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Abstrakt  

"That's the future!" A study of preschool teachers' views on digital tools.  

 

Det övergripande syftet med denna forskningsstudie är att bidra med kunskap om 
förskollärares syn på barns samspel vid användning av digitala verktyg i 

undervisningen samt förskollärares syn på vilka hinder och möjligheter det finns med 

digitala verktyg i undervisningen. Studien bygger på semistrukturerade 

gruppintervjuer där syftet är att få en ökad förståelse för hur förskollärare i förskolan 
upplever sitt arbete med digitala verktyg. Studien genomförs med sex förskollärare 

från två olika förskolor i olika kommuner. Resultatet av studien visar att förskollärare 

upplever en viss osäkerhet kring för hur mycket plats den digitala världen ska ta vid 
undervisningssituationer. Studien visar även att brist på kunskap hos förskollärarna 

och de begränsade ekonomiska resurserna inte ger dem den möjlighet som behövs för 

att använda sig av digitala verktyg. En central del i förskollärarnas upplevelser 
grundar sig i den goda känslan och de möjligheter som digitaliseringen bidrar med. 

Några förskollärare talar starkt för verktygen utifrån ett samhällsperspektiv, det är ett 

stöd och komplement för barn i behov av stöd, det ger möjlighet till fler 

uttrycksformer samt ökad utveckling och lärande genom barns samspel mellan barn-
barn och barn-vuxen.  

Nyckelord 
Förskola, digital kompetens, digitala verktyg, samspel, undervisning, IKT, 

sociokulturellt perspektiv, Lpfö 18  

Tack 

Vi vill tacka medverkande förskollärare som bidragit genom att möjliggöra våra 
gruppintervjuer. Vidare vill vi också tacka vår handledare Anna Lilius för hennes 

stöd, förtroende och hjälp under hela skrivprocessen. Vi vill även tacka varandra för 

att vi har haft ett utmärkt fungerande samarbete genom hela skrivprocessen. Vi har 
gett varandra stöd och kompletterat varandra i examensarbetet genom våra olika 

förmågor. Det har varit en krävande men också rolig och lärorik resa under processens 

gång. Slutligen vill vi tacka våra nära och kära för den stöttning vi fått.  
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1 Inledning 

Under vår utbildning har intresset för digitala verktyg blivit större och större. 
Skolverket har reviderat Läroplanen för förskolan och i den har nya skrivningar om 

barns digitala kompetens framkommit. Vi är båda verksamma inom förskolan och har 

upplevt att förskollärarna har uttryckt viss okunskap kring digitaliseringen och detta 
ses som ett problem. Utifrån tidigare erfarenheter har vi upplevt att personalens brist 

på digital kompetens leder till att det tar tid och blir ett komplicerat och problematiskt 

område. Skolverket (2018) menar att förskolan ska stimulera och utmana barnens 

lärande och utveckling inom de olika områden som förskolans läroplan pekar på att 
personalen ska arbeta utefter. För att vi ska kunna fullfölja det krävs det att 

digitalisering är en del av barnens vardag i och med den digitaliserade värld som vi 

idag lever i. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn 
på barns samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt 

förskollärares syn på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i 

undervisningen. 

 
Jäverbring (2019) presenterar olika digitala verktyg. I förskolan talar man starkt för 

lärplattan som ett praktiskt och aktivt exempel i förskolan. EU och OECD 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) formulerade år 2006 
åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande då digital kompetens var ett av dem 

(Europeiska gemenskaperna, 2007). När barnen ges möjlighet att använda digitala 

verktyg utvecklas deras förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter och 
på så sätt sker ett lärande hos barnet på fler sätt och under olika nivåer. Barnen får 

möjligheten att använda sig av olika verktyg och material tillsammans med flera andra 

barn som kan samarbeta och lära sig av varandra (Elm Fristorp & Lindstrand, 2012). 

Studier från Walldén Hillström (2014) visar att barnen vid användandet av surfplattan 
kunde be andra barn om hjälp och därefter fortsätta aktiviteten när de testar och prövar 

olika lösningar tillsammans. Barnen presenterade även sina digitala kompetenser vid 

problemlösning när pedagoger var involverade. Stephen & Plowman (2008) har 
undersökt hur avgörande den vuxnas roll är för att stödja barns utveckling och 

lärande. Vuxnas förhållningssätt till digitalisering är en central del för att barns 

engagemang till digitala verktyg ska utvinna ett lärande. Hernwall (2016) har forskat 
och undersökt förskollärare och deras uppmärksamhet lades dock mest på vilka 

personliga hinder som de upplever. Ett av hindren och något som alla var överens om 

var att det krävs ett större engagemang och ett omfattande stöd från kommuner 

eftersom de själva inte har den kompetensen främst för hur användandet av digitala 
verktyg ska ske. Utifrån viss forskning är det nu av relevans att undersöka, genom en 

kvalitativ studie, förskollärares syn på barns samspel vid användning av digitala 

verktyg i undervisningen samt förskollärares syn på vilka hinder och möjligheter det 
finns med digitala verktyg i undervisningen. 
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2 Bakgrund  

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av begreppet digital kompetens utifrån ett 
historiskt perspektiv. Det efterföljs av de revideringarna i Läroplanen för förskolan 

kring digital kompetens, samt beskrivningar av för studien relevanta begrepp, både 

ingående och på ett generellt plan.  

2.1 Historiskt perspektiv på digital kompetens i förskolan  
EU och OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
formulerade år 2006 åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande då digital 

kompetens var ett av dem. År 2012 tillsätter regeringen Digitaliseringskommissionen 

där syftet var att vara rådgivare och utreda och analysera Sveriges frågor kring 

digitalisering (Europeiska gemenskaperna, 2007). Tre år senare beslutade regeringen 
att göra ett tilläggsdirektiv. Digitaliseringskommissionen (2015) fastställer att det 

kommer behövas nya krav och strategier på utbildningssystemet, samt att utreda hur 

främjandet inom området ska bedrivas.  År 2017 beslutar Regeringen om nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet.  

Regeringens övergripande mål för strategin är att det svenska 

skolväsendet ska vara ledande i att ta vara på de möjligheter som 

digitaliseringen av samhället medför. Barn och elever ska uppnå 

en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och 

likvärdigheten ska stärkas (Utbildningsdepartementet, 2017a, 
s.4). 

Strategin innehåller tre fokusområden som ska uppnås år 2022 tillsammans med SKL 

(Sveriges kommuner och landsting). Dessa områden är: digital kompetens för alla i 
skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt forskning och uppföljning 

kring digitaliseringens möjligheter. Utbildningsdepartementet (2017b) beskriver att  

digitala kompetenser stärks och ska tillämpas senast från och med 1 juli 2018 i 

läroplaner och kursplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Sammanfattningsvis 
avser ändringarna programmering, källkritisk förmåga, omsätta idéer på ett kreativt 

sätt med användningen av digital teknik, arbeta med digitalt verktyg, medier, texter, 

digitala system och tjänster samt utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan 
på individ och samhälle (Utbildningsdepartementet, 2017b).   

 

Elyoussoufi (2019) menar att stå i proportion med den reviderade läroplanen upplevs 
för många pedagoger som svårt och det innebär att vi måste ta tillvara på varandras 

kvaliteter. Det digitala är förhållandevis nytt och är i en ständig process framåt och 

alla besitter inte samma kompetenser. Det krävs en djärvhet i att våga misslyckas, att 

vara otillräcklig och okunnig kring digitalisering. I samspel med sina kollegor är det 
nödvändigt att anstränga sig och framförallt riskera för att skapa en fördjupad 

förståelse för vad digitalitet är (Elyoussoufi, 2019). Författaren beskriver den 

närvarande och medforskande pedagogen som är nyfiken i barnens undersökande och 
lärande tillsammans med den digitala tekniken. Pedagogerna måste våga utmana och 

testa tekniken själva för att utveckla sin digitala kompetens för att i sin tur utmana 

barnen vidare i sin egen lärprocess med stöd av digitalitet. Att arbeta i ett arbetslag 
med andra pedagoger och samtidigt ha ett gemensamt förhållningssätt är 

grundläggande för att skapa en mer digital värld och för att arbetet ska bli givande 

och lönsamt (Elyoussoufi, 2019). 
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2.2 Undervisning 
Thulin och Jonsson (2018) beskriver förskollärares sätt att uppfatta barn och försöka 

närma sig barns perspektiv. Barns perspektiv innebär att barn ska engageras i 

planering, genomförande och utvärdering. Förutsättningarna för barns lärande är att 

deras tidigare kunskaper och upplevelser länkas till nya.  

Att göra bruk av barns perspektiv i undervisning innebär att undervisning görs 
med barn där barns erfarenheter och sätt att kommunicera ses som en resurs 

samt en aspekt av hur barns kunskaper konstrueras (Thulin & Jonsson, 2018, 
s.98).  

 
Begreppet undervisning har nyligen förts in i den reviderade läroplanen för förskolan 

och förknippas med att barnen ska stimuleras och utmanas med en utgångspunkt för 
att de ska utvecklas och öka sitt lärande. Undervisningssituationer ska starta vid 

spontana som planerade aktiviteter eftersom barns lärande sker ständigt. På förskolan 

arbetar man i ett arbetslag där förskollärare, barnskötare och övrig personal 
tillsammans ska bidra till att varje barn utvecklas och utmanas utifrån deras 

individuella förutsättningar. Alla i ett arbetslag kan inte allt i sin helhet men 

gemensamt undervisas barnen och arbetslaget ska ge möjligheter för att barnen ska 

utvecklas. Säljö (2018) menar att man kan vara säker på att framtiden är digital. Det 
är därför viktigt att se till att förena digitaliseringen med undervisning och lärande 

redan med barn i förskolan och uppåt i skolåren. Undervisning är något som sker hela 

tiden då barnen vistas i förskolan. De spontana undervisningssituationerna inträffar 
när och var som helst, inne som ute. Vid planerade tillfällen krävs det förberedelse, 

organisation och att förstå avsikten med undervisningen (Skolverket, 2019).  

I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och 
utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar 
till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll 
som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker 
hela tiden (Skolverket, 2018, s.7). 

 
Den reviderade Läroplanen publicerades den och trädde i kraft den 1 juli 2019, i den 
är det mer fokus på den digitala användningen i förskolan. I och med detta är det 

viktigt att personalen aktivt arbetar med att applicera digitala verktyg i verksamheten. 

Läroplanen står också för att barnen ska utveckla sina förmågor att kommunicera, 
dokumentera och uttrycka olika upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp 

av olika uttrycksformer, såväl som med eller utan digitala verktyg (Skolverket, 2018).  

