogiskt tänkande och intuitiva samt rationella 

argument. 

 
6.1.1 Digitala verktyg som en del av samhället 

I intervjuerna synliggörs att förskollärarna Ann, Betty och Celia anser att digitala 

verktyg i förskolan förbereder barnen för framtiden. De uttrycker att digitala verktyg är 

en stor del av dagens samhälle och att digitala verktyg redan är en del av barnens liv. 

Betty säger att förskollärare med stöd av forskning måste arbeta med digitala verktyg i 

förskolan då dagens barn är framtidens samhällsmedborgare och redan nu är en del av 

ett digitalt samhälle. Hon uttrycker detta på följande vis: 

 
Vi som yrkeskår måste ändå stå stabilt och ha forskning i ryggen och att det vi gör 

stärker ändå framtidens individer, för vi lever ju i ett digitalt samhälle och då hade det 

varit jättekonstigt om man både i förskola och skola bara, nej men det får vi ta vid ett 

senare tillfälle (Betty). 
 

Celia lyfter att förskollärare måste ha förståelse för att digitala verktyg är en del av 

samhället och därmed ta in det i verksamheten. Det framkommer också att 

förskollärarna ser olika på arbetet med digitala verktyg som en förberedelse för 

samhället då Doris uttrycker att det finns andra saker som de yngsta barnen måste kunna 

som inte har med digitala verktyg att göra. Doris säger att “jag vet ju att det digitala 

kommer i samhället och att vi måste kunna, men vi måste också kunna hålla i en penna 

vi måste också kunna hålla i en pusselbit liksom så, för att kunna komma vidare”. Doris 

berättar att hon anser att de yngsta barnen i förskola inte ska arbeta med digitala verktyg 

i undervisningen då hon inte ser något syfte med det utan anser att barnen ska få 

uppleva den verkliga världen först och att det finns annat som barnen ska utveckla. 

 
6.1.2 Digitala verktyg i läroplanen 

Doris lyfter att för henne är syftet med digitala verktyg att skapa ett intresse för de olika 

verktygen hos de äldre barnen och att barnen ska utveckla ett kritiskt tänkande kring de 

digitala verktygen. Celia och Ann säger att förskolans läroplan (Lpfö 2018) är ett av 

syftena till att de arbeta med digitala verktyg. Celia uttrycker att hon är positiv till 

förskolans läroplansskrivning kring källkritik och att det är något som de i förskolan kan 

arbeta med redan nu. Celia förklarar vidare att hennes syfte att arbeta med digitala 

verktyg är att ge barnen en adekvat digital kompetens vilket står om i läroplanen, hon 

säger att ”jag fastnade för något som jag tycker är väldigt bra… att… nu ska vi se om 

jag kommer ihåg vad det stod, men just det här med att man ska ge barnen adekvat 

digital kompetens”. Till skillnad mot Celia och Ann som tycker att förskolans läroplans 

(Lpfö 2018) skrivning om digitala verktyg är bra uttrycker Doris att hon inte står bakom 

det som står i läroplanen om digitala verktyg och digital kompetens. Hon säger att 

läroplanen är fri för tolkning och att arbetet med digitala verktyg i förskolan inte 



  
 

17 

behöver ske med de yngre barnen i förskola utan huvudsaken är att barnen erbjuds 

digitala verktyg under sin förskoletid. Doris förklarar vidare att hon vill fundera över 

vad arbetet med digitala verktyg tillför i undervisningen och även granska det innan hon 

använder det, hon säger att hon vill tänka över “vad har jag för nytta av det? eller vad 

kan det ge i barngruppen”. 

 
6.1.3 Resultatanalys 1 

Utifrån resultatet kan Kansanens (1999) begrepp pedagogiskt tänkande och intuitiva 

samt rationella argument synliggöra förskollärarnas tankar och argument som ligger till 

grund för om de väljer att arbeta eller inte arbeta med digitala verktyg i förskola. 

 

I resultatet synliggörs Anns, Bettys och Celias pedagogiska tänkande då de uttrycker att 

digitala verktyg ska användas i förskolans undervisning då digitala verktyg redan är en 

stor del av barnens värld. Det framkommer att förskollärarna anser att förskolan ska 

förbereda barnen för framtiden och att digitala verktyg därav inte kan uteslutas ur 

förskolans verksamhet. Betty uttrycker också att förskollärare i sin profession har en 

obligation att med stöd av forskning använda digitala verktyg i arbetet. Anns, Bettys 

och Celias argument om att barnen ska erbjudas digitala verktyg i förskola då barnen 

lever i ett digitalt samhälle kan tolkningsvis kopplas till intuitiva argument då 

förskollärarna stödjer sina argument att arbeta med digitala verktyg i vad de anser att 

barnen är i behov av för framtiden då argumenten bygger på förskollärarnas 

värderingar. Betty utvecklar sitt argument vidare och förklarar att arbetet med digitala 

verktyg ska grunda sig i forskning vilket kan kopplas till rationella argument eftersom 

hon stärker sitt argument till att arbeta med digitala verktyg i förskola med att det ska 

finnas stöd i forskning. 

 

Ytterligare synliggörs förskolans läroplan (Lpfö 2018) som en utgångspunkt för 

förskollärarna Anns och Celias pedagogiska tänkande genom att de uttrycker att 

förskolans läroplan ligger till grund för deras argument att arbeta med digitala verktyg i 

förskolan. Vidare kan detta argument ses som ett rationellt argument då det utgår från 

ett av förskolans styrdokument. 

 

Till skillnad från övriga förskollärare så uttrycker Doris att hon inte aktivt arbetar med 

digitala verktyg tillsammans med barnen på hennes avdelning då hon anser att de yngre 

barnen har annat som de ska utveckla innan de behöver lära sig om digitala verktyg. 

Doris uttrycker även att hon inte är överens med läroplanens skrivning om digitala 

verktyg vilket även det skiljer sig från övriga förskollärares tankar. Hon uttrycker att 

förskolans läroplan är fri för tolkning, vilket innebär att hon kan avstå att arbeta med 

digitala verktyg med de yngre barnen då det inte preciseras i läroplanen. Hennes 

argument att yngre barn har annat än digitala verktyg att lära sig kan kopplas till 

intuitiva argument då hennes pedagogiska tänkande grundar sig i personliga åsikter om 

yngre barn och digitala verktyg vilket gör att hon inte använder digitala verktyg i sin 

undervisning med de yngre barnen i förskolan. Däremot kan hennes argument om att 

det inte står framskrivet i förskolans läroplan att arbetet med digitala verktyg kopplas 

till rationella argument då hon stödjer sina argument med grund i förskolans läroplan 

som inte lyfter något om vid vilken ålder barnen ska erbjudas digitala verktyg. 

Tidigare forskning har en viss likhet med studiens resultat. Forsling (2011), Lindahl och 

Folkessons (2012) får fram att förskollärare som förespråkar användning av digitala 

verktyg stödjer det med argument att barnen ska utvecklas till samhällsmedborgare 

vilket även förskollärare i föreliggande studie stödjer sina argument på. Hernwalls 
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(2016) resultat visar att förskollärares inställning till hur lämpligt de anser digitala 

verktyg är för barnen påverkar om de väljer att arbeta med digitala verktyg i förskolan 

vilket är i likhet med det resultat som framkommer i föreliggande studie då 

förskollärarna grundar sina argument att använda eller inte använda digitala verktyg i 

sina värderingar och åsikter. 

