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Abstrakt 
 

English titel: Adequate digtal competence in preschool – what is that? A qualitative 

study of how preschool teachers perceive the concept of adequate digital competence.  

 

Svensk titel: Adekvat digital kompetens i förskolan – vad är det? 

En kvalitativ studie om vad adekvat digital kompetens kan innebära för förskollärare. 

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad adekvat digital kompetens kan innebära 

för förskollärare idag, år 2020. I den svenska läroplanen för förskolan (2018) står det 

skrivet att förskollärare ska skapa möjligheter för barnen på förskolan att utveckla 

adekvat digital kompetens. Men vad innebär adekvat digital kompetens? Och hur 

uppfattar förskollärare begreppet adekvat digital kompetens?  

 

I studien har fjorton förskollärare deltagit i en semistrukturerad intervju via en 

digital enkät med syfte att kartlägga vad adekvat digital kompetens kan 

innebära för förskollärare. Studien och enkäten bygger på det teoretiska 

ramverket TPACK som är en teori där teknisk- pedagogisk- och 

innehållskunskap tillsammans skapar förutsättningar för att utveckla adekvat 

digital kompetens. Genom att undersöka hur förskollärare använder digitala 

verktyg, vilka pedagogiska metoder förskollärare använder och vad 

förskollärare anser krävs för att kunna bedriva undervisning med digitala 

verktyg undersöks syftet i studien och teorin utforskas. Tidigare forskning visar 

att digitalisering är ett svårarbetat område eftersom det kräver digital 

kompetens hos förskollärare, något som många förskollärare anser att de 

saknar. Resultatet av studien visar att begreppet adekvat digital kompetens 

tolkas på olika sätt ute på förskolorna. Förskollärarna har en grundläggande 

teknisk kompetens om hur exempelvis en lärplatta fungerar men har 

svårigheter att använda lärplattan i undervisningssituationer på förskolan. 

Resultatet visar att förskollärarna fokuserar på att använda digitala verktyg 

administrativt men också tillsammans med barnen. Att skapa ett källkritiskt 

förhållningssätt lyfts fram som en metod att arbeta med. Men precis som 

tidigare forskning visar så saknar förskollärare fortfarande 

kompetensutveckling för att få möjlighet att utveckla sin digitala kompetens. 

Undersökningen visar att adekvat digital kompetens för förskollärare innebär 

att arbeta med de digitala verktygen som finns tillgängliga både administrativt 

och pedagogiskt. Barnens bästa ska alltid vara i fokus och ibland kan digitala 

verktyg underlätta undervisningen på förskolan och ibland inte. Det viktigaste 

är att utgå från sin egen barngrupp.  

 

Nyckelord 
förskola, adekvat digital kompetens, förskollärare, digitalisering, TPACK 

 

Tack!  
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla de som medverkade under den här studien. 

Tack till alla som svarade på undersökningen och tack till alla som har stöttat oss under 

skrivprocessen.   
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1 Inledning 
Att vi lever i en digital värld är ingen nyhet. De digitala verktygen förändras och det 

digitala samhället utvecklas väldigt snabbt. I rapporten svenskarna och internet 2018 

lyfts det fram att användandet av internet för yngre barn ökar för varje år. År 2014 

använde 57% av tvååringar i Sverige internet och år 2018 hade det ökat till 79%. Det är 

en ökning på 22% på fyra år vilket är en indikation på hur samhället förändras vad 

gäller digitalisering (Davidsson, Palm & Mandre Melin 2018). I och med att läroplaner 

revideras och skrivs om så framhävs också betydelsen av digitala verktyg mer och mer. 

Det går inte längre välja bort digitala verktyg i förskolans och skolans undervisning utan 

lärare måste vara medvetna om vad och hur de ska använda sig av digitala verktyg i 

undervisningen. I Läroplan för förskolan (2018) står det skrivet att förskolan ska ge 

barnen möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens (Skolverket 2018). Kritik har 

dock riktats mot detta. Vad innebär egentligen adekvat digital kompetens? 