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 
kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 
kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information 
(Skolverket, 2018, s. 5). 
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2.3 Barns samspel  
Thulin & Jonsson (2018) beskriver att samspelet mellan barn-barn och barn-vuxna är 

utgångspunkten för barns utveckling och lärande. Fristorp & Lindstrand (2012) 

skriver att när barnen får möjlighet att använda digitala verktyg för att utveckla deras 

förmåga till att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter genomförs ett lärande 
hos barnet på fler sätt och under olika nivåer. Barnen får möjlighet att använda sig av 

olika verktyg och material tillsammans med flera andra som kan samarbeta och lära 

sig av varandra (Thulin & Jonsson, 2018). “Kunskapssynen innebär att barnens 
lärande och utveckling sker i samspel med andra, i ett socialt sammanhang” (Niss, 

Hindgren & Westin, 2013, s. 74). Säljö (2018) menar att det ska finnas en uppenbar 

pedagogisk tanke när resurser som datorer eller lärplattor ska sättas in. Det ska finnas 

idéer som blir till aktiviteter där både barn och vuxna möts av utmaningar i samspel 
med varandra. Har man en planerad pedagogisk miljö kan digitala verktyg i 

samverkan med personal bidra till utveckling inom många centrala kunskapsområden 

(Säljö, 2018). Social kompetens är ett underlag i människans utveckling. Social 
kompetens är alla former av mänskligt samspel, när barn förhåller sig till sig själva 

och världen skapar man från första stund en relation med andra människor. Alla barns 

förmågor är ursprungligen från sociala relationer (Strandberg 2008). 

Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens 
utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att 
barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. 
Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns 
möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna 
(Skolverket, 2018, s.11).  

2.4 Digitala verktyg  
Jäverbring (2019) menar att digitala verktyg i förskolan ses som redskap och 

komplement i form av telefoner, datorer, projektorer, programmeringsrobotar, 

digitala mikroskop och tavlor, ljusbord, bildskärmar, VR-utrustning samt olika 
varianter av kameror men man talar starkt för just lärplattan som ett praktiskt och 

aktivt exempel i förskolan. Det är också pedagogernas uppgift att inreda miljön i 

verksamheten så den blir inspirerande och utmanande för barnen. Tillsammans med 
digitala verktyg får pedagogerna en möjlighet att skapa upplevelser som de inte hade 

kunnat gjort utan dessa. Det kan ge en förstärkt känsla i rummet och öppna barns 

fantasivärld med hjälp av olika högtalare, projektorer och lärplattor (Jäverbring, 
2019).  

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den 
digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett 

kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska 
kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information 
(Skolverket, 2018, s. 5) 
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2.5 Beskrivning av relevanta begrepp på ett generellt plan 
 

IKT - Informations- och kommunikations teknologi (Strandberg, 2008). 

 

Digitala verktyg – Digitala verktyg i förskolan kan ses som redskap i  form av 
telefoner, datorer, projektorer, programmeringsrobotar, digitala mikroskop och 

tavlor, ljusbord, bildskärmar, lärplattor, VR-utrustning samt olika varianter av 

kameror (Jäverbring, 2019). 
 

Samspel – Gemensamt handlande med deltagande (Nationalencyklopedin, 2019c).  

 

Digital kompetens – Digitala system leder till nya produkter, tjänster och beteenden 
(Nationalencyklopedin, 2019a). Läroplanen för förskolan beskriver att utbildningen 

ska utveckla barns adekvata digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för 

den digitaliseringen de möter i vardagen (Skolverket, 2018). 
 

Artefakter - Föremål formade av människan, inte av naturliga slag. I Vygotskijs 

psykologi är verktyg och tecken det viktigaste (Strandberg, 2008). 
 

Undervisning - Undervisning beskrivs som meddelande av kunskaper och jämförs 

med pedagogik (Nationalencyklopedin, 2019b). 

 
 

2.6 Sammanfattning av bakgrund 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 

samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn 

på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. I 
bakgrunden beskrivs därför digital kompetens utifrån ett historiskt perspektiv. År 

2006 togs det fram flera nyckelkompetenser för livslångt lärande och bland dessa 

finns begreppet digital kompetens. År 2017 beslutar sedan regeringen om nationell 
digitaliseringsstrategi för skolväsendet som innehåller tre följande områden: digital 

kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och användning, samt forskning 

och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. År 2018 trädde de reviderade 

läroplanerna i kraft och i dessa stärks den digitala kompetensen. Därefter fördjupas 
läsaren i relevanta begrepp som undervisning, barns samspel och digitala verktyg och 

detta följs sedan av andra begrepp som förklaras på ett mer generellt plan.  
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3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 
samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn 

på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen.  

Studien utgår från följande frågeställningar:   
 

1. Hur ser förskollärare på barns samspel med digitala verktyg i 

undervisningen? 

2. Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärare i arbetet med digitala 
verktyg i undervisningssituationer? 
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4 Tidigare forskning  

I detta kapitel görs en översikt av tidigare forskning som är relevant för studien. 
Översikten har delats in i: barns samspel i lek med digitala verktyg, förskollärarnas 

förhållningssätt till digitala verktyg i undervisningen samt möjligheter och hinder i 

användandet av digitala verktyg. Slutligen ges en sammanfattning av 
forskningsresultaten. 

4.1 Barns samspel i lek med digitala verktyg  
Walldén Hillström (2014) har forskat om förskolebarns och pedagogers användande 

med surfplattor. Författaren benämner begreppet surfplatta som sedan utvecklas 

vidare till lärplattan i hennes studie. Hon tolkar det som att pedagogerna vill framhäva 

användandet av den digitala teknologin mer i relation till barns lärande. I studien har 
fyra pedagoger och 15 barn i åldrarna 3–5 år undersökts. Författaren har undersökt 

användandet av digitala surfplattor samt barns och pedagogers samspel under åtta 

månader genom observationer och videodokumentation. I resultatet från studien 
framkom det i alla exempel att barn använder sig av olika tillträdesstrategier och hur 

barnen på olika sätt erbjuder sin hjälp till andra. Barn använder sig av tal och 

kroppsliga resurser så som pekningar och blickar när de löser ett problem. Det 
framkommer tydligt vid situationer i Walldén Hillströms (2014) studie att barn i 

samspel med varandra ger hjälpande förslag för hur den andra ska gå vidare i appen 

som används. Resultaten konstaterar det kollektiva arbetet och menar på att 

deltagarnas bidrag tillsammans blev viktigt för att synliggöra barns digitalitet. Barns 
digitala kompetenser omfattas av sociala kompetenser som handlar om att utveckla 

strategier för att få tillgång till surfplattorna. Författarens observationer har uppvisat 

att barn använder lärplattan i relation till andra deltagare.  Barnen använder även olika 
strategier när de använder lärplattan. Barnet som håller i lärplattan ses som “ägare” 

då andra barn kan påverka genom att komma med förslag och idéer. Här menar 

författaren att de får träna på sin kommunikation och sociala förmågor.  Barnen visade 

under användandet av lärplattan att de kunde be andra barn om hjälp och därefter 
fortsätta aktiviteten genom att de testar och prövar olika lösningar tillsammans. 

Barnen presenterade även sina digitala kompetenser vid problemlösning när 

pedagoger var involverade (Walldén Hillström, 2014).  
 

Ljung-Djärf (2004) har visat i sin studie att samspelet runt datorn i förskolan kan 

karaktäriseras utifrån tre olika positioner: ägar-, deltagar- och åskådarpositionen. Det 
barn som benämns som ägaren är det barn som har kontroll över mus och tangentbord. 

Ägaren har inflytande för vad som ska hända på skärmen. Att sitta bredvid den som 

spelar innebär inte att det barnet inte hittar någon glädje för att sitta där utan deltar 

även i samvaron. Andra barn föreslår, argumenterar, ber eller vädjar om att få sina 
förslag eller idéer förverkligade som Walldén Hillström (2014) också påvisar. 

Deltagaren är det eller de barn som finns i nära anslutning bredvid ägaren. Att komma 

med olika förslag som ägaren anser vara relevanta kan vara nyckeln till att bli 
bekräftad som deltagare. Det finns även en risk att ägaren skuldbelägger deltagaren 

om aktiviteten blev misslyckad. Att vara deltagare innebär att vara villig att ge förslag 

och stöd och uttrycka ett intresse för vad som sker på skärmen, inte att överta 

ägarrollen genom att kräva mer än vad ägaren vill. Författaren benämner även de barn 
som befinner sig i bakgrunden till datorn men som inte innefattar någon aktiv roll i 
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användandet av datorn som åskådaren. Att titulera sig som åskådare kan vara ett 

aktivt val av barnen, de får agera publik och håller ägaren och deltagaren sällskap 

genom att titta på. Författaren menar här att den betydelsefulla delen i att vara 
åskådare är att barnen får möjlighet att bevaka hur andra gör när de spelar och lära sig 

utan att framstå som okunnig framför andra. I studien framförs även att man vid dessa 

tillfällen får en förståelse för turtagningens innebörd, det är en väntan på att själv få 
spela (Walldén Hillström, 2014). 

 

4.2 Förskollärarnas förhållningssätt till digitala verktyg i 

undervisningen  
Stephen och Plowman (2008) har forskat kring barns möte med IKT i förskolan. De 

har undersökt hur avgörande den vuxnes roll har för att stödja barns utveckling och 

lärande. Vuxnas förhållningssätt till digitalisering är en central del för att barns 

engagemang till digitala verktyg ska utvinna ett lärande. Förskollärarna som deltog i 
studien tydliggör ett erkännande kring deras kunskaper och kompetenser inom 

tekniken som begränsad. Det framgick att när förskollärarna utvecklade ett förtroende 

och en bredare syn för den nya tekniken kunde de vuxna stimulera barns lärande och 
utveckling på ett mer lämpligt sätt. Studien framhåller att självsäkra pedagoger till 

digital media medför hållbara, produktiva och varierade möten med digitala verktyg 

för barnen. Resultatet visar även på att den vägledda interaktionen är nödvändig för 
att förbättra barns samspel med IKT. 

The need for both proximal and distal guided interaction to enhance children’s 
learning with ICT calls for recognition of the value of adult scaffolding of 
learning through direct interaction and indirect planning and providing (Stephen 
& Plowman, 2008 s. 653). 

 
Nikolopoulous & Gialamas (2015) studie visar att pedagogers tekniska färdigheter 

och övertygelser inom teknik är i hög grad aktuell för att påverka barns digitala 
kompetens. Kopplingen som författarna drar som slutsats är att lärarnas tro på de 

möjligheter som digitala verktyg bidrar till är anslutet till barns lärande och 

utveckling. Resultatet visar starkt att IKT i förskolan är ett effektivt sätt för barn att 
lära sig och utvecklas. Majoriteten av pedagogerna uttryckte sig ha goda kunskaper 

för att integrera IKT och ungefär en femtedel uttryckte en viss osäkerhet. Lärarnas 

individuella egenskaper påverkas av förtroendet för IKT, antal år med lärarerfarenhet, 
relationen till IT och lärarutbildning inom området. Flera år av erfarenhet inom IT 

ökade förtroendet för att vilja integrera IKT.  Författarna lägger tyngd vid 

förskollärarnas åsikter eftersom detta påverkar huruvida IKT används i verksamheten. 

Den väsentliga och viktiga rollen leds av pedagoger, ju högre förskollärarnas 
förtroende för teknik är, desto högre är avsikten att använda sig av digitala verktyg. 