I avsnittet framkommer två resultat som svarar mot forskningsfrågan vilket syfte 

beskriver förskollärare att de har vid användning av digitala verktyg i förskolans 

undervisning? I resultatet synliggörs att förskollärarna grundar sina val att arbeta med 

digitala verktyg utifrån två olika syften. Det ena syftet förskollärarna beskriver är att 

arbetet med digitala verktyg ska bidra till att barnen blir kompetenta 

samhällsmedborgare och det andra syftet med digitala verktyg i förskola är att 

förskollärarna vill arbeta mot läroplanens uppdrag. Samtidigt framkommer att en 

förskollärare inte arbetar aktivt med digitala verktyg i sin undervisning med de yngre 

barnen då hon anser att läroplanen är fri för tolkning. Men gemensamt är att de 

argument förskollärarna ger för att arbeta eller inte arbeta med digitala verktyg tycks 

grundas i förskollärarnas pedagogiska tanke om vad de anser är bäst för barnen. 

6.2 Möjligheter med digitala verktyg vid undervisning 

Nedan presenteras de möjligheter förskollärarna beskriver med att arbeta med digitala 

verktyg i undervisningen. I intervjusvaren synliggörs att förskollärare använder digitala 

verktyg både i planerad och spontan undervisning. Det synliggörs även att 

förskollärarna använder digitala verktyg både som ett verktyg för att nå ett lärande inom 

andra områden men även som ett eget ämne med ett lärandeinnehåll. Därav presenteras 

nedan hur förskollärare beskriver sitt arbete med digitala verktyg under tre olika 

rubriker: planerad och spontan undervisning, digitala verktyg som medel och digitala 

verktyg som mål. 

 
6.2.1 Planerad och spontan undervisning 

Samtliga förskollärare säger att de använder digitala verktyg både i spontana och 

planerade undervisningssituationer däremot skiljer sig intervjusvaren åt när det handlar 

om i vilken utsträckning undervisningen med digitala verktyg sker spontant eller 

planerat. Celia förklarar att hennes arbete med digitala verktyg oftast sker i spontana 

undervisningssituationer och hon säger att hon sällan planerar undervisningstillfällen 

utifrån digitala verktyg och menar på att hon ännu inte har kommit dit. Hon lyfter också 

hur mycket hon uppskattar spontan undervisning och uttrycker att “jag får lite rysningar 

av sådant, det är mitt älsklingstillfälle i det här yrket när man kan ta de där små 

stunderna och de blir sådär spontant fantastiskt skitbra”. Ann beskriver att deras 

planerade undervisning utgår från barnen, hon säger att “vi lägger det på deras nivå och 

lite efter deras intresse”. Hon säger att de möjliggjort för barnen att spontant använda 

digitala verktygen i verksamheten genom att låta digitala verktyg vara tillgängligt i 

miljön. 
 

6.2.2 Digitala verktyg som medel 

Samtliga förskollärare ser digitala verktyg som ett medel för att nå ett lärande inom 

olika ämnesområden. De uttrycker att de använder digitala verktyg som ett stöd för 

barns språkutveckling. Doris och Celia använder Polyglutt som är en bilderbokstjänst 

där barnböcker är inlästa som digitala böcker på flera språk. Ann använder digitala 

verktyg för att arbeta med TAKK, vilket är en form av teckenspråk. Hon förklarar att 

TAKK används för att stödja barnens språk, Ann säger att: 
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Vi har ju kört mycket TAKK tecken, det är ju också något som när vi har samling och 

barnen bara ”hur gör man detta?” [...] och då kan man liksom ta fram Ipaden och då 

googlar vi och sen så kan vi få svar direkt (Ann) 

 

Ann berättar även att de använt Bookcreator som är en applikation som används för att 

skapa sagor. Genom den har barnen tagit bilder, spelat in sina röster och visat den för 

hela barngruppen genom den interaktiva tavlan. Betty berättar att de arbetar med Ipaden 

tillsammans i barngruppen då “det är så undervisningen i förskolan ser ut”. Hon 

beskriver att de använder digitala verktyg för att se på figuren Pino och genom hans 

klipp på Youtube stärka barnens språk. 

 

Det framkommer också att Celia och Ann använder sig av digitala verktyg för att skapa 

lärande inom naturvetenskap och matematik samt att digitala verktyg i undervisningen 

gör barnen intresserade och nyfikna på lärandet. De båda berättar att de använder sig av 

Ipad och digitalt förstoringsglas för att utforska naturvetenskapliga fenomen 

tillsammans med barnen. Celia berättar att de har tittat på skalbaggar i ett digitalt 

mikroskop som hon benämner som “puck”. Hon berättar att “pucken” är ett digitalt 

verktyg som de använder ganska mycket då barnen också visar ett intresse för att 

använda den i förskolans aktiviteter. Ann har tillsammans med barnen utforskat den 

närliggande sjöns vatten, hon beskriver att “sedan tittade vi i mikroskopet på den 

interaktiva tavlan…alltså det var ju ingen som ville bada mer! För de här små grejerna 

var ju så här stora”. Vidare förklarar Ann att de använder digitala verktyg till lärande 

inom matematik och problemlösning, hon berättar att de använder den interaktiva tavlan 

där barnen löser problem och räknar genom olika matematiska applikationer. 

Betty och Celia säger att de använder digitala verktyg som ett medel i undervisningen 

för att återkoppla tidigare aktiviteter med barnen. Betty, Celia och Doris lyfter att 

digitala verktyg såsom en projektor gör det möjligt att skapa olika miljöer i 

verksamheten som ger barnen ytterligare upplevelser och erfarenheter. Betty berättar att 

genom projektorn kan barnen exempelvis uppleva hur det är att åka tåg eller hur ett 

vattenfall ser ut. 

Ann, Betty och Doris förklarar att de använder digitala verktyg för att söka ny kunskap 

om det är något barnen vill veta. Ann säger att “om vi börjar prata om hur vattnet ser ut 

i Afrika då kan vi bara Googla det och titta på någonting. Så vi använder det mycket och 

jag tycker det är jättebra”. Ann och Doris berättar också att de söker kunskap för egen 

del inför undervisning med hjälp av Ipaden. 

Vidare visar intervjusvaren att förskollärarna Betty, Doris och Ann använder digitala 

verktyg för att lära barnen om musik. Bland annat använder de QR-koder som är 

digitala koder med ett förutbestämt innehåll och som läses av med hjälp av kameran på 

en Ipad eller telefon. Innehållet har i förväg bestämts av förskollärarna och de berättar 

att de brukar använda QR-koder kopplat till barnsånger. Ann berättar också att de 

använt sig av Bee-boten kopplat till en xylofon för att arbeta med musik, då har barnen 

fått lära sig programmera Bee-boten så att den spelar blinka lilla stjärna på xylofonen. 