 

”Skolverkets formulering om att skolan ska ge alla barn ’adekvat digital kompetens’ är 

för luddig och måste diskuteras” (Brising 2016). Citatet nämns av Mats Olsson i 

tidningen Förskolan från en artikel skriven av Brising. Olsson är förskollärarutbildare 

vid dåvarande Malmö högskola och fortbildar lärare inom digitalisering. Han anser att 

begreppet adekvat digital kompetens måste preciseras och diskuteras i förhållande till 

skolan och förskolan. Fortsättningsvis beskrivs att det finns en risk med att förskolans 

läroplan kräver att förskolorna ska använda digitala verktyg även fast alla inte vet hur de 

ska använda dem. En risk är att pedagogerna istället låter barnen sitta med lärplattorna 

själva eftersom pedagogerna inte vet vad de ska göra med den (Brising 2016).  

 

Åberg, Lantz-Andersson och Lundin (2019) förklarar adekvat digital kompetens som en 

kunskap som är föränderlig. Det går inte att avgöra vad barnen behöver för digital 

kompetens om två år utan vi får arbeta utifrån det vi vet att de behöver just nu. 

Skolverket (2020) skriver att begreppet ”adekvat” kan uppfattas som abstrakt men att 

det handlar om att läroplanstexten ska vara aktuell en längre tid och att digital 

kompetens hela tiden förändras. Vidare lyfter Skolverket fram fyra aspekter som 

tillsammans samverkar till adekvat digital kompetens. Den första aspekten är att kunna 

använda och förstå digitala verktyg och medier. Det innebär att pedagoger både måste 

kunna använda sig av digitala verktyg och förstå syftet till varför digitala verktyg ska 

användas i utbildningen på förskolan. Den andra aspekten innebär att förstå hur 

digitalisering påverkar samhället. Pedagoger på förskolan måste vara uppdaterade på 

vad forskningen säger om digitalisering i nuläget eftersom det utvecklas väldigt snabbt 

och lätt blir ”gammal” kunskap. Den tredje aspekten är att ha ett kritiskt och ansvarsfullt 

förhållningssätt. Pedagogerna måste våga kritiskt granska det de gör med digitala 

verktyg i förskolan. Pedagoger ska ha kunskap och veta när digitala verktyg kan 

underlätta och när det inte behövs alls. Den fjärde aspekten är att kunna lösa problem 

och omsätta från teori till praktik. Barn ska få ta del av teori men även hur det kan 

omsättas till praktik genom att ge exempel från verkligheten som de lever i. 

 

I och med den nya läroplanen för förskolan kan inte digitala verktyg väljas bort och 

undervisning ska bland annat ske med hjälp av digitala verktyg (Thoresson 2019). 

Thoresson beskriver att barnen som växer upp i en digital värld kommer att behöva 

kunskap om hur digitala verktyg fungerar när de blir äldre eftersom digitala verktyg har 

blivit en del av samhället. Det ska ske genom att barnen ges möjlighet att möta, använda 

och lära sig hur digitala verktyg kan användas och fungerar. För att utveckla digital 

kompetens måste det digitala ses som ett stöd i undervisningssituationer, inte bara som 

ett redskap som ska användas en liten stund på dagen. Det digitala ska användas både 
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som innehåll och metod i undervisningen på förskolan av att bekanta sig med digitala 

verktyg och att använda verktygen som stöd för andra lärprocesser. Det är 

förskollärarnas ansvar att lära sig hur de digitala verktygen fungerar och hur de kan 

användas som stöd i olika ämnen, exempelvis skapande eller matematik. 

 

Lundgren, Säljö och Liberg (2017) ställer sig frågande till vilka konsekvenser det blir 

för barnens lärande i dagens samhälle med digitala verktyg som bidrar med snabb 

information. Behovet att memorera och presentera är inte lika angeläget med dagens 

teknologi. Författarna beskriver att ha kritiskt tänkande, se sammanhang och organisera 

information är av större vikt för att barnen ska förberedas för framtiden. Lärarnas roll 

blir därmed också förändrad och kräver idag en större flexibilitet och nytänkande.  