Digitalitet blir gradvis en mer angelägen och central del i barns liv. Från pedagogerna 

krävs en medvetenhet och en förmåga för att utforma miljöer och sammanhang för 
lärande. Detta för att stödja barns möjligheter till att leka och lära sig med och om 

digitala verktyg (Nikolopoulous & Gialamas, 2015). 
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I Walldén Hillströms (2014) studie framgår det att en utav fyra pedagoger anser att 

barn inte ska leka och använda sig av digitala verktyg i förskolan. Pedagogen menade 

att det finns ett hot och anses vara ett hinder för de andra viktigare aktiviteterna som 
förskolan ska erbjuda. Författaren poängterar därför att pedagogernas förhållningssätt 

till användningen av digitala verktyg i förskolan får en negativ inverkan på barnens 

möjlighet att använda dem. De utgår från vad pedagogerna inte kan och vill, inte 
utifrån vad barnen vill.  Pedagogerna som har erfarenhet och intresse för att använda 

digitala verktyg i förskolan utvecklades senare till att barnen blev mer positivt 

inbjudna och engagerade i digitala aktiviteter. Otterborn, Schönborn & Hultens 

(2018) undersökningsresultat visade att förskollärarna har ett stort intresse för digitala 
verktyg och att det fanns fördelar med att arbeta med dessa i förskolan, men det visade 

även att arbetet begränsas när det är brist på digitala färdigheter hos personalen. 

Eckeskog (2019) beskriver i sitt forskningsresultat ett professionaliseringsproblem. 
Personalen strävar efter att se professionella ut och att höja sin status i samhället 

genom sin profession. Läraryrket ska förbättras men det blir problematiskt när de 

förmedlar en bild av förskolan och dess läroplan när de själva inte förstår 
digitaliseringen som har tillkommit i reviderade läroplanen. Författaren framför att 

digitalisering bör ha en utgångspunkt i olika diskussioner tillsammans på förskolan 

om syftet, följt av varför IKT ska införas. Även verksamheters förutsättningar och 

eventuella förändringar liksom personalens nuvarande kunskaper och kompetenser 
som förändringen berör. Lärplattformen Flexus var ett verktyg som kommunen 

använde sig av när de genomförde en utförlig teknisk riskanalys över konsekvenser 

och förmåner med implementeringen av IKT. Ett sådant verktyg kan urskilja vilken 
typ av utbildning och stöd som krävs på en grundläggande nivå för att införa den nya 

tekniken. Detta ska bli en tillgång för verksamheten istället för en belastning 

(Eckeskog, 2019).  

4.3 Möjligheter och hinder i användningen med digitala verktyg 
Kjällander & Moinian (2014) framställer den digitala surfplattan som väldigt 
inflytelserik och avsevärd som på angivet sätt ger barn möjlighet att leka och lära 

tillsammans. Peterson (2015) beskriver i sin avhandling surfplattans betydelse och 

menar på att barn blir mindre beroende av en vuxen när de får tillgång till den digitala 

surfplattan. Författaren menar att barnet kan använda olika appar på egen hand, 
förutsatt att pedagogerna skapar utrymme för barnens självständighet. Studien 

bekräftar att barnen samarbetar med sina vänner och är engagerade för hur 

applikationen fungerar. Uppgifter visar att med hjälp av digitala verktyg kan barnen 
på ett mer lämpligt sätt uttrycka sig. Appen ”stop-motion” ger barnen möjlighet att 

skapa film med ljud och bild utifrån deras intresse. Detta leder till att de blir mindre 

beroende av stöttning från en vuxen. Med en traditionell digitalkamera hade det 

begärts mer tid och vägledning från en vuxen. De övergripande möjligheterna de 
digitala verktygen ger är det multimodala kommunikationssättet och att lärplattan är 

ett verktyg som är flyttbart och som kan användas var som helst på ett smidigt sätt 

(Peterson, 2015).   
 

Hutchison & Beschorner (2013) framställer i deras artikel möjligheterna med digitala 

verktyg för att förbereda barn inför sin skolutbildning. Författarna beskriver att digital 
teknik blir allt mer viktigare och att undervisningen kommer förändras. Författarna 

lyfter även fram lärplattan som ett viktigt verktyg som barnen kan använda själva. 

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Hutchison,+Amy/$N?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/indexinglinkhandler/sng/au/Beschorner,+Beth/$N?accountid=14827
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Fallstudien som har gjorts resulterar i att ny kunskap om digitala sammanhang 

tillsammans med lärplattan kan erbjuda ett varierande sätt att läsa, skriva, lyssna, tala. 

Lärplattan blir en social artefakt för att den ofta används i sociala sammanhang där 
man ofta pratar och arbetar i grupp. Brodin & Lindstrand (2003) talar för tre synsätt 

man kan se på användandet av IKT i förskolan. Den första är inlärningsaspekten där 

användandet skulle kunna ge variation och ett ökat utbud av uttrycksformer för barnen 
samt ett nytt arbetssätt för de vuxna. Utifrån detta synsätt kan användandet av IKT 

dessutom erbjuda nya möjligheter för barn i behov av särskilt stöd. Den andra 

aspekten är arbetslivsaspekten. Framtiden är digital och det handlar om en syn på 

samhället där förskolan ska förbereda barnen inför framtiden och deras yrkesliv. Den 
tredje aspekten är demokratiaspekten som innebär att alla är människor och lika 

signifikanta. Barnet är en blivande medborgare och alla medborgare ska ha rätt till en 

likvärdig utbildning. Alla dessa aspekter är i någon mån framåtsyftande (Brodin & 
Lindstrand, 2003). 

 

Peterson (2018) har undersökt och forskat för möjligheter för barn att delta i 
flerspråkiga aktiviteter med lärplattan. Studien visar att applikationer som Skype ger 

möjligheter till att samtala och kommunicera med andra barn på andra förskolor på 

sitt gemensamma minoritetsspråk. Även Plowman & McPake (2013) förklarar att 

med rätt stöd kan digitala verktyg öppna vägar för barns kommunikation och ge barn 
en mer spänningsfylld vardag och nya kunskaper.  Detta bidrar även till att barns 

kommunikativa färdigheter utvecklas och kan förbättra den sociala interaktionen. 

Hernwall (2016) har undersökt hur 12 förskollärare ser på användandet och vilka 
hinder och möjligheter de upplever för att använda sig av digitala verktyg i deras yrke. 

Ett av hindren och något alla var överens om var att det krävs ett större engagemang 

och ett omfattande stöd från kommuner eftersom de själva inte har den digitala 

kompetensen främst för hur användandet med digitala verktyg ska ske. Ett annat 
hinder som åskådliggjordes i Hernwalls studie var också varför digitala verktyg ska 

användas och bli en del av förskolans vardag. Slutsatsen av studien konstateras av 

författaren som menar att förskollärarnas individuella erfarenheter för användandet 
med digitala medier är minimal och oviktig. För att förskollärare ska kunna använda 

IKT som ett stöd för att utveckla och tillämpa kreativa processer för barn framförs 

krav på att pedagoger måste utveckla digitala kompetenser och en rimlig kvalitet för 
varför och hur digitala verktyg kan stödja barns digitala kvalifikationer (Hernwall, 

2016).   

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning  
I ovanstående forskning framkommer det att digitala verktyg kan gynna barns 

samspel på flera områden. Samspelet utspelar sig ofta i olika tillträdesstrategier eller 

när de vill delge sina tankar och lösningar för att komma framåt i spelet eller 
aktiviteten. Vid användningen av digitala verktyg kan man inta olika positioner där 

man själv kan välja vilken position man intar. Forskningen visar att förskollärares 

förhållningssätt spelar roll för hur barns användande av digitala verktyg blir. Det visar 
även att pedagogers skilda kunskaper om IKT verkar har inverkan på vilken syn man 

har på digitalitet. Förskollärare ser fler möjligheter med användandet än hinder, men 

menar att det krävs mer stöd från kommuner för att man på ett hängivet sätt i enlighet 
med läroplanen kan arbeta med digitaliseringen. 
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5 Teoretisk utgångspunkt  

I detta kapitel beskrivs det sociokulturella perspektivet ursprungligen från Lev 
Vygotskij med tillhörande teoretiska begrepp som är aktuellt för resultatet i vår studie. 

Det avslutas sedan med en sammanfattning.  

5.1 Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskij arbeten 

om utveckling, lärande och språk. Han var intresserad av att se på människan ur ett 
biologisk och sociokulturellt perspektiv i kombination med hur människan 

samverkade. Perspektivet framhåller att psykologin befann sig i en kris och att det var 

tillräckligt för att förklara hur människan lär och utvecklas. Det sociokulturella 

perspektivet handlar således om lärande och utveckling av de förmågor som läsa, 
skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem etc. (Säljö, 2016).   

5.1.1 Medierande redskap  
Säljö (2016) beskriver det sociokulturella perspektivet där mediering är ett 

grundläggande begrepp och med mediering avses det som människan använder sig av 

redskap och verktyg som hjälpmedel för att förstå vår omvärld och hur vi ska agera i 

den. Det finns något mellan individen och miljön. Strandberg (2008) beskriver 
verktygen som hjälper oss att agera och tänka, det vi inte har i huvudet kan vi låna 

från verktygen. Mellan oss och världen finns medierade artefakter, verktyg och 

tecken, som hjälper oss att lösa problem, när vi minns, när arbetar och när vi tänker. 
Det är genom kommunikationen med andra människor som vi kan uttrycka oss och 

det som formar vårt tänkande (Strandberg, 2008).  

5.1.2 Appropriering – att beskriva och förstå lärande 
Säljö (2016) framställer Appropriering som något som sker tidigt i livet och är 

betydelsefull för framtiden.  Det är här barnen lär sig sitt förstaspråk, lär sig förstå i 

sociala sammanhang och i samspel med andra, samtidigt som de utvecklar sin 
identitet. Mycket av det vi lär oss blir vi bekanta med i vår vardag. Hur vi sedan lär 

oss, sker i samtal och samspel med föräldrar, syskon och andra deltagare genom lek 

och andra aktiviteter. Författaren menar att man lär sig begrepp och betydelser under 

det vardagliga, spontana och dagliga samspelet. De vetenskapliga begreppen som 
kommer från vetenskapen och mer abstrakta, är begrepp som vi inte möter i vår 

vardag, och menar därmed att det inte är lätt att förstå betydelsen om vi inte får dom 

förklarade.  Dessa begrepp ska bli tillägnade skolan och låta barnen få möjligheter att 
förstå världen utanför sina egna erfarenheter (Säljö, 2016). 

5.1.3 Scaffolding  
Säljö (2016) menar att människan lär sig hela tiden och nya erövringar av kunskaper 
och färdigheter är inom räckhåll. För att undvika de korrekta anvisningarna så är det 

här läraren eller en mer kompetent kamrat kan handleda, hjälpa och inspirera hur man 

använder ett kulturellt redskap. Säljö (2016) benämner detta som Scaffolding när den 
mer kunnige ger stöd till en början, men som sedan snabbt kan avta. Detta är en viktig 

princip för hur man i ett sociokulturellt perspektiv ser på samspel och lärande. 