En annan möjlighet som Celia lyfter är att digitala verktyg kan fungera som ett medel 

att höja barn i barngruppen som har lite lägre social status i gruppen. Hon uttrycker att 

hon sett att barn som inte har så hög status kan få det genom att de erbjuds till exempel 

en Ipad och att de andra barnen då blir intresserade och kommer dit. 
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6.2.3 Digitala verktyg som mål 

Ann berättar att digital kompetens som lyfts i förskolans läroplan (Lpfö 2018) ställer 

högre krav på att alla förskollärare ska arbeta med digitala verktyg, vilket enligt henne 

bidrar till att fler barn får möjlighet att utveckla en digital kompetens oavsett deras 

hemförhållanden. Ann säger att: 

 
Ja men det är ju faktiskt det, och därför är det bra att vi ska jobba med det och att vi får 

lite mer krav på att vi ska göra det. För då får ju alla lite mer, de barnen som inte har 

möjlighet hemma ekonomiskt eller socialt eller så då kan de ju få en förkunskap också, 

så det är viktigt tycker jag (Ann). 
 

Celia, Betty och Ann uttrycker att förskolan ska erbjuda digitala verktyg som inte 

barnen har tillgång till hemma och att genom att arbetet med digitala verktyg kan 

förskolan visa barnen att digitala verktyg kan användas som ett hjälpmedel och inte bara 

för att spela spel på. 

 

Betty uttrycker att hon genom en föreläsning av Susanne Kjällander som forskat inom 

området digitalisering i förskola, fått till sig att barnen i förskolan kan få en digital 

kompetens genom att introducera programmering genom ett analogt arbete, Betty 

förklarar att “digital kompetens inte alls alltså behöver handla om Ipads utan det handlar 

om när man pusslar eller bygger med lego…ja men analog programmering och så” 

 

Analog programmering kan vara ett första steg i arbetet med programmering med yngre 

barn enligt Betty. Ann och Celia använder digitala programmeringsverktyg såsom Bee-

bot och Duplotåg när de arbetar med programmering i sin undervisning. De uttrycker att 

programmering handlar om att ge barnen en förståelse för att det är barnen som styr de 

digitala verktygen och inte att det är de digitala verktygen som styr. Ann använder Bee-

bot tillsammans med barnen, hon uttrycker att “det ska vara en tanke med det hela och 

de ska typ med Bee-bot...de ska förstå vad är en programmering? Alltså även på den 

nivån att när jag trycker där vad händer då?”. Även Betty och Doris berättar att de 

använder digitala verktyg för att ge barnen förförståelse för hur olika digitala verktyg 

fungerar. 

 

Doris, Celia och Betty lyfter även att arbetet med digitala verktyg bidrar till att barnen 

kan få möjlighet att lära sig att bli källkritiska. Betty förklarar att “när man jobbar med 

Green-Screen till exempel att ”det här är inte på riktigt” och att barnen ser den 

kopplingen liksom om…och att man är kritisk”. 

 
6.2.4 Resultatanalys 2  

Resultatet visar att förskollärarna ser digitala verktyg som en möjlighet för lärande inom 

flera olika områden. I resultatet kan förskollärarnas svar på de didaktiska frågor om vad 

som ska läras, hur det ska läras och varför det ska läras synliggöras. 

 

I beskrivningarna av hur förskollärarna arbetar med digitala verktyg framkommer det att 

de ser möjligheter att använda digitala verktyg både generellt för lärande inom olika 

områden och även som ett sätt att lära om digital kompetens. När förskollärarna 

använder digitala verktyg som ett medel att nå lärande inom andra områden blir dessa 

områden svar på deras didaktiska vad-fråga. Språk, naturvetenskap, matematik och 

musik är exempel som framkommer om vad som ska läras genom användning av 

digitala verktyg i förskolan. Ett annat lärandeinnehåll som framkommer i resultatet är 

lärande inom digitala verktyg där programmering, förståelse för verktygen och källkritik 
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är svar på didaktikens vad-fråga. Med digitala verktyg i fokus för lärandet blir därmed 

verktygen målet med vad som ska läras. 

 

Resultatet visar att digitala verktyg möjliggör för undervisning som sker både planerat 

och spontant. Förskollärarna berättar att planeringen sker utifrån barnens intressen och 

deras kunskapsnivå. Det här kan kopplas till didaktikens hur-fråga, då förskollärarna 

reflekterat över hur barnen ska nå det tilltänkta lärandet. De digitala verktyg som 

förskollärarna tar upp presenteras här i en tabell: 

 

 Ipad Green-Screen 

Dator QR-koder 

Bee-bot Polyglutt 

Interaktiv tavla Bookcreator 

Digitalt mikroskop Youtube 

Duplotåg Sökmotorer 

Trådlös högtalare Olika applikationer 

 

Resultatet visar att förskollärarna använder en stor variation av digitala verktyg för att 

nå olika lärande. Exempelvis använder Doris Polyglutt för att nå lärande inom språk. 

Ann använder digitalt mikroskop och Ipads för att titta på sjövattnet tillsammans med 

barnen. Celia använder digitalt Duplo-tåg för att möjliggöra lärande inom 

programmering och Betty berättar om att Green-Screen används för att skapa 

källkritiskt tänkande hos barnen. I exemplen blir de digitala verktygen svar på den 

didaktiska frågan hur lärandet ska nås i förskollärarnas undervisning. 

 

Förskollärarna har olika fokus i sin undervisning där lärandet antingen syftar till ett 

lärande inom andra områden eller ett digitalt lärande. Lärarna beskriver aktiviteter där 

digitala verktyg är medel för att nå lärande. Ann beskriver att hon använder digitala 

verktyg för att lära barnen TAKK-tecken och stödja barnen i deras språkutveckling. 

Svaret på den didaktiska frågan varför barnen ska lära sig TAKK är därmed för att 

stödja barnens språkutveckling. Vidare synliggörs det i resultatet att Celia använder ett 

digitalt Duplotåg för att barnen ska få lära sig programmering och därmed utveckla en 

förståelse för digitala verktyg. Svaret på didaktikens varför-fråga är då att barnen ska få 

förståelse för att det är de som styr de digitala verktygen och inte tvärtom vilket i sin tur 

leder till att barnen kan få en digital kompetens. Genom varför-frågan synliggörs i 

resultatet att denna fråga är central för förskollärarna då det påverkar om lärandet med 

digitala verktyg blir ett mål eller ett medel i undervisningen, då lärande inom andra 

områden inte har ett digitalt mål som svar på didaktikens fråga varför något ska läras, 

vilket är ett måste om lärandet ska vara inom digital kompetens. 

 

I den tidigare forskningen synliggörs också möjligheter med digitala verktyg som är i 

likhet med det som föreliggande studie får fram. Resultatet visar att förskollärarna ser 

digitala verktyg som en möjlighet till lärande inom ett flertal områden i undervisningen, 

det är i likhet med vad Mertala (2016) fått fram om att förskollärare anser att digitala 

verktyg möjliggör lärande inom olika ämnesområden. Ett av områdena som tas upp i 

föreliggande studien är språk, där olika digitala verktyg används för att främja barnens 

språkutveckling, att förskollärare använda digitala verktyg för att stärka barns 

språkutveckling stämmer även överens med vad Masoumi (2015) och Hernwall (2016) 

fått fram i sina studier. 
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Det framgår också i föreliggande studie att digitala verktyg används för att bredda 

undervisningen och fånga barnens intresse vilket också Masoumi (2015), Fenty och 

McKendry Anderson (2014) samt Lindahl och Folkesson (2012) får fram i sina studier. 