 

Problemet i den här studien bygger på hur förskollärare uppfattar begreppet adekvat 

digital kompetens och hur förskollärare arbetar med att låta barnen utveckla adekvat 

digital kompetens. Det finns en problematik i förskolan att förskolans läroplan tolkas på 

olika sätt och framförallt när nya begrepp lanseras där ingen beskrivning ges. Vi vill 

med denna studie undersöka vad adekvat digital kompetens för förskollärare är just nu 

eftersom det sedan 2018 är en del av förskolans uppdrag, vi anser att det är ett svårtolkat 

begrepp som många förskollärare har svårigheter med.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar adekvat 

digital kompetens, år 2020. Det gör vi genom att undersöka hur förskollärare, genom en 

digital enkätundersökning, beskriver sitt arbete med digitala verktyg på förskolan. 

 

Vi har använt oss av följande frågeställningar i studien:  

- Hur använder förskollärare digitala verktyg på förskolan?  

- Vilka pedagogiska metoder använder förskollärare i arbetet med digitala verktyg 

på förskolan?   

- Vad anser förskollärare krävs för att bedriva undervisning med hjälp av digitala 

verktyg på förskolan?  
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3 Tidigare forskning 
Adekvat digital kompetens är sedan revideringen 2018 ett nytt område i förskolans 

läroplan och det finns väldigt lite tidigare forskning kring området. Vi har därför valt att 

använda forskning från olika länder i världen med vetskapen om att deras 

utbildningssystem och läroplaner kan se annorlunda ut än i Sverige. Artiklarna anses 

relevanta till studien eftersom de fokuserar på förskollärare och digital kompetens i sin 

helhet. Tidigare forskning är indelad i två rubriker kopplade till studiens 

forskningsfrågor. Under första rubriken, Förskollärares användning av digitala verktyg, 

lyfts tidigare forskning på hur förskollärare använder digitala verktyg och vilka 

pedagogiska metoder som har lyfts fram i arbetet med digitala verktyg. I andra rubriken, 

Förskollärares förutsättningar till undervisning med hjälp av digitala verktyg, beskrivs 

vilka förutsättningar som förskollärare behöver för att undervisa med hjälp av digitala 

verktyg.  

 

 Förskollärares användning av digitala verktyg  

Lärplattan kan ge barnen möjlighet att reflektera över sitt lärande. Lärplattan kan även 

användas på många olika sätt på förskolorna, exempelvis administrativt och i 

utbildningssyfte (Otterborn, Schönborn & Hultén 2019). I artikeln Surveying preschool 

teachers use of digital tablets: general and technology education related findings 

genomfördes en kvantitativ studie i Sverige där 327 förskollärare svarade på en digital 

enkät angående fördelar och nackdelar med att använda lärplattor i undervisningen på 

förskolan. Studiens syfte var att söka svar på hur förskollärare använder lärplattor för att 

stödja barnens utveckling på förskolan. Resultatet av studien visar att lärplattan används 

både pedagogiskt och administrativt på förskolan. Genom att använda lärplattan 

administrativt underlättas förskollärarens arbete med exempelvis schemahantering och 

systematiskt kvalitetsarbete. Resultatet av studien visar även att förskollärarna använder 

lärplattorna som ett verktyg där barnen kan vara delaktiga och reflektera över sitt eget 

lärande genom att titta på filmer och bilder som visar barnens lärprocesser (Otterborn, 

Schönborn & Hultén 2019). 

 

Marklund och Dunkels (2016) har skrivit artikeln Digital play as a means to develop 

children’s literacy and power in the Swedish preschool. Artikeln har undersökt 

diskussioner på svenska digitala informationskanaler för att förstå hur förskollärare 

arbetar med barns utveckling genom digital lek. Sammanlagt analyserades 239 inlägg 

med hjälp av Technological Pedagogical Knowledge framework och Caring, Nurturing 

and Teaching framework. Resultatet av studien visade att användandet av digital lek 

skapar större möjligheter för förskollärarna att arbeta med barns utveckling på 

förskolan. Men det finns också en osäkerhet kring förskollärarens egen roll vid 

användandet av exempelvis lärplattor på förskolan. Resultatet visar att många 

förskollärare är rädda att låta barnen använda lärplattan själva. Ett bra förhållningssätt 

till lärplatta är att behandla den som vilket verktyg på förskolan som helst. Precis som 

med papper och penna behöver inte förskolläraren alltid vara delaktig i processen, så 

länge förskolläraren finns med som stöd.  