Strandberg (2008) tar upp det mänskliga mötet som det mest betydelsefulla mötet, 
alla interaktioner är grunden för allt lärande.  



17(39) 

 

5.1.4 Lärarkompetens  
Strandberg (2008) beskriver hur lärarrollen i ett sociokulturellt perspektiv 
presenteras. Att arbeta som ett lag och samarbeta är ett krav. Arbetsfördelningen kan 

variera beroende på situation och behov. Det handlar om lärarkompetenser som ur ett 

sociokulturellt perspektiv innebär att den enskilda läraren inte behöver vara specialist 

eller expert inom alla områden men arbetslaget däremot ska besitta djup kunskap 
inom olika områden, och det bör finnas en helhet i arbetslaget. För att utveckla barnen 

så är denna kompetens en oerhört viktig del i lärarrollen (Strandberg, 2008).  

 

5.2 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt  
Det sociokulturella perspektivet kommer ursprungligen från Lev Semenovich 
Vygotskij som arbetat länge för utveckling, lärande och språk. Han talar stark för tre 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Medierande redskap som innebär att 

människan använder sig av olika redskap och begrepp som människan tar sig an för 
att förstå sin omgivning. Appropriering innebär att människan lär i samspel med andra 

och lärandet utvecklas som mest under vår vardag. scaffolding innebär inom detta 

perspektiv att den mer kompententa kamraten eller den mer kunniga är till för att 

hjälpa och vägleda. Inom perspektivet utgår man ofta från lärarkompetenser i en 
lärarroll och detta är utmärkande i Vygotskijs anda.   

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 
samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn 

på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. 

Genom att använda oss av det sociokulturella perspektivet och utvalda begrepp som 
analysverktyg i vår studie kan vi i undersökningen se hur de digitala verktygen kan 

ses som artefakt och ett medierat redskap där barns samspel samt barns utveckling 

och lärande påverkar förskollärares undervisning. Utifrån förskollärares perspektiv 

får vi en inblick i möjligheter och hinder med användandet av digitala verktyg. 
Genom att få en uppfattning kan vi därefter tolka förskollärarnas tankar, känslor och 

avsikter i förhållande till vad det sociokulturella perspektivet menar vid lärande och 

utveckling med hjälp av artefakter, redskap och verktyg. Det vill säga de digitala 
verktygen.  
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6 Metod  

I detta kapitel beskrivs kvalitativ forskning, semistrukturerade intervjuer på ett 
generellt plan, vilket följs av en redogörelse av studiens datainsamlingsmetod, 

urvalsprocess och genomförande. Det innehåller även de etiska ställningstaganden 

som gjorts under processens gång. 

6.1 Kvalitativ forskning  
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 
samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn 

på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. För 

att undersöka detta genomfördes en kvalitativ studie genom gruppintervjuer. 

Rennstam & Wästerfors (2015) beskriver kvalitativ undersökning, det bör läsas noga 
och långsamt och olika sorters innehåll bör markeras. Innehållet i forskningen bildar 

ett tema och utgör olika rubriker.  

6.1.1 Semistrukturerade gruppintervjuer  
Enligt Denscombe (2018) finns det olika typer struktur inom intervjuer. Studien 

utgick från semistrukturerade intervjuer och det innebär att de frågor som ska 

besvaras och den intervjuade får en större chans till flexibilitet i att utveckla sina svar, 
tankar och synpunkter inom ämnet. Vid semistrukturerade intervjuer kan frågorna 

vara föränderliga och innebär då att man kan hitta nya ämnen att undersöka baserat 

på vad som framkommer intervjun (Denscombe, 2018).  

6.2 Datainsamlingsmetod 
Denscombe (2018) förklarar fördelarna med ljudinspelade intervjuer, genom att 
transkribera datan görs det möjligt för forskaren att hitta detaljer och därefter 

genomföra jämförelser mellan intervjuerna. Forskaren kan välja innehållet i en 

intervju och endast använda data som är relativt och nödvändigt för att poängtera 

resultatet som ska redovisas. Nackdelarna med att transkribera intervjuer är att det 
kan upplevas som en komplicerad och tidskrävande del där deltagarnas gester 

försvinner, men pekar på att det är en värdefull del i forskningen eftersom det skapas 

en djupgående kontakt med materialet (Denscombe, 2018). 
 

Denscombe (2018) beskriver gruppintervjuer där flera personer är inkluderade. 

Datainsamlingen blir sannolikt i större omfattning och det ges en större variation av 
både erfarenheter och åsikter i undersökningen när det är fler deltagare. 

Gruppintervjuer ger möjligheten till att deltagarna kan lyssna på varandra, 

komplettera olika svar och föra diskussioner. Davidsson (2014) menar att 

gruppintervjuer med tre personer i gruppen är inte optimalt då det finns risk att en 
person har en annan åsikt än de andra två. Det kan leda till att den inte vill uttrycka 

sina egentliga åsikter och väljer istället att bli mer tystlåten. 
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6.3 Urval  
Det har valts ut tre förskollärare som varit verksamma i Förskola A, i 20 respektive 

18 och 6 år. Av respondenterna från förskolan A deltog samtliga tillfrågade. Två av 

pedagogerna arbetar på samma avdelning. Av respondenterna från Förskola B deltog 

två av tre tillfrågade förskollärare. Vid intervjutillfället på Förskola B var en av de 
tillfrågade frånvarande men ersattes av en annan förskollärare. Det har valts ut tre 

olika förskollärare som varit verksamma i förskolan i 17 respektive 6 och 1,5 år. 

Samtliga pedagoger arbetar på olika avdelningar. Totalt sex deltagare.  
Förskola A ligger i en mindre tätort i södra Sverige. Förskolan består av fyra 

avdelningar med cirka 80 barn totalt. Förskolan är en kommunal förskola som dess 

övergripande målsättning är att alla barn utvecklas till självständiga individer med tro 

på sig själva och sin förmåga. Förskola B ligger i en tätort i södra Sverige. Förskolan 
består av fyra avdelningar med totalt 74 barn. Förskolan är en fristående förskola som 

strävar efter att ha en Reggio Emilia-profil där personalen ges en större omfattning av 

frihet och närmare väg till beslut. Säljö (2010) beskriver att miljön ses som den tredje 
pedagogen och ska vara föränderlig och stimulerande som ger möjligheter och ökar 

barns kreativa förmåga, tillsammans med medforskande pedagoger. Filosofin innebär 

att utveckla barns uttrycksformer, “Barn har hundra språk” (Säljö 2010, s. 105).  

6.4 Genomförande  
Rektorerna på förskolan har det yttersta ansvaret för det som sker i förskolan, därför 
informerade vi muntligt på vardera förskola om studiens syfte samt för att få deras 

godkännande att genomföra intervjuerna i verksamheten. Respondenterna 

informerades om intervjuns syfte genom ett missivbrev (se Bilaga 2) som lämnades 

till de berörda i verksamheten.  Under båda intervjuerna utgick vi från planerade 
intervjufrågor (se Bilaga 1) som var utformade för att besvara studiens två 

frågeställningar. Efter kommunikation och ett godkännande från samtliga 

förskollärare kunde vi bestämma ett datum och tid som passade oss och förskollärarna 
på respektive förskola. Gruppintervjuerna genomfördes på förskolorna i ett avskilt 

rum. Intervjuerna varade i ungefär 45 minuter och dokumenterades med hjälp av 

ljudinspelning.  

6.4.1 Bearbetning av data 
Denscombe (2018) lyfter fram vikten av att transkribera data. Med hjälp av 

transkriptionen kan urskilja det som är mest relevant från intervjun. Transkriberingen 
gör det möjligt för forskarna att upptäcka värdefulla citat som senare kan användas i 

resultatet av studien. Vi valde att använda oss av ljudinspelning som vi därefter 

transkriberade. Vi valde att enskilt transkribera den gruppintervjun i respektive 
kommun som låg oss närmast. Därefter delgav vi varandra det renskrivna materialet 

och sammanställde alla svar. När det uppstod oklarheter lyssnade vi tillsammans om 

inspelningarna för att få en bättre tillförlitlighet genom att försäkra oss om att det vi 

hörde uppfattades korrekt. Vi valde att särskilja de båda förskolorna till en början för 
att fokusera på vad datan visade var för sig. Vi tolkade och analyserade båda 

transkriberingarna för att hitta likheter och skillnader, återkommande svar, åsikter, 

tankar och de mönster vi kunde se i de båda semistrukturerad gruppintervjuerna. Våra 
analysbegrepp användes för att kategorisera studiens resultat. 
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6.5 Etiska ställningstaganden  
Vi har strävat efter att ha en etisk medvetenhet redan från första kontakt med 

deltagarna under studiens planering och genomförande, utöver det har vi tagit hänsyn 

till vetenskapsrådets forskningsetiska principer och den senaste publikationen från 

Vetenskapsrådet (2017).  
 

Nedan presenteras de fyra etiska principer som användes i studien:  

Informationskravet innebär att deltagarna ska tilldelas information om syftet med 
studien och att deltagandet är frivilligt (Vetenskapsrådet 2002).  Detta har 

tillgodosetts genom att förskollärarna blivit informerade om studiens syfte och att 

samtliga informerats genom missivbrev och vid intervjutillfället att deltagandet är 

frivilligt och att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan i studien.  
Samtyckeskravet innebär att deltagarna har rätt till att bestämma över sin medverkan 

i studien (Vetenskapsrådet 2002). Detta har uppfyllts genom att de själva har gett sitt 

godkännande till att medverka i studien. 
Konfidentialitetskravet definieras som att alla deltagare i studien ska behandlas 

konfidentiellt, så att personer i studien inte går att identifiera (Vetenskapsrådet 2002). 

Deltagarna informerades om att de kommer att vara anonyma för läsaren genom att 
inga detaljer som kan röja identitet eller arbetsplats finns med. Det insamlade 

materialet har förvarats så att inga obehöriga haft tillgång till det. 

Avslutningsvis beskrivs nyttjandekravet med att det insamlade materialet endast får 

användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002). Materialet vi har samlat 
in har endast använts till studien och när arbetet är godkänt kommer ljudfiler och 

transkribering att raderas.  

6.6 Fyra begrepp  
Vetenskapsrådet (2017) har ersatt publikationen Forskningsetiska principer från 

2002. I den nya publikationen har nya principer omformulerats såväl som de gamla 
har omtolkats och används för tillfället på ett nytt sätt. De fyra begreppen är sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet. Även dessa har vi tagit hänsyn till i vår 

studie.  
Grundprincipen för begreppet sekretess är att uppgifter kan sekretessbeläggas och 

detta tillkommer då under en bestämd paragraf i offentlighets- och sekretesslagen. 