Ytterligare berättar förskollärare i studien att de ser digitala söktjänster som en 

möjlighet att tillsammans med barnen få svar på frågor, vilket Fenty och Mckendry 

Anderson (2014) och Masoumi (2015) också får fram i sin forskning. En förskollärare i 

föreliggande studie anser att arbete med digitala verktyg i förskolan motverkar digitala 

klyftor då alla barn ges möjlighet till att utveckla en digital kompetens oavsett 

hemförhållanden, vilket skiljer sig mot Palaiologous (2016) resultat som visar att 

förskollärare anser att digitala verktyg i förskolan bidrar till en ökning av digitala 

klyftor, mellan barn som inte har tillgång till digitala verktyg hemma och barn som har 

det. I föreliggande studie framgår att förskollärarna ser digitala verktyg som ett eget 

ämne med ett eget lärande, det är inte något som synliggörs i studiens tidigare 

forskning, dock lyfter Forsling (2011) att förskollärare som medvetet använder digitala 

verktyg och ser möjligheterna att använda dem i arbetet bidrar till barnens utveckling av 

digital kompetens. 

 

Resultatet svarar mot forskningsfrågan vilka möjligheter beskriver förskollärare med 

arbetet med digitala verktyg i förskolans undervisning? I avsnittet synliggörs att 

förskollärarna ser möjlighet med att använda digitala verktyg både i planerad och 

spontan undervisning. De uttrycker även att digitala verktyg går att använda dels som 

ett medel att nå kunskap inom andra områden men de lyfter även digitala verktyg som 

ett lärande med ett eget innehåll. Möjligheterna med digitala verktyg är därmed att det 

erbjuder förskollärare en bred repertoar för att variera undervisningen och ge lärande 

inom olika områden. 

 

6.3 Hinder med digitala verktyg i förskola 

I intervjusvaren framkommer av förskollärarna att det finns olika hinder som påverkar 

arbetet med digitala verktyg i undervisningen. Dessa hinder beskrivs nedan, därefter 

görs en analys av hindren kopplade till ramfaktorteorin och den utvidgade didaktiska 

triangeln för att synliggöra vilka faktorer som påverkar förskollärarnas möjligheter till 

att arbeta med digitala verktyg i förskolans undervisning. 

 
6.3.1 Förutsättningar som hindrar arbetet med digitala verktyg 

Samtliga förskollärare uttrycker att de har ett intresse för att arbeta med digitala verktyg 

och att graden av intresse i arbetslaget styr hur mycket man väljer att arbeta med 

digitala verktyg i sin undervisning. Förskollärarna Betty och Celia berättar att de 

förskollärare som har ett stort intresse har kommit mycket längre än vad dem har gjort, 

Betty berättar att alla på hennes förskola har samma förutsättningar men att de som har 

ett mer brinnande intresse kommit mycket längre. Ann uttrycker att hon är en av dem 

som har ett väldigt stort intresse och att hon även ser att det är en svårighet för de som 

inte har ett sådant intresse att arbeta med digitala verktyg. Ann berättar att de har ett 

skiftande intresse för digitala verktyg i hennes arbetslag och att de därför delat upp 

undervisningen mellan personalen så att de som inte har samma intresse har fått andra 

områden att ansvara för. Celia berättar att hon ännu inte kommit så långt att arbetet med 

digitala verktyg kommer naturligt för henne. Celia förklarar även att i hennes arbetslag 

är det ingen som har ett jättestort intresse för digitala verktyg men på avdelningen 

bredvid arbetar flera pedagoger med stort intresse för digitala verktyg. Celia och Doris 

är även inne på att åldern på personalen påverkar intresset. Doris uttrycker att “jag ska 

inte säga så men det är lite åldersmässigt, kanske lite så… yngre som kommer har ju 

mer äldre lite sådär...de är ju inte uppvuxna med det på det sättet”. 
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Betty, Doris och Celia berättar att de fått kompetensutveckling genom workshops där de 

fått kunskap om hur olika digitala verktyg fungerar. Gemensamt för samtliga förskolor 

är att någon i personalen fått en kompetensutbildning som de sedan ska delge för övrig 

personal, på så vis är tanken att de ska lära av varandra. Men förskollärarna berättar 

också att den kunskapen inte förs vidare då tiden inte alltid räcker till. Doris berättar 

vidare att hon upplever att det hade varit bättre om kommunen hade satsat på att utbilda 

all personal inom ett digitalt område åt gången då “hänger det inte på en pedagog”. Hon 

säger också att digitala verktyg blir liggande oanvända då de inte har kunskap om de 

verktygen som köps in. 

Ann, Celia och Doris förklarar att mycket av deras kompetens inom digitala verktyg är 

självlärt då de har sökt kunskap på internet och testat sig fram. Celia menar på att det 

gäller att inte vara rädd utan att de vågar pröva de digitala verktygen. Hon säger även att 

det är upp till personalen att få in digitala verktyg i undervisningen och att när 

kompetensen saknas blir det motigt att arbeta med det. Celia berättar även att de inte 

kan påverka i vilken utsträckning de kan få kompetensutveckling då det är något som 

styrs centralt. Hon säger att “jag känner att vi äger inte det här med vår 

kompetensutveckling, det är ju liksom centralt som det bestäms [...] det är bara att tacka 

och ta emot det som serveras”. 

Trots att förskollärarna uttrycker att de inte har så mycket kompetensutveckling anser de 

sig ändå ha tillräckligt med kompetens för att kunna bedriva den undervisning de 

önskar. Doris, Betty och Celia uttrycker att de inte har så stor kunskap inom digitala 

verktyg och att de kan bli bättre men säger samtidigt att de anser sig ha tillräcklig 

kunskap för arbetet i förskolan. Ann uttrycker att hon ser på sin egen digitala kompetens 

som “fantastisk” och att hon i möte med andra förskolor och förskollärare insett att de 

på hennes avdelning kommit väldigt långt i arbetet med digitala verktyg. Hon berättar 

även att hon anser att de ständigt behöver hålla sig uppdaterade inom området. Ann 

säger att ” sen gäller det att inte stagnera det kommer nytt hela tiden och så”. 

Alla förskollärarna i studien pratar om tid som betydelsefull för att kunna utveckla sitt 

arbete med digitala verktyg och sin egen kompetens. Ann, Betty och Doris berättar om 

svårigheten att hinna med att söka kunskap och testa nya verktyg på sin planeringstid, 

då andra ämnen konkurrerar om den tiden. Ann berättar att hon och en kollega har sökt 

mycket kunskap på fritiden och skrivit till varandra om olika digitala verktyg de kan 

använda i verksamheten, hon uttrycker att “då ville man ju googla och se vad är det nu 

vi pratar om, och det kanske man mer skulle bara ”vi gör bara det på planeringstiden”, 

men har man ett eget intresse så tycker man ju det är kul och då vill man”. Celia menar 

till skillnad mot de andra förskollärarna att tid finns för att sätta sig in i digitala verktyg 

men att det handlar om hur man prioriterar sin planeringstid. 