 

Marklund (2015) har skrivit artikeln Preschool teachers informal online professional 

development in relation to educational use of tablets in Swedish preschools. Artikeln 

består av en undersökning där två grupper på en social plattform inriktade på 

användandet av lärplattor i förskolan granskades. Syftet med studien var att undersöka 

vilka frågor som ställs på sociala medier angående lärplattor. Marklund beskriver att 

genom att analysera vilka frågor som ställs går det att avläsa vilket användningsområde 
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lärplattan mestadels har. Det undersökningen visade var att användandet av lärplattor på 

förskolan ökar markant. Det resulterar i att fler frågor ställs angående undervisning med 

hjälp av digitala verktyg på förskolan. Resultatet visar att sociala medier används som 

kommunikationsverktyg där tips och idéer på undervisningssituationer på förskolan kan 

delas med andra.  

 

Vikten av att digitala verktyg och hjälpmedel implementeras och integreras i skolor och 

förskolor lyfts fram i artikeln ICT and play in preschool: early childhood teachers 

beliefs and confidence. I artikeln genomfördes en kvantitativ studie via ett frågeformulär 

med 190 förskollärare från Grekland. Syftet med studien var att undersöka vad 

förskollärare ansåg om att integrera digitala verktyg tillsammans med lek i förskolan. 

Studiens resultat visade att det bör integreras digitala hjälpmedel i flera 

undervisningssituationer på förskolan. 80% av förskollärarna ansåg att digitala verktyg 

måste finnas som mål i läroplanen för att det ska bli mer självklart att arbeta med. Mest 

positiva till att använda digitala verktyg var de förskollärare som hade fått utbildning 

inom ämnet via studierna eller arbetet. Resultatet av studien visar att det är svårt för 

förskollärare att bli inkastad i ämnen utan direkta erfarenheter eller ett tydligt syfte 

(Nikolopoulou & Gialamas 2015). 

 

Lärare måste kartlägga vilka grundläggande färdigheter som finns hos sina elever för att 

sedan bygga upp en undervisning som passar alla, det beskriver den norska forskaren 

Erstad (2015) i artikeln Educating the Digital Generation. Artikeln undersöker tidigare 

forskning med fokus på konstruktioner mellan yngre barn och digitalisering. Artikeln 

beskriver olika generationer som alla har växt upp på olika sätt med digitala verktyg och 

vilka svårigheter det kan finnas med att lära ut digital kompetens till nutidens digitala 

generation. Resultatet visar att en svårighet med att lära ut grundläggande färdigheter 

inom digital kompetens till barn är att grundläggande färdigheter förändras i takt med 

digitaliseringens utveckling. Det som anses vara digital kompetens i nuläget blir snabbt 

”gamla” kunskaper. Sedan visar resultatet att det är viktigt att komma ihåg att alla som 

växer upp i en digital värld fortfarande besitter olika slags kunskap eftersom alla växer 

upp med det digitala samhället men använder det på olika sätt. Lärare måste anpassa sitt 

sätt att lära ut med digitala verktyg beroende på hur barngruppen ser ut. Det går inte att 

säga att alla som växer upp i en digital värld kommer att ha samma digitala kompetens 

eftersom det beror helt på förutsättningarna.  

 

 Förutsättningar för arbete med digitala verktyg 
För att arbeta med digitala verktyg på förskolan behöver förskollärarna bra 

förutsättningar anser Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) i samma artikel som 

beskrivs tidigare. Resultatet i artikeln visar att många förskollärare saknar 

förutsättningar för att arbeta med digitala verktyg på förskolan. Det varierar kraftigt från 

förskola till förskola med vilka digitala verktyg som finns tillgängliga. Det bidrar till att 

alla förskollärare har olika förutsättningar för att arbeta med digitala verktyg. Resultatet 

av studien visar att förskollärarna behöver tid till att kunna lära sig de digitala verktygen 

som ska implementeras i barngruppen. Och att förskollärarna anser att de inte har 

tillräckligt med kompetens för att använda digitala verktyg i undervisningssituationer, 

eftersom de inte har