Detta innebär även att om informationen och dess uppgifter ska lämnas ut krävs 

godkännande av en myndighet att det är lämpligt att lämnas ut eller inte. Tystnadsplikt 
är något som råder ifall uppgiften även är sekretessbelagd. Däremot gäller det inte vid 

en omvänd situation. Ifall personal får kännedom om ett brott som måste anmälas så 

väger anmälningsplikten mer. Anonymitet betyder att personen i fråga vid exempelvis 
enkäter eller intervjuer vid varje tillfälle ska vara okänd för allmänheten, samtidigt 

som personen själv måste ge ett godkännande för sin medverkan. Konfidentialitet är 

en mer allmän skyldighet att inte skingra uppgifter vidare i förtroende samtidigt som 

det är ett skydd mot att obehöriga får ta del av uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2017). 
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7 Resultat och analys  

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 
samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn 

på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. I 

detta kapitel redovisas studiens resultat. Resultatet presenteras med tre teman:  
Förskollärares syn på barns samspel med digitala verktyg i undervisningen, 

Förskollärares syn på möjligheterna i undervisningssituationer med digitala verktyg 

samt Förskollärares syn på hinder i undervisningssituationer med digitala verktyg. 

Dessa tre teman är anslutna till relevanta begrepp från den teoretiska utgångspunkten 
med tillhörande underkategorier kopplat till våra frågeställningar och områden som 

är viktiga för studien. Förskollärare 1-3 arbetar på Förskola B och Förskollärare 4-6 

arbetar på Förskola A. 

7.1 Förskollärares syn på barns samspel med digitala verktyg i 

undervisningen.  
Förskollärarnas resonemang om barns samspel med digitala verktyg har analyserades 

med avsikt att komma närmare förskollärarnas perspektiv. Data har analyserats med 
utgångspunkt i forskningsfrågan. 

7.1.1 Appropriering – att beskriva och förstå lärande  
Den studie som genomförs presenterar resultat utifrån den teoretiska utgångspunkten 
med det tillhörande begreppet Appropriering genom samspel mellan barn-barn som 

underkategori. 

7.1.1.1 Samspel mellan barn-barn  
Flera förskollärare uttryckte att samspel är en viktig del vid användandet av digitala 

verktyg i undervisningen. De förklarade att barnen inspireras av varandra, lär sig av 

varandra och kan hjälpa varandra när de stöter på problem. En av förskollärarna 
uttryckte att när barn i olika åldrar leker tillsammans ser man också hur de yngre 

observerar de äldre barnen och lär sig utifrån deras observationer. 

 

Förskollärare 4: Jag tycker bee-boten är rolig och där samarbetar dom ju delvis, 
och där behöver dom ju nästan göra det, för den har dom ju inte hemma. Där ser 

man ganska snabbt vilka som förstår hur man ska göra och hur man ska ta 
instruktioner, och en del förstår ju inte alls och då blir det ju en tillgång att då 
kan dom hjälpas åt, för då behöver man inte bli så utsatt om man inte klarar det.  

Förskollärare 3: Vi använder en app när barnen målar musik, de drar med fingret 
på olika instrument och när man målar kommer det olika färger och när de sitter 
och målar fick vi in både taktkänsla, vi kollade efter vart börjar och slutar 
musiken. Det blev ett större lärande eftersom vi var tre barn, skulle det varit ett 
barn så upprepar dem det en gång, här blev det mer och mer och fler 
upprepningar plus att dom uppmuntrade varandra och ser hur de andra gör, och 
det ledde ju faktiskt till att våra allra yngsta kunde i slutet för att dom har ju 
precis sett hur de andra gjorde. 
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En av förskollärarna menar att samspel är något som sker hela tiden. Förskolläraren 

tycker att när barnen får testa något nytt och själva få prova saker så lär sig barnen. 

Respondenten lägger tyngdvikten på Ipaden som något barnen samarbetar med 
mycket.  

Förskollärare 1: Samspel sker ju hela tiden, när barnen själva får prova och testa 
lär dem av varandra hela tiden. Det är faktiskt häftigt att se hur mycket barnen 
samarbetar under hela dagarna här på förskolan, speciellt med Ipaden då.  

 

 

7.1.2 Scaffolding – stöttande och närvarande pedagoger  
Den studie som genomförs presenterar resultatet utifrån den teoretiska 
utgångspunkten med det tillhörande begreppet Scaffolding genom samspel mellan 

vuxen-barn samt pedagogisk tanke som underkategori. 

 

7.1.2.1 Samspel mellan vuxen-barn 
Alla förskollärare som deltog i studien uttryckte vikten av att pedagogerna ska vara 

närvarande och engagerade för att användandet av digitala verktyg ska vara 
pedagogiskt. De menar att om de själva inte är närvarande i användandet blir det inte 

någon undervisning då det istället blir ett tidsfördriv för barnen. De menar att det är 

viktigt att pedagogerna har ett syfte med användandet och att det ska vara kopplat till 
ett lärande. Förskollärarna arbetar här i linje med det sociokulturella perspektivet som 

behandlar barns behov av stöttning utifrån för att nå nytt lärande.   

 

Förskollärare 3: Vi måste vara närvarande och stötta barnen när vi använder de 
digitala verktygen. Vi gör det ofta tillsammans.  

Förskollärare 2: Vi vill ju göra barnen delaktiga och så är det lite med vår app 
Tyra nu som vi har, den kan jag tycka fortfarande tar lite tid men då är ju barnen 

involverade och “checkar in” och “checkar ut” som det heter när de kommer till 
och går hem från förskolan.  

Förskollärare 2: Allt handlar om hur vi använder verktyget, vi kan inte lösa 
barnens problem, det är dom som ska, med hjälp av oss förstås. 

Förskollärare 1: Vi ska ju alltid vara en hjälpande hand för alla barnen. 
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7.1.2.2 Pedagogisk tanke  
Flera förskollärare menar att man måste ha en pedagogisk tanke och det ska finnas ett 
mål och ett syfte med användandet som bidrar till ett lärande. De menar att verktygen 

inte är pedagogiska bara som dom är, utan det är hur och på vilket sätt pedagogerna 

använder verktygen och stöttar barnen i deras utveckling. 

Förskollärare 5: När vi har ett mål, när vi har satt upp “det här vill vi ge dom, 
det här vill vi lära dom”. Det är då det blir ett pedagogiskt verktyg som vi 
använder, för ger du bara lärplattan för att de vill spela spel då blir det ju inte 
det, då blir det ju bara ett tidsfördriv.  

Förskollärare 5: Man ska ha en medveten tanke i användandet. En pedagogisk 
app blir inte pedagogisk bara som den är utan det är ju hur vi pedagoger gör det.  

Förskollärare 4: Det ska vara ett lärande syfte! Det ska vara riktat till individen.  
 
Förskollärare 1: Om man tänker sitta som hemma och spela har vi förklarat för 
dom att det gör vi inte här, det måste alltid finnas ett syfte och ett lärande från 
vår sida.  

 

 

7.2 Förskollärares syn på möjligheter i undervisningssituationer med 

digitala verktyg. 
Förskollärarnas resonemang om möjligheterna och hinder har analyserades med 

avsikt att komma närmare förskollärarnas perspektiv på digitala verktyg i 
undervisningssituationer. Data har analyserats med utgångspunkt i forskningsfrågan.  

7.2.1 Medierade redskap  
Den studie som genomförs presenteras resultatet utifrån den teoretiska 

utgångspunkten med det tillhörande begreppet Medierade redskap genom ett 

kompletterande verktyg- barn med särskilda behov, uttrycksform och samhälleligt 

perspektiv som tre underkategorier. 

7.2.1.1 Ett kompletterande verktyg- barn i behov av särskilt stöd 
Förskollärarna menar att digitala verktyg ses som ett stöd och ett komplement i 
verksamheten vid undervisningssituationer för barn med särskilda behov. 

Förskollärarna använder sig av olika redskap i verksamheten för att möta alla barns 

behov. 

Förskollärare 2: Men också ett väldigt bra komplement till de barn som har 
svårt med språk, och har andra språksvårigheter.  

 
Förskollärare 3: Barn tycker att Ipads är intressanta och spännande. Kan man 
engagera dom genom Ipaden så blir det jättebra 

 
 

 

 
 



24(39) 

 

En förskollärare nämner dialogen med vårdnadshavare. På avdelningen finns vissa 

barn som har koncentrationssvårigheter och hemma används digitala verktyg för att 

lugna barnet. Istället för att läsa saga efter lunchen kan andra verktyg vara 
betydelsefulla för just detta barn.  Ifall man har samråd med vårdnadshavare så menar 

förskolläraren att det känns tryggt och mer acceptabelt.  

 

Förskollärare 2: Vi har barn här som har svårt att koppla av ibland, då har vi fått 
tips från föräldrarna, starta en ljudsaga och, eller jobba något med Ipaden. Då 
har vi samråd med föräldrarna för då kan vi känna “oj”, ska han eller hon sitta 
och se en film här, men då har föräldrarna sagt att det behöver mitt barn ibland, 
och har man den dialogen…  Vi kan inte sätta på en film för att lugn några barn, 
men har man det samspelet med föräldern är det helt okej, då känns det bra.  

 

 
  

En annan förskollärare har också upplevt digitala verktyg som något som är mer 
intresseväckande och något mer spännande hos vissa barn mer eller mindre. 

Förskolläraren menar att ibland fungerar inte det analoga, i detta fall ett memory, och 

man förstår inte vissa instruktioner men på exempelvis Ipaden så kan det bli mindre 
komplicerat, vilket sedan visade sig hjälpte barnet med det analoga memoryt sen. 

Förskollärare 4: Det kan ju vara så att det analoga inte fungerar. Det vet jag med 
ett memory en gång, det var ett barn en gång som hade jättesvårt för det analoga 
memoryt, det förstod liksom inte vad den skulle göra, men på iPaden förstod det 
här barnet bättre, och efter så sa jag att nu tar vi fram ett fysiskt memory igen, 
då var det precis som att det barnet…. att det barnet förstod då. Det blir ett bra 

komplement till det analoga. 

 

7.2.1.2 Uttrycksform  
Förskollärarna som jobbar på en Reggio Emilia-inspirerad förskola lägger tyngden på 

miljön och uttrycker digitala verktyg som en extra uttrycksform för barnen i 

undervisningssituationer. I en Reggio Emilia-förskola ses miljön som en “tredje 

pedagog” och är en viktig del i att barns utveckling och lärande sker genom en 
utmanande och intresseväckande miljö. I citat från Förskollärare 2 uttrycker hen att 

det var Vygotskij som uttryckte att barn har hundra språk, men det var Loris 

Malaguzzi som uttryckte det. 

Förskollärare 3: Eftersom vi är Reggio Emilia-inspirerade så handlar det 
mycket om att skapa miljöerna, att skapa miljöer med hjälp av digitala verktyg, 

vi skapar en skogsmiljö med rinnande vatten eller en stad i byggen för att 
skapa en miljö som stimulerar barnen.  

 
Förskollärare 2: Nu blir det ytterligare ett sätt att nå barnen, Vygotskij brukar 
säga att barn har 100 språk och nu blir det ju faktiskt 101, det tänkte han inte 
på.  

Förskollärare 1: Om barnen fotar med Ipaden en dag så får man syn på vad är 
det barnen lägger märke till, vi kanske tror och tänker att i den här miljön så är 
de det här barnen intresserar sig av mest men fotar dom får vi kanske en helt 
annan vinkel och en annan bild av vad det är dom faktiskt intresserar sig av. 
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Två av förskollärarna menar att man kan ta hjälp av en projektor rent praktiskt för att 

alla barnen ska se. En bok är väldigt liten men genom ett verktyg som en projektor så 

kan alla vara med på ett mer inlevelserikt sätt. De menar att man kan nå barnen på 
digitala sätt.  