I intervjuerna framkommer att alla fyra förskollärare ser tillgången på digitala verktyg i 

verksamheten som en faktor för huruvida de arbetar med digitala verktyg eller ej. Doris 

lyfter problematiken med att inte ha de digitala verktygen lättillgängliga hela tiden. Hon 

vill att de digitala verktygen ska finnas uppsatta i ett rum, på så vis kan de enkelt gå dit 

tillsammans med barnen och lära sig, hon säger att “så önskan är ju att man skulle ha ett 

rum, ett digitalt rum, där man liksom har allt eller så… så det kanske hade …snabbt och 

lätt!”. 

Betty och Celia pratar också om fördelen med att ha digitala verktyg tillgängligt på 

varje avdelning så att de inte behöver hämta verktygen på grann avdelningarna. 
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Förskollärarna uttrycker att det är en svårighet att använda digitala verktyg i 

undervisningen när de inte har dem lättillgängliga på avdelningen. Celia säger: 

Det jag saknar är att vi skulle vilja ha de här grejerna hos oss, det saknar jag. Jag skulle 

vilja ha många av de här grejerna för det är jätteroliga grejer [...] för då kommer det ju 

mer naturligt att man liksom… jamen oj, nu har vi en stund över, vi kan testa denna nya 

grej eller ”åh den lilla skalbaggen som ligger död där” vi måste ta fram pucken (Celia). 

Vidare berättar Betty, Celia och Doris att kommunerna har en IT-ansvarig som bestämt 

vad som ska köpas in till verksamheterna. Doris arbetar i samma kommun som Celia 

och anser att det hade varit bättre om kommunen hade sett till varje verksamhets 

intresse och behov istället för att köpa samma utrustning till alla och att besluten tas 

över huvudet på de som faktiskt jobbar i verksamheterna. 

Ann, Betty och Celia lyfter att ekonomiska förutsättningar påverkar inköpen av digitala 

verktyg till förskolan. För Celia är ekonomin det största hindret för att kunna arbeta med 

de digitala verktyg som hon önskar. Kommunen hon arbetar i har satsat en del på 

digitala verktyg men nu är det inköpsstopp och utvecklingen av arbetet har stannat upp. 

Ann förklarar att de lånar av andra förskolor när de inte får pengar att köpa in egna 

digitala verktyg, hon säger att “köper man en grej så har man ju den och då får man ju 

se till att låna utav andra förskolor eller AV media då, eftersom det kostar mycket så blir 

det ju inte så mycket stora nya projekt”. 

Gammal utrustning, dålig uppkoppling och tillbehör som saknas är andra faktorer som 

påverkar förskollärarnas arbete med digitala verktyg. Doris menar att de ska göra så 

mycket med digitala verktyg i förskolan och att tekniken inte alltid fungerar vilket hon 

uttrycker vara ett hinder. Även Betty lyfter sladdar som saknas eller inte fungerar som 

en svårighet i sitt arbete. Hon tar också upp att det är utbildningsförvaltningen som 

bestämmer vilka applikationer som finns i kommunens applikations bank och dessa 

finns enbart i ett begränsat antal vilket medför att applikationer tar slut. Ann förklarar 

att de har digitalt material som de inte har fått fungera på grund av dataprogrammet de 

har och även en interaktiv tavla som inte touch funktionen längre fungerar på. Celia 

berättar att de har Ipads och telefoner som är så gamla att när de går sönder går de inte 

att laga. 

6.3.2 Resultatanalys 3 

I resultatet synliggörs att förskollärarna upplever flera olika hinder i undervisningen 

med digitala verktyg. Dessa hinder beskrivs nedan i form av ramfaktorerna 

förhållningssätt, kompetens, tid och resurser. 

 

I resultatet framgår att förskollärarnas förhållningssätt påverkar arbetet med digitala 

verktyg i undervisningssituationer, då det är avgörande för om förskollärare arbetar med 

digitala verktyg i sin undervisning eller ej. Förskollärarna berättar att det krävs ett 

egenintresse för att driva arbetet med digitala verktyg vidare och om intresset inte finns 

ses det som ett hinder. Det framkommer också att några förskollärare upplever att 

intresset för digitala verktyg påverkas av förskollärarens ålder. I resultatet synliggörs 

därmed intresse och ålder som indirekta ramfaktorer vilket påverkar förskollärares 

didaktiska val att arbeta med digitala verktyg eller ej i sin undervisning. Sett till den 

utvidgade didaktiska triangeln kan därmed synliggöras att förskollärares intresse och 

ålder är faktorer som påverkar förskolorna på avdelningsnivå, då förskollärares intresse 

och ålder påverkar undervisningen. 
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Av förskollärarna framkommer att de får kompetens inom digitala verktyg genom 

kollegialt lärande där någon eller några ur personalen delar med sig av sitt kunnande. 

Dock uppger de att tillfällen inte alltid ges för att kunskapen ska kunna föras vidare 

mellan kollegorna vilket förskollärarna beskriver som ett hinder för deras 

kompetensutveckling. Vidare visar resultatet att det skiljer sig mellan förskolorna 

huruvida de erbjudits kompetensutveckling utöver det kollegiala lärandet. Samtidigt 

visar resultatet att samtliga förskollärare i studien uttrycker att de har den kompetens de 

behöver inom digitala verktyg för att kunna använda det i sin undervisning. Dock 

uttrycker tre av förskollärarna att de inte har så stor kompetens inom digitala verktyg 

och att de kan bli bättre. Deras tilltro till sin kompetens kan kopplas till indirekta 

ramfaktorer som påverkas av förskollärarnas förhållningssätt och synen på sin egen 

kompetens. Medan kompetensutveckling är en direkt ramfaktor som påverkas av 

förskolornas organisation och de beslut som rektorer tar för att skapa möjlighet att 

genomföra kollegialt lärande och kompetensutveckling. De förutsättningar 

förskollärarna får kan därmed ur den utvidgade didaktiska triangeln ses som faktorer 

som påverkar undervisningen från förskolenivå då det är rektorerna som bestämmer i 

vilken utsträckning förskollärarna ges tillfälle till den kompetens de behöver för att 

bedriva undervisning med digitala verktyg. 

 

I resultatet framgår att alla förskollärare anser att tid är en faktor som påverkar deras 

möjlighet att utveckla sitt arbete och kompetens gällande digitala verktyg. Tre 

förskollärare uttrycker att de har för lite tid för att förbereda arbetet med digitala 

verktyg. Tid är en direkt ramfaktor som påverkas av hur mycket tid som rektorerna 

avsätter för förskollärarna till att planera sin undervisning. Sett ut den utvidgade 

didaktiska triangeln påverkas förskollärarnas tidsbrist av beslut tagna av rektorer på 

förskolenivå. Upplevelsen av tidsbrist påverkar förskollärarnas undervisning på 

avdelningsnivå då förskollärarna inte har tid till att sätta sig in i hur de digitala 

verktygen fungerar och därmed riskerar att inte heller kunna planera sin undervisning 

utifrån didaktikens grundfrågor. 