Förskollärare 1: När vi har lässtund till exempel och man har många barn man 
ska läsa för så kan vi projektera upp boken på väggen så att fler ser.  

 
Förskollärare 2: Vi jobbar med ju “projekt”, vi kallar det inte för teamarbete. 
Hur man kan nå barnen via olika verktyg, för att få in barnen i projektet, så kan 
man nå de barnen på något digitalt sätt.  

 

 

 
En av förskollärarna menar även att det i Ipaden finns många appar som är användbara 
och att det även är ett sätt för att arbeta vidare kring det som barnen har skapat med 

hjälp av digitala verktyg. Appen ”Imovie” hjälper dem att skapa filmer genom bilder 

och filmer som de själva tagit med Ipaden.  

Förskollärare 2: Vi gör filmer av saker vi skapar, vi får barnen intresserade av 
att återberätta det dem har gjort, dem berättar ju givetvis för oss, men då kan 

dom berätta en gång till och visa det för fler, det stannar inte där och vi kan 
spinna vidare på det.  

 

7.2.1.3 Samhälleligt perspektiv  
Många pedagoger i studien identifierade möjligheterna med användandet av digitala 
verktyg i förskolan ur ett samhälleligt perspektiv. Att hänga med i den historiska 

utvecklingen kring digitalisering i förskolan är numera ett krav från Skolverket 

(2018). Samtliga förskollärare menade att förskolan inte kan sluta utvecklas när hela 

världen gör det, utbildningen ska förbereda barnen.   

Förskollärare 1: Läroplanen ändras ju av en anledning, samhället ändras ju hela 
tiden, om man bara går tillbaka några år, det är klart dom barnen som nu går på 
förskolan ska ju ut till samhället, det är dom som ska på tur då måste dom vara 

med i utvecklingen som sker utanför väggarna, just det tänker jag att 
digitaliseringen har kommit till på grund av det. 
 
Förskollärare 4: Att bli involverad i den tekniska världen, den digitala världen… 
Att göra barnen intresserade av det så här tidigt gör ju att de blir mer nyfikna. 
Detta är ju mer på en samhällelig aspekt. 

Förskollärare 2: Det ingår givetvis i det här samhällsperspektivet, vi är en del av 
samhället och samhället är digitaliserat, vi måste hänga med.  
 
Förskollärare 5: Det är ju framtiden! 
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7.3 Förskollärares syn på hinder i undervisningssituationer med 

digitala verktyg.  

7.3.1 Yttre faktorer  
Den studie som genomförs presenterar resultatet genom kritiska till den digitala 

hem-miljön och begränsad ekonomi som underkategorier. 

7.3.1.1 Kritiska till den digitala hem-miljön  
Några förskollärare förklarar situationen med digitala verktyg där Ipaden främst är ett 

verktyg som ofta används hemma. En av dem förklarar att det kan vara svårt att skilja 

på rollerna i privatlivet och jobb. En annan menar att vårdnadshavare är kritiska till 
det och att man då ska vara professionell och ha läroplanen som stöd vilket upplevs 

som ett ganska stort hinder. Många vårdnadshavare lägger sig i deras arbete.   

Förskollärare 1: Där kan jag känna att man brottas lite, som pedagog och förälder 
själv, jag tycker en sak som förälder och så har man läroplanen som man måste 
förhålla sig på ett sätt som pedagog.  

Förskollärare 2: Jag kan känna att det är svårt hur man ska vara i 
förhållningssättet för att det används så mycket i hemmet också, och vi har också 
hört att föräldrar tycker att det är skönt om det är lite “paddfritt” här, det säger 
många. 

Förskollärare 5: Det är ju en vardag för dom, att sitta och spela på Ipaden, det 
är ju det dom gör hemma, det är det vi vill komma ifrån. Vi får förhålla oss till 
läroplanen om någon förälder kommenterar, det är jobbigt.  

Förskollärare 3: Man är kluven i det, hur mycket eller hur stor plats ska det få 
ta, sitter barnet med en Ipad hemma och spelar så är det inte vad vi ska göra här. 

  

Det är dock en av förskollärarna som uttrycker ett visst motstånd till användandet. 
Förskolläraren förklarar att det handlar om hur användandet ser ut i hemmen och att 

det är det som gör att förskolläraren ser digitalt verktyg på ett negativt sätt och blir en 

motståndare till det.  

Förskollärare 6: Jag tror det kan vara det som gör att jag är lite anti detta… för 
man vet hur mycket de sitter med skärmar hemma… 
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7.3.1.2 Begränsad ekonomi  
Det finns även förskollärare som uttrycker att kostnadsfrågan är ett stort hinder. De 
digitala verktygen kostar pengar och för att kunna köpa in detta krävs det att 

huvudmannen går med på att bekosta det. En förskollärare berättar att det är fyra 

avdelningar som delar på en bee-bot och menar att detta är ett hinder eftersom den 

förvaras på en avdelning. Detta leder till att de övriga avdelningarna inte får de 
spontana aktiviteterna med bee-boten och att barns möjlighet att nå närmaste 

utvecklingzon inom digital kompetens begränsas.  

Förskollärare 5: Jaa och sen är det ju tillgången, nu kanske den står inne på vår 
avdelning, då kanske det inte blir att man tänker “Aa nu fick vi en liten stund 
här å vi är inte så många barn idag, vi kan sätta oss med bee-boten”. har man 
inte den då så man inte ser den så kanske man inte tänker på det. Det blir inte 
det spontana. där önskar man ju att det fanns mer pengar för att kunna köpa in 
verktygen till alla avdelningar, men nu har vi liksom en i huset som vi 
egentligen delar med en annan förskola också. För att ha verktygen är ju en 
förutsättning för att vi ska kunna jobba med dom. Det är också en grej med 

ekonomin, man måste ju få pengar tilldelat att få köpa grejerna. 

7.3.2 Lärarkompetens  
Den studie som genomförs presenterar resultatet utifrån den teoretiska 

utgångspunkten med tillhörande begreppet Lärarkompetens genom brist på kunskap 
och hot mot det analoga som underkategorier.  

7.3.2.1 Brist på kunskap 
Flera av förskollärarna har uttryckt att det är när det brister i kunskap hos pedagogerna 

som fler hinder i användandet med verktygen uppstår. De menar att har man inte 

tillräckligt med kunskap om hur de olika verktygen fungerar är det lätt att man istället 

struntar i att använda de digitala hjälpmedel som finns. Finns det inte heller tillräckligt 
med kunskap blir det mycket tidskrävande och då väljer man istället bort de digitala 

verktygen. När det inte finns tillräckligt med kunskap hos pedagogerna kan de inte 

vara stöttande i situationer med de digitala verktygen. 

Förskollärare 1: Folk tänker nog “Nä nu struntar vi i det… ” Just för 
okunskapen och tiden. Det tar ju tid när man inte kan.  

Förskollärare 5: Det digitala dokumentationsverktyget vi har, nu visar det sig 
att det inte är kompatibelt med våra gamla Ipads, så bilderna lägger sig på 

varandra och du kan inte skriva texten. Då får du ladda upp bilderna, spara det 
som ett utkast, gå in på datorn och göra det färdigt. För oss som inte tycker det 
är något problem… men ja, är du då osäker på att använda verktyget från 
början blir det ju motstånd.  

Förskollärare 6: Asså vi har inte ens använt den. Men det är väl också... hur 
säker man är... det ligger också mycket i det... Det är också tidskrävande… det 
tar ju tid från det andra då! 
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En av förskollärarnas upplevs som mindre irriterad och förvirrad i användandet då 

förskolläraren menar att vi behöver utbildning i användningen av digitala verktyg, hur 

mycket man ska ta in och på vilket sätt man ska använda det. Genom resultatet 
framgår det även av förskolläraren att det står i läroplanen att vi ska använda det men 

det finns en stark osäkerhet kring hur. När kunskap om det inte finns leder det till en 

otrygg känsla för det. 

Förskollärare 2: Vi behöver utbildning i det, det räcker inte bara att vi sitter och 
diskuterar, jag tycker vi behöver kunskap. Kunskapen gör en ju trygg och är jag 
inte trygg då tar jag inte fram vissa delar som jag vill prova. Vi måste ju hänga 
med, men hur och hur mycket det tycker jag är svårt, och dels så står det ju i 
läroplanen och då är det ju så att då ska vi göra det.  

 

7.3.2.2 Hot mot det analoga  
Majoriteten av förskollärarna uttrycker att de inte ser några egentliga hinder med att 
använda digitala verktyg i undervisningen, men de menar att det är viktigt att 

understryka att digitala verktyg ska vara ett komplement till den analoga 

undervisningen. Svårigheter har upptäckts från förskollärarnas sida för hur mycket 

man ska bjuda in det digitala.  
 

Förskollärare 4: Det får inte bli bara det… vi måste använda det analoga också! 
Det ska vara komplement till varandra.  

Förskollärare 2: Det ska finnas som ett komplement men det ska inte ta över för 
att det gäller att få ett bra förhållningssätt till det, det är viktigt att man 
fortfarande skriver, det är viktigt att har de här samtalet och pratar vilket man då 
man egentligen kan göra med det digital också. 

Förskollärare 3: Jag tror att man ofta är inlåst på ett sätt att arbeta, och det gör 
att man tänker att det blir för mycket, för mycket användande på ett sätt man 
kanske egentligen inte vill. Det ska bara vara ett komplement till det analoga. 
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7.4 Sammanfattning av resultatanalysen 
 

Hur ser förskollärare på barns samspel med digitala verktyg i undervisningen? 

 

Förskollärarna har uttryckt att interaktioner med andra barn är något som sker hela 

tiden i verksamheten. Digitala verktyg är flera olika verktyg som ska agera ett 

komplement i verksamheten. Barn inspireras och lär sig av varandra samtidigt som 

de vuxna ska stötta barnen i deras utveckling och lärande genom att vara närvarande. 

Den digitala tekniken kan vara komplicerad och mycket handlar om hur de vuxna 

använder de olika verktygen, det ska alltid finnas en pedagogisk tanke. När de vuxna 

har ett mål och kan se ett lärande hos varje individ genom undervisningen med 

digitala verktyg blir användandet betydelsefullt för barnen, men när det används som 

”ett tidsfördriv” som en förskollärare uttrycker det, övergår det till ett negativt synsätt 

på den digitala tekniken.  

 

Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärare i arbetet med digitala 

verktyg i undervisningssituationer? 

Förskollärarna talar för de olika möjligheterna som de digitala verktygen bidrar till 

och de talar starkt för att det ska vara ett kompletterande verktyg och talar om 

fördelarna med att använda det tillsammans med barn i behov av särskilt stöd. Andra 

talar för att de digitala verktygen blir en extra uttrycksform. Samtliga respondenter 

uttrycker att vi väntar oss en framtid med en stor ökning av tekniken och att förskolan 

måste hänga med. De vuxna ansvarar för att förbereda barnen inför samhället och 

världen.  

Förskollärarna talar även om de hinder som digitala verktyg kan bidra med. Det 

uppstår problematik när pedagogerna ska vara professionella när det är flera 

vårdnadshavare som inte är positiva till användandet i förskolan. Ett annat hinder är 

också den begränsade ekonomin, det är även ett stort problem att dela på ett digitalt 

verktyg på fyra avdelningar. Det blir svårt för förskollärarna att veta hur mycket man 

ska bjuda in de digitala verktygen då det ska vara ett komplement för det analoga. 

Samtliga förskollärare menar att deras brist på kunskap spelar en stor roll för hur 

användandet kan se ut eller ska se ut och menar att detta ses som det största hindret. 

Brist på kunskap hos pedagogerna leder till att det blir ett tidskrävande moment som 

i sin tur leder till att man struntar i att ta fram verktygen. 
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8 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och egna 
tankar. Fortsättningsvis beskrivs metoddiskussionen och förslag till vidare forskning. 

8.1 Samspel  
Flera förskollärare i studien uttryckte att barn samspelar med varandra vid 

användningen av digitala verktyg. De lär sig av varandra och kan hjälpa varandra för 

att lösa problem. Detta är även något som Walldén Hillström (2014) presenterar i sin 
studie. Vid användandet av lärplattor använder barnen olika strategier för att erbjuda 

sin hjälp och sin kunskap till andra och det kan ske både i verbal- och icke verbal 

kommunikation. Det leder till att barnen i samspel med varandra provar olika 

lösningar och fortsätter aktiviteten tillsammans. 
Även Ljung-Djärf (2004) visar i sin studie att barn samspelar med varandra trots att 

det kanske är en person som har kontrollen över lärplattan eller datorn. De som är 

deltagare och åskådare till ägaren för verktyget är delaktiga i aktiviteten genom att de 
föreslår idéer eller endast observerar hur ägaren gör när den spelar för att själv lära 

sig. 

 
Förskollärare i vår studie menar att digitala verktyg är så mycket mer än bara 

lärplattan, men i den tidigare forskningen är det mycket fokus på lärplattor och 

datorer. Något som vi anser är viktigt är att belysa vikten av är att bredda sin syn på 

vad ett digitalt verktyg är och att det finns flera användningsområden. Vi tror att om 
kunskapen hos pedagogerna utökas blir det enklare att applicera de olika verktygen i 

verksamheten. En av förskollärarna pratar positivt om programmeringsroboten ”bee-

bot” där barnen ofta samarbetar på flera olika sätt för att hitta lösningar för att nå 
målet. I den aktiviteten hjälps barnen åt både verbalt men även genom gester och 

pekningar och vi tror att det är av vikt att låta barnen styra delar av aktiviteterna också.  

8.2 Förskollärarnas förhållningssätt  
Flera förskollärare i vår studie menar att deras förhållningssätt till digitala verktyg 

påverkar hur användandet med digitala verktyg ser ut i verksamheten. De uttrycker 

att de ser möjligheter med att använda digitala verktyg som ett komplement i 
undervisningen, men samtliga förskollärare uttrycker också en tro om att det råder 

brist på kunskap kring digitala verktygen. De förklarar även att brist på kunskap kan 

leda till en negativ inställning till det. Detta är något som går hand i hand med tidigare 
forskning. Otterborn, Schönborn & Hulténs (2018) undersökningsresultat visar att 

arbetet med digitala verktyg begränsas när det är brist på kunskap hos pedagogerna. 

Även Stephen & Plowman (2008) presenterar detta i sin studie. Förskollärarna i deras 
studie uttrycker att deras förhållningssätt till digitaliseringen spelar stor roll för hur 

barns engagemang till digitala verktyg blir. Förskollärarna uttryckte även att deras 

kunskaper och kompetens kring tekniken är begränsad. I vår studie ser vi en vilja hos 

förskollärarna att lära sig mer. De uttrycker att de ser möjligheter med att använda sig 
av olika typer av digitala verktyg, men menar att de hade varit en fördel om alla fått 

mer utbildning i vad digitalisering innebär och hur de kan använda verktygen på bästa 

sätt. 
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Jämfört med studien av Nikolopoulous & Gialamas (2015) så skiljer sig vårt resultat 

mot deras studie. I deras studie uttrycker majoriteten av de undersökta förskollärarna 

att de anser sig ha goda kunskaper inom IKT medan endast en femtedel av de 
undersökta anser sig vara osäkra i användandet. Författarna skriver att det väsentliga 

för hur användningen av digitala verktyg ser ut i verksamheten är förskollärarnas 

inställning till IKT. Desto mer förtroende för tekniken och goda kunskaper man har, 
desto större blir intresset för att använda digitala verktyg. Vi anser att det är av vikt 

att pedagogerna utbildas inom IKT. Utöver kunskapen i vad digitalisering innebär 

och hur verktygen ska användas är det av vikt att de själva får använda verktygen och 

lära sig om dom. Detta är något som vi anser bör tas på allvar då det är av vikt att 
förskollärarna har en god kompetens för att kunna sprida kunskapen vidare.  

 

I vår studie var det en av de sex undersökta förskollärarna som var skeptisk till 
användandet av digitala verktyg i förskolan. Den förskolläraren menade att vetskapen 

kring hur användandet ser ut i hemmet gör denne delvis negativt inställd till 

digitaliseringen. I studien av Walldén Hillström (2014) framgår det även där att en av 
pedagogerna anser att digitala verktyg inte bör vara en del av förskolan då det är ett 

hot mot andra viktigare aktiviteter i förskolan. Författaren menar att det 

förhållningssätt som pedagogerna har påverkar hur barns möjligheter att använda 

digitala verktyg blir. Då är det pedagogernas vilja och kunskap som styr 
verksamheten, inte barnens intresse. Samtliga behöver inte ha samma åsikter, men vi 

anser att det är av vikt att alla är införstådda med vad digitalisering i förskolan innebär 

och att förskollärarna utbildas i hur man kan applicera digitala verktyg som ett 
hjälpmedel i undervisningen. Vi anser att en fördel med att arbeta i ett arbetslag är att 

man har olika kompetenser och intressen, vilket gör det möjligt för att barnen får den 

kunskap som behövs även om det är någon som inte känner sig tillräckligt kompetent 

för det specifika området.  

8.3 Möjligheter och hinder 
Majoriteten av förskollärarna i vår studie uttrycker att de ser fler möjligheter än hinder 

i användandet av digitala verktyg. De menar att möjligheten att kommunicera på flera 

olika sätt ökar genom de olika verktygen, men understryker även att digitala verktyg 

ska vara ett komplement till den analoga undervisningen. Både Peterson (2015) och 
Hutchison & Beschorner (2013) presenterar i sina studier att det finns flera fördelar 

och möjligheter med att använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg. Något som 

författarna framhäver extra är det multimodala kommunikationssättet lärplattan kan 
erbjuda. Det erbjuds flera varierade sätt att läsa, skriva, tala och lyssna och det blir en 

social artefakt som används i sociala sammanhang. 

 

Flera förskollärare i vår studie uttrycker att digitala verktyg är till stor hjälp i 
undervisningen med barn som är i behov av stöd. De menar att det finns fler 

möjligheter att möta barns olika behov med lärplattan. Plowman & McPake (2013) 

menar att med rätt stöd kan digitala verktyg göra väg för barns kommunikation och 
nya kunskaper i sin vardag. Även Brodin & Lindstrand (2003) framhåller att 

användandet erbjuder nya möjligheter för barn i behov av särskilt stöd. Då samtliga 

studier från vår valda forskning visar samma resultat som vår studie inser man vikten 
av att de olika digitala verktygen finns tillgängliga och kan underlätta undervisningen 

för barnen, men även kommunikationen mellan personal och barn.  
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De förskollärare som är verksamma inom Förskola B talar mycket om miljön som 

inom den pedagogiken ses som ”den tredje pedagogen”. Med hjälp av projektorer och 
högtalare skapar de inspirerande och lustfyllda miljöer som stimulerar barnens 

fantasi. Detta är även något som går hand i hand med Kjällanders & Moinians (2014) 

avhandling, att digitala verktyg är inflytelserikt och ger flera möjligheter för att leka 
och lära. Något som vi sett skiljer sig i vårt resultat är att förskollärarna från Förskola 

B samtalar mer om att de digitala verktygen kan vara en del i att stimulera den 

pedagogiska miljön för barnen. Förskollärarna från Förskola A samtalade mer om att 

de använder de digitala verktygen vid specifika lärandesituationer. Vi tror att 
arbetssättet skiljer sig mellan förskolorna just för att Förskola B är Reggio Emilia-

inspirerad och har stort fokus på miljön och dess utformning och att det är därför det 

skiljer sig i resultatet mellan förskolorna. 
 

Något som några förskollärare i vår studie uttrycker är att hela världen utvecklas och 

att förskolan inte får sluta utvecklas med den. De menar att utbildningen ska förbereda 
barnen för framtiden och då måste de som arbetar inom förskolan också sträva mot 

att ge barnen en grundförståelse för digitaliseringen. Hutchison & Beschorner (2013) 

menar att undervisningen behövs ändras för att inkludera ett varierat utbud av teknik 

då det blir allt mer viktigare med digital teknik. Även Brodin & Lindstrand (2003) 
menar att barnen är en blivande medborgare och alla ska ha rätt till en likvärdig 

utbildning. Framtiden är digital och förskolan ska vara en del i att förbereda barn inför 

framtiden och deras framtida yrkesliv.  
 

Det mest dominerande i vår studie var att samtliga förskollärare uttrycker att 

pedagogers brist på kunskap om de digitala verktygen leder till det största hindret. De 

menar att brist på kunskap ofta leder till att det blir tidskrävande att använda sig av 
de digitala verktygen och då väljer man istället bort att använda dem. Detta går hand 

i hand med studien av Hernwall (2016) där resultatet visar att man anser att det ska 

vara krav på att pedagoger ska utveckla sin digitala kompetens för att kunna utveckla 
barnen inom IKT. Vi tolkar svaren från vår studie som att detta är det största 

problemet med användningen av digitala verktyg. Innan vi påbörjade denna studie 

hade vi en tro om att det var såhär det såg ut då vi under verksamhetsförlagd 
utbildning och arbete inom förskolan hört personal uttrycka just detta. Resultatet från 

vår studie och från tidigare forskning visar på att detta är ett stort problem och att det 

bör tas på allvar från rektorerna. 

 
Något som några av förskollärarna i vår studie uttryckte som ett hinder var brist på 

resurser.  De digitala verktygen kostar pengar och för att kunna köpa in det som 

behövs krävs det att huvudmannen bekostar detta. Det leder i sin tur till att man inte 
har möjlighet att få köpa in så många verktyg. Ett liknande resultat presenterades även 

i Hernwalls (2016) studie, att förskollärarna ansåg att det krävs större engagemang 

och stöd från kommunerna. Det var främst förskollärarna från Förskola A i vår studie 
som uttryckte att brist på resurser är ett hinder. Vid analysen av förskollärarnas svar 

blev vi nyfikna på vad som var anledningen till att Förskola A uttryckte att ekonomin 

var ett hinder medan Förskola B inte nämnde att brist på resurser skulle vara ett 

hinder. Detta hade varit intressant att forska vidare kring. 
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8.4 Metoddiskussion  
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 

samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn 

på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. 