 

Alla förskollärarna lyfter att de känner sig begränsade av resurser i sitt arbete med 

digitala verktyg då verktygen inte finns tillgängliga för dem på förskolornas respektive 

avdelningar samt att förskolorna har för få antal av varje digitalt verktyg. 

Förskollärarnas möjlighet att påverka vilka digitala verktyg som köps in är även något 

som lyfts då de uttrycker att många beslut tas utom deras kontroll. En förskollärare 

uttrycker att det är ett problem att de som arbetar på förskolorna inte får vara med och 

besluta om vilka verktyg som köps in och menar att det medför att digitala verktyg blir 

liggandes, då kommunen inte ser till varje förskolas behov. Det här är en direkt 

ramfaktor då det är en faktor som påverkas av beslut tagna av huvudmän och rektorer. 

Därmed ligger det utom förskollärarnas kontroll att påverka tillgången på digitala 

verktyg som de vill använda i sin undervisning. I förlängningen kan det här ses som 

hinder i undervisningen, som i den utvidgade didaktiska triangeln påverkas av 

begränsande ramar på förskolenivå. Två förskollärare lyfter ekonomin som ett hinder att 

få tillgång till digitala verktyg i verksamheterna. Ekonomiska förutsättningar från 

kommun och rektorer är även de direkta ramfaktorer som påverkar undervisningen i 

förskolan då förskolorna inte har ekonomi att köpa in nya digitala verktyg. Sett ur den 

utvidgade didaktiska triangeln är ekonomiska förutsättningar därav en faktor som 

påverkar undervisningen i respektive förskola. 

Förskollärarna ger exempel på när digitala verktyg på något sätt inte fungerar vilket 

försvårar deras arbete. Att den digitala utrustningen som finns i verksamheterna är 
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gammal, sönder, att sladdar fattas eller att det är dålig uppkoppling är exempel på hinder 

som förskollärarna lyfter påverkar deras möjlighet till att använda digitala verktyg i sin 

undervisning. Förskollärarnas exempel kan kopplas till direkta ramfaktorer där 

kommunernas ekonomiska förutsättningar eller rektorsbeslut påverkar förskolans 

digitala utrustning och hindrar arbetet med digitala verktyg i undervisningen. Kopplat 

till den utvidgade didaktiska triangeln blir den bristfälliga utrustningen faktorer som 

påverkar förskollärarnas didaktiska val då brist på digitala verktyg sätter hinder för 

förskollärarnas undervisning, vilket är ramar som påverkar från förskolenivå utifrån de 

förutsättningar som ges från rektorer och huvudmän. 

I den tidigare forskningen framkommer hinder som i likhet med föreliggande studie kan 

ses som ramfaktorer. Genomgående visar den tidigare forskningen att kompetens hos 

förskollärare inom digitala verktyg är ett hinder som påverkar arbetet med digitala 

verktyg. Exempelvis visar Fenty och McKendry Anderson (2014) studie att 

förskollärare efterfrågar mer kompetensutveckling då de anser att de inte har tillräckligt 

med kunskap inom området. Det är i likhet med föreliggande studie där förskollärare 

uttrycker att de vill ha mer kompetens inom digitala verktyg. En förskollärare uttrycker 

också att det är en svårighet att få in nya verktyg då de inte ges tillräcklig kunskap om 

hur de ska användas. Hon uttrycker också en problematik med att beslut om vilka 

verktyg som köps in bestäms utan att de som förskollärare får vara med och påverka. 

Lindahl och Folkesson (2012) får även de fram att det finns en svårighet att föra in nya 

verktyg i redan befintliga verksamheter och att det är något som rektorer och ledning 

behöver ha förståelse för. Hernwall (2016) lyfter också att det är ett hinder att 

förskollärarna inte får vara med och bestämma då det resulterar i en osäkerhet hos 

förskollärarna kring hur de ska använda de digitala verktygen. 

Bristande resurser i form av digitala verktyg som saknas eller gammal utrustning är 

något som i den tidigare forskningen lyfts av Fenty och Mckendry Anderson (2014) och 

Mertala 2016). Forsling (2011) menar att tillgången till digitala verktyg påverkar 

förskollärares användning av digitala verktyg. Bristande resurser som påverkar 

förskollärarnas möjligheter att använda digitala verktyg är i likhet med det som 

synliggörs i föreliggande studie då förskollärarna ger exempel på när digital utrustning 

saknas eller inte fungerar och begränsar deras arbete. 

I resultatet synliggörs svar på forskningsfrågan vilka hinder beskriver förskollärare att 

det finns i att bedriva undervisning kopplat till digitala verktyg i förskola? Resultatet 

visar att ett flertal hinder finns i arbetet med digitala verktyg i form av ramfaktorer 

såsom förskollärarnas förhållningssätt, kompetens, tid och resurser, vilket förskollärarna 

uttrycker försvårar undervisningen med digitala verktyg.  
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7 Diskussion 
För att få svar på studiens syfte kring vilka möjligheter och hinder lärare i förskolan 

beskriver i arbetet med digitala verktyg i undervisningssituationer samt hur 

förskollärare argumenterar för användning av digitala verktyg i förskola har tre 

frågeställningar gjorts för att konkretisera syftet. Frågeställningarna lyfter vilket syfte 

förskollärare har att använda digitala verktyg i förskolans undervisning och vilka 

möjligheter och hinder som förskollärare beskriver att det finns i att använda digitala 

verktyg i undervisningen. Nedan följer en diskussion av resultat och analys samt vilka 

implikationer studien har för förskola och förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Inledningsvis i studien tar vi upp att det finns ett ökat krav i samhället att besitta en 

digital kompetens och att regeringen genom digitaliserings strategin ställer högre krav 

på svensk förskola och skola att arbeta med digitala verktyg. Resultatet om att 

förskollärare använder digitala verktyg för att förbereda barnen inför framtiden kan 

tolkningsvis kopplas till de krav som ställs från samhället på förskolan och i sin tur på 

förskollärare. Samtidigt uttrycker merparten av förskollärarna att de nya kraven i 

förskolans läroplan (Lpfö 2018) om att arbeta med digitala verktyg ses som positivt. 

Digitala verktyg beskrivs därmed som en möjlighet att utveckla barnens digitala 

kunskaper så att de får en grund att bygga sin digitala kompetens på. Tidigare forskning 

har en viss likhet med studiens resultat då Forsling (2011), Lindahl och Folkessons 

(2012) får fram att förskollärare som förespråkar användning av digitala verktyg stödjer 

det med argument att barnen ska utvecklas till samhällsmedborgare vilket även 

förskollärare i föreliggande studie stödjer sina argument på. 