Avsikten med att kombinera ljudupptagning i semistrukturerade gruppintervjuer var 
för att på bästa sätt skapa en metod som gav de bästa förutsättningarna, trots detta 

identifierades vissa brister.  

 
Allwood & Erikson (2017) beskriver vikten av att intervjuerna måste vara objektiva. 

När det gäller objektivitet i en forskningsverksamhet är det betydelsefullt att forskaren 

är fri från värderingar, förutsättningslös, mångsidig och opartisk. Vi har skapat en 

relation till de berörda genom verksamhetsförlagd utbildning i respektive förskola. 
Det känns därför helt ofrånkomligt att genomföra undersökningen utan erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes i två olika kommuner och eftersom vi båda närvarade vid 

intervjutillfällena var det en av oss som var helt objektiv på respektive förskola och 
detta ser vi som en fördel. Vår avsikt var att ha ett avslappnat samtal utan att någon 

skulle uppleva att den blev satt i ett pressat läge och därför ser vi relationen till 

deltagarna som positivt. Vår upplevelse av gruppintervjuerna är att samtalen hade en 
god stämning och båda gruppintervjuerna höll god kvalité.  

 

Davidsson (2014) beskriver vikten av att ha fler än tre personer i en gruppintervju och 

menar att det kan vara en nackdel när de dominanta i samtalen tar över och den mer 
tystlåtna personens åsikter ställs åt sidan. Vårt resultat hade möjligtvis sett annorlunda 

ut ifall vi hade valt att använda oss av enskilda intervjuer. Det framgick av en 

förskollärare att hen hade en komplex syn på användandet av digitala verktyg på 
grund av vetskapen om hur stor plats iPaden tar i hemmen. Ifall vi hade valt att 

använda enskilda intervjuer hade förskolläraren kunnat uttrycka sina känslor och 

tankar på ett mer bekvämt sätt utan att några andra kollegor var med i samtalet och 
anmärkte respondentens svar.  

 

Bryman (2018) lyfter fram fördelar med att spela in intervjuer, det ger forskarna 

möjlighet att upprepade gånger gå igenom svaren från intervjuerna och detta är något 
som stärker tillförlitligheten i studien.  Författaren skriver dock att en nackdel med att 

använda sig av ljudinspelning kan vara att man behöver transkribera och menar att 

det är tidskrävande. Denscombe (2018) menar att nackdelen med att endast använda 
sig av ljudinspelning är att man inte får med den icke verbala kommunikationen, så 

som kroppsspråk och ansiktsuttryck.  Detta är något som vi inte har sett som något 

problem, vi anser snarare tvärtom, att vid transkriberingen fick vi en tydligare bild av 

respondenternas svar. Hade vi inte använt oss av ljudinspelning hade fokus istället 
legat på att anteckna deras svar och då anser vi att vi hade förlorat kontakten med 

respondenterna. Genom att vi valde att använda oss av ljudinspelning under 

intervjuerna kunde vi fokusera på förskollärarna och deras åsikter och synpunkter 
samt vid viss mån även ställa följdfrågor för att hjälpa dem att hålla sig till frågan 

eller bekräfta det som sades 

 
 



34(39) 

 

8.5 Pedagogiska implikationer 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 

samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn 

på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. 

Förskollärarna uttrycker att de har en positiv syn på användandet med digitala verktyg 
i förskolan. Det framkommer att det ständigt sker samspel mellan barn och vuxna på 

flera varierade sätt vid användningen av verktygen. Resultatet visar dock att de ser 

fler hinder än möjligheter med användandet som gör det svårt att applicera de olika 
verktygen på ett lämpligt sätt. Vår studie kan bidra med en förståelse för vad 

rektorerna kan förändra för att möta personalens problematik som brist på kunskap 

inom området och att bidra med de resurser som krävs. 

8.6 Förslag till vidare forskning  
Vi fann några mer eller mindre intressanta aspekter i vårt resultat men framförallt att 

förskollärarna uttrycker att de vill ha mer utbildning i ämnet. Något som vi själva 
valde mellan när vi skulle påbörja skrivprocessen var att undersöka vårdnadshavarnas 

syn på digitaliseringen. Vi båda är väldigt intresserade av digitala verktyg och efter 

att ha intervjuat sex förskollärare om detta hade det varit intressant att undersöka hur 
vårdnadshavarna ser på att digitala verktyg blev ett krav och att en ny läroplan för 

förskolan trädde i kraft 1 juli 2019 med mer fokus på digital kompetens. 

 
Vidare hade det varit intressant att även intervjua rektorerna och få upptäcka var de 

står i detta och kan ge för svar när vi i vår studie fått reda på de hinder som 

förskollärare upplever. Kan förskollärare få mer utbildning inom digitala verktyg och 

digital kompetens? Hur ska verksamheten med dess personal kunna möta alla 
vårdshavare som ser digitala verktyg som något negativt? Hur ska verksamheten få 

tillgång till mer ekonomi? 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



35(39) 

 

Referenser 

Allwood, CM., & Erikson, MG. (2017). Grundläggande vetenskapsteori för 

psykologi och andra beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur AB. 

Brodin, J., & Lindstrand, P. (2003). Perspektiv på IKT och lärande: för barn, 

ungdomar och vuxna med funktionshinder. Lund: Studentlitteratur AB.  

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB.  

 

Davidsson, B. (2014). Fokuserade gruppintervjuer. I Dimenäs Jörgen (red.). Lära 

till lärare: Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 
metodik. Stockholm: Liber AB, 63-69. 

 

Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB. 

Elyoussoufi, N. (2019). Digitalitet i förskolan. Nacka: Askunge Thorsén Förlag AB. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Niss, G., Hindgren, L., & Westin, M. (2013). Vägledande samspel i förskolan. 

(4.,[rev.] uppl.). Mölnlycke: Elanders Fälth & Hässler. 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie - om analysarbete i 
kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Strandberg, L. (2008). Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. 
Finland: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Elektronisk resurs  
 

Beschorner, B., & Hutchison, A. (2013). IPads as a literacy teaching tool in early 

childhood. International Journal of Education in Mathematics, Science and 
Technology, 1(1), 16–24. Hämtad 2019-11-07 

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=edu_pubs 

 

Digitaliseringskommissionen. (2015). Digitaliseringens transformerande kraft - 
vägval för framtiden. (SOU 2015:91). Stockholm: Statens offentliga utredningar. 

Hämtad 2019-12-10 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-

offentliga-utredningar/2015/12/sou-201591/  
 

 

 
 

 

https://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=edu_pubs
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/12/sou-201591/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/12/sou-201591/


36(39) 

 

Eckeskog, L. (2019). Kommunikation i förskolan: Förskollärares och barnskötares 

kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap. (Avhandling, Umeå 

universitet, Umeå). Umeå studies in the educational sciences nr 30. Hämtad 2019-
11-19 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1275842/FULLTEXT02.pdf 

 
Europeiska gemenskaperna. (2007). Nyckelkompetenser för livslångt lärande. En 

Europeisk Referensram. Luxemburg: Byrån för europeiska gemenskapernas 

officiella publikationer.  Hämtad 2019-12-15 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-

eqf/files/broch_sv.pdf  
 

Hernwall, P. (2016). ‘We have to be professional’ – Swedish preschool teachers’ 

conceptualisation of digital media. Nordic Journal of Digital Literacy.  
Hämtad 2019-12-05 

https://www.idunn.no/file/pdf/66838794/we_have_to_be_professional_swedish_pre

school_teachers_.pdf 

Kjällander, S., & Moinian, F. (2014). Digital tablets and applications in preschool – 

Pre-schoolers’ creative transformation of didactic design. Designs for learning. 

ss.10–34. Hämtad 2011-11-11 

https://www.designsforlearning.nu/articles/abstract/57/ 

Ljung-Djärf, A. (2004). Spelet runt datorn: Datoranvändande som 
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Bilagor 

Bilaga 1 – intervjuguide  

 

Följande struktur gäller för båda gruppintervjuer. Frågorna kan komma att 
struktureras om beroende på förskollärarnas svar. 

Bakgrundsfrågor: 

1. Berätta lite om er själva och era roller här på förskolan 

- Arbetsplats 
- Antal år som förskollärare 

- Intresset och er kunskap angående digitalisering 

Intervjufrågor: 

1. På vilket sätt upplever ni/du att digitala verktyg kan användas som 

ett pedagogiskt verktyg i verksamheten?  

2. Vad ser ni för möjligheter respektive hinder för barns användande 

av digitala verktyg? (Tid? Socialt/asocialt, leken, uttrycksform,) 
3. Vad ser ni för möjligheter respektive hinder för förskollärare i 

undervisningen med digitala verktyg? (Resurser? tid? kompetens?) 

4. Vad är eran syn på hur barns samspel med digitala verktyg påverkar 
barns utveckling och lärande? (Hur? när? med vilka?) 

5. Finns det ett samspel mellan pedagog -barn och barn -barn vid 

användandet av digitala verktyg? (Hur, vid vilka situationer, hur 
många barn?) 

6. Hur ställer ni er till den reviderade läroplanen för förskolan (2018) 

gällande att arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att 

utveckla sina förmågor med digitala verktyg? (Höga krav? 

stressande?) 
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Bilaga 2 - Missivbrev till förskollärare  

Till dig som är förskollärare - Information och förfrågan om deltagande i 

intervjustudie  

I juli 2019 trädde den reviderade Läroplanen för förskolan i kraft. Regeringen 

beslutade under 2017 om en strategi gällande digitalisering i förskola och skola. 
Utifrån detta innehåller den reviderade Läroplanen för förskolan mål som rör digital 

kompetens. 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring användandet av digitala verktyg i 

förskolan och är nu intresserade av att undersöka förskollärares syn på detta. Därför 

vill vi genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda 

till ökad förståelse för hur arbetet med digitala verktyg kan se ut i förskolan. 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns 

samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn 

på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen.  

Flera förskollärare som arbetar i din kommun och i en annan kommun kommer att 

tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du är intresserad av att delta i vår 

studie kontakta någon av oss via e-post eller telefon.  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din 
medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras som gruppintervju tillsammans med 

dig och två förskollärare som arbetar på din arbetsplats och oss två studenter. 

Intervjun kommer utföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som ni väljer. 
Intervjuerna beräknas ta 30-max 60 minuter. Materialet från intervjuerna kommer att 

hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen 

obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda personer eller förskolor 

kommer att kunna identifieras i examensarbetet.  

Vi heter Catja Lundström och Emelie Karlsson och läser vår sista kurs på 

Förskollärarprogrammet. I utbildningen ingår att göra ett självständigt arbete, vilket 
är anledningen till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så 

hör gärna av dig.  

Kalmar 2019-11-18 
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