 

Den första frågeställningen har vi besvarat med hjälp av att analysera resultatet utifrån 

begreppet pedagogiskt tänkande där förskollärarnas syfte med digitala verktyg visar sig 

genom rationella och intuitiva argument. Förskollärarnas argument är att barnen ska bli 

kompetenta samhällsmedborgare och att digitala verktyg ska användas då det står 

skrivet i läroplanen att barnen ska utveckla en adekvat digital kompetens. Digitala 

verktyg ses därmed tolkningsvis som en möjlighet i förskolans verksamhet då det bidrar 

till att ge barnen en digital kompetens som de har nytta av både nu och i framtiden. 

Samtidigt lyfter en förskollärare att de yngsta barnen i förskola har andra saker att lära 

innan de lär om digitala verktyg och att förskolans läroplan (2018) inte skriver vid 

vilken ålder barnen ska ges digital kompetens. Därmed förekommer också en syn på 

digitala verktyg som ett hinder i barnens utveckling av andra förmågor som en 

förskollärare värderar högre än digital kompetens. Genom det teoretiska ramverket om 

pedagogiskt tänkande har vi kunnat synliggöra förskollärarnas bakomliggande 

didaktiska tankar kring användning av digitala verktyg i undervisningen. Tolkningsvis 

påverkar förskollärarnas pedagogiska tänkande huruvida de arbetar med digitala verktyg 

i förskolan eller ej. Men gemensamt är att de argument förskollärarna ger för att arbeta 

eller inte arbeta med digitala verktyg tycks grundas i förskollärarnas pedagogiska tanke 

om vad de anser är bäst för barnen. Vilket är i likhet med Hernwalls (2016) resultat att 

förskollärares inställning till hur lämpligt de anser digitala verktyg är för barnen 

påverkar om de väljer att arbeta med digitala verktyg i förskolan. 

Resultatet utifrån den andra frågeställningen visar att förskollärare anser att digitala 

verktyg erbjuder flera möjligheter i undervisningen. Det teoretiska ramverket med de 

didaktiska frågorna i centrum har hjälpt oss att tyda vilka möjligheter förskollärarna 

beskriver med digitala verktyg. Vi har sett att digitala verktyg ses som en möjlighet att 
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användas både i spontana och planerade undervisningssituationer. Resultatet synliggör 

också att förskollärarna inte enbart ser digitala verktyg som ett verktyg att nå kunskap 

inom andra ämnen utan förskollärarna ser digitala verktyg som ett eget ämne med 

digital kompetens som innehåll. Det här ser vi som ett av de mest relevanta resultat i 

studien då det skiljer sig mot dels den bild vi själva hade om digitala verktyg och dess 

roll i förskolan innan påbörjad studie dels då det inte är något vi har sett i den tidigare 

forskningen, där digitala verktyg enbart beskrivits som ett medel att nå lärande inom 

andra ämnen. Tolkningsvis har därmed digitala verktyg fått ett mervärde i svensk 

förskola där verktygen inte enbart används som ett medel för att nå annat lärande utan 

med ett eget innehåll som av förskollärare ses som värdefull kunskap för barnens 

utveckling och lärande. 

Resultatet i studien visar en generellt positiv bild av digitala verktyg då förskollärarna 

anser att digitala verktyg erbjuder en mångfald av möjligheter i sin undervisning. Det är 

i likhet med vad Nikolopoulou och Gialamas (2015) får fram i sin forskning, där 

förskollärare ser digitala verktyg som en tillgång för att utveckla barnens lärande. Det 

här skiljer sig mot merparten av den tidigare forskningen där mycket osäkerhet och 

tvivel lyfts kring att använda digitala verktyg i förskola. Vi tycker det här är intressant 

då det tolkningsvis tyder på att en förändring skett av förskollärares syn på digitala 

verktyg i förskolans undervisning och dess möjligheter att bidra med kunskap till 

lärandet. En tanke är att digitala verktyg är ett område som ständigt är i förändring och 

därav kan mycket hända på bara några få år, den tidigare forskning vi hittat är kanske 

därmed inaktuell för hur förskollärare i dagens samhälle ser på digitala verktyg som en 

möjlighet i undervisningen. 

Ur den tredje frågeställningen har framkommit att förskollärarna ser hinder i arbetet 

med digitala verktyg i undervisningen. Dessa hinder har vi kunnat synliggöra med hjälp 

av ramfaktorteorin då olika indirekta och direkta ramfaktorer påverkar förskollärarnas 

möjlighet till att använda digitala verktyg. Det framkommer att indirekta ramfaktorer i 

form av förskollärares förhållningssätt och intresse för digitala verktyg påverkar arbetet. 

De förskollärare som inte har ett så stort intresse för digitala verktyg tycks välja bort det 

från sin undervisning. Medan de förskollärare som har ett stort intresse för digitala 

verktyg tolkningsvis även är de som använder det mest. 

Det framgår också direkta ramfaktorer i form av kompetensutbildning och planeringstid 

som sätter hinder för förskollärarna att kunna arbeta med digitala verktyg. Merparten av 

förskollärarna uttrycker att planeringstiden inte räcker till för att förbereda undervisning 

med digitala verktyg. För de förskollärare som har ett brinnande intresse för digitala 

verktyg tolkar vi dock inte planeringstiden som det största problemet då intresset för 

digitala verktyg väger över tidsbristen, en förskollärare uttrycker att hon därmed 

använder sin fritid till att skaffa kunskap inom området. Våra tankar kring det här är hur 

det påverkar förskollärare i det långa loppet om planeringstiden och förskollärarnas 

möjlighet till kompetensutveckling brister. Tolkningsvis blir då alternativen för 

förskollärarna att inte ha tillräcklig kunskap om digitala verktyg eller att behöva 

fortsätta sitt arbete på fritiden för att själv skaffa den kunskap som behövs för 

undervisningen. 

En annan tanke är om förskollärarna som inte har ett lika stort intresse för digitala 

verktyg och inte heller får tillräcklig kompetensutveckling inte vet hur de kan arbeta 

med digitala verktyg. Exempelvis uttrycker en förskollärare att hon har den kunskap och 

kompetens hon behöver för att arbeta i förskola samtidigt som det i resultatet 

framkommer att hon inte använder digitala verktyg i undervisning med de yngre barnen, 
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vilket tolkningsvis kan bero på att hon är osäker på hur förskollärare kan arbeta med 

digitala verktyg med yngre barn på ett givande sätt. Förskollärares osäkerhet i 

användandet av digitala verktyg tar även Palaiologous (2016) upp vars resultat visar att 

lärare som är osäkra på hur de ska använda digitala verktyg i verksamheten väljer att 

inte använda det i någon större utsträckning. Men överlag ger inte förskollärarna intryck 

av någon osäkerhet i föreliggande studie, då de alla framhåller tron på sin egen 

kompetens och ett mod att våga testa verktygen trots att de inte har kunskap om hur de 

ska göra. 

Vidare visar resultatet att beslut om exempelvis vilka digitala verktyg som köps in 

påverkar förskollärarnas förutsättningar att bedriva undervisning med digitala verktyg. 

Förskollärarna uttrycker att de känner sig begränsade av att inte ha tillgång till de 

digitala verktyg de vill ha i sin undervisning. I resultatet ses även skillnad mellan de 

båda kommunerna Lärkan och Måsen där förskollärarna i Måsens kommun inte ges 

möjlighet till medbestämmande om vilka verktyg som köps in medan förskollärarna i 

Lärkans kommun delvis kunnat vara med och besluta kring inköp. Det vi kan se i 

resultatet är att en förskollärare i Måsens kommun uttrycker en negativitet över att inte 

få vara med och bestämma om vilka verktyg som de får tilldelat till sin verksamhet. 

Samtidigt säger en förskollärare i Lärkans kommun att hon kan påverka vilka digitala 

verktyg som köps in vilket hon uttrycker som positivt. Vi kan även se samband mellan 

förskollärarnas möjlighet att vara med och påverka och deras inställning till digitala 

verktyg i förskolans undervisning. Den förskollärare som haft medbestämmande är 

också den förskollärare som gett mest positiv bild av arbetet med digitala verktyg, 

medan den förskollärare som upplever att besluten tas över huvudet på personalen i 

verksamheten är den förskollärare som haft en mindre positiv bild av digitala verktyg i 

undervisningen. 

Det teoretiska ramverket vi valt anser vi har hjälpt oss få svar på vår forskningsfråga om 

förskollärares beskrivningar om möjligheter och hinder som finns i arbetet med digitala 

verktyg. De olika delarna av ramverket har kompletterat varandra, genom pedagogiskt 

tänkande har vi kunnat synliggöra grunden för förskollärarnas didaktiska val och 

didaktiken har synliggjort förskollärarnas arbete med digitala verktyg. För att få fram 

hinder i arbetet valdes ramfaktorteorin vilket vi anser har bidragit med stor kunskap om 

förskollärares förutsättningar och de hinder de upplever i arbetet med digitala verktyg. 

Val av andra teoretiska utgångspunkter hade kunnat synliggöra andra aspekter i arbetet 

med digitala verktyg men vi anser att vårt valda ramverk har varit lämpligt för att få 

svar på studiens syfte. 

Studiens resultat bidrar med ny kunskap om förskollärares tankar om arbetet med 

digitala verktyg i undervisning. Vi anser därför att resultatet är intressant för olika 

aktörer inom förskola då studien både visar på digitala verktygs möjligheter i 

undervisningen men även vilka hinder förskollärare upplever i arbetet. Förhoppningsvis 

kan det bidra till att fler förskollärare blir motiverade till att arbeta med digitala verktyg 

och att de vågar testa sig fram likt förskollärarna i studien. Samtidigt hoppas vi på att 

rektorer och förskollärarutbildningar uppmärksammar de hinder som finns i 

förskollärarnas förutsättningar och att dessa hinder ses över för att underlätta 

förskollärares arbete i framtiden. 

7.2 Implikationer för förskolan 

Resultatet i studien visar att förskollärare använder digitala verktyg för att förbereda 

barnen inför framtiden och göra dem till kompetenta samhällsmedborgare, med den här 
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synen på digitala verktyg ger det implikationer för förskolan som då har möjlighet att 

lägga grunden för barnens digitala kompetens. Förskollärarna uttrycker att digitala 

verktyg kan bidrar till möjligheter att nå lärande genom flera olika metoder och 

möjliggör för barnen att upptäcka världen på ett spännande och förhållandevis enkelt 

sätt, exempelvis det förskollärarna berättar om att de studerat sjövattnet i ett digitalt 

mikroskop eller får upplevelsen av att åka tåg på med hjälp av en projektor. Digitala 

verktyg ger därför möjlighet till att utveckla och utmana barnen i deras lärande på ett 

sätt som inte traditionella läromedel gör. 

 

I studien framkommer en generellt positiv bild av digitala verktyg i förskolans 

undervisning där digitala verktyg numera ses som ett eget ämne. Den positiva bilden 

tänker vi i förlängningen kan bidra till att förskollärare väljer att arbeta med digitala 

verktyg. Vilket i så fall medför att alla barn i förskola ges möjlighet till att utveckla en 

digital kompetens som bidrar till en likvärdighet i barns utbildning i svensk förskola. 

Men studien visar att för att det här ska vara genomförbart behöver förskollärare ges rätt 

förutsättningar från rektorer och huvudmän i form av kompetensutveckling, tid för 

planering och resurser i form av digitala verktyg. Om förskollärare inte ges rätt 

förutsättningar tänker vi att risken finns att arbetet med digitala verktyg uteblir. Rätt 

förutsättningar anser vi därmed grundläggande för att förskollärare ska använda digitala 

verktyg i sin undervisning och därför behöver rektorer och huvudmän se över de 

förutsättningar som förskola och förskollärare ges för att kunna skapa undervisning av 

god kvalitet. 

 

7.3 Vidare forskning 

Ett område som skulle vara intressant att forska vidare på är rektorers och huvudmäns 

inställningar till digitala verktyg och hur det påverkar deras beslut gällande förskola. Då 

huvudmännen och rektorernas bild av digitala verktyg i förskola kan ge en förståelse för 

de förutsättningar som förskollärare ges gällande möjlighet till undervisning med 

digitala verktyg. 

 

I studien tar vi även upp att förskolan fått ett ökat krav på att arbeta med digitala 

verktyg och barns digitala kompetens. Något som framkommit i studien är att 

förskollärarna ser digitala verktyg som ett eget ämne därav vore det intressant att genom 

en observationsstudie undersöka hur förskollärare aktivt arbetar med digitala verktyg för 

att utveckla barnens digitala kompetens då det i den tidigare forskningen saknas resultat 

kopplat till digitala verktyg som ett eget ämne. 
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Bilaga A Missiv 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Linnéuniversitet i Växjö. Vi har precis påbörjat vårt självständiga arbete som handlar 

om digitala verktyg i förskola. Med vår studie vill vi synliggöra förskollärares tankar 

kring arbetet med digitala verktyg i undervisningssituationer. För att få kunskap om hur 

förskollärare tänker kring arbetet med digitala verktyg vill vi komma i kontakt med dig 

som är verksam förskollärare för en intervju inom ämnet. Intervjun kommer ta mellan 

30–45 min och spelas in via ljudfil för att vi ska kunna lyssna till svaren i efterhand. 

Inga specifika kunskapskrav inom digitala verktyg krävs då vi är intresserade av hur du 

beskriver dina tankar kring användning av digitala verktyg. 

 

Vid forskning finns krav på oss att följa vetenskapsrådets etiska principer, därmed deltar 

du frivilligt i studien och kan närsomhelst välja att avbryta utan vidare förklaring. Vi 

kommer i studien fingera ditt och din arbetsplats namn för att värna om er integritet, 

samt kommer insamlat material förstöras efter färdigställandet av studien. Vi kommer 

enbart använda vårt insamlade material inom ramen för vår utbildning. 

 

Vi hoppas höra från dig och att du vill bidra med din kompetens till vår studie! 

Om du väljer att delta önskar vi genomföra intervjun under v. 48–49, tid och plats 

kommer vi gemensamt överens om (förslagsvis sker intervjun på din arbetsplats). 

Vi är tacksamma om du hör av dig så snart som möjligt oavsett om du vill delta eller ej. 

 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar! 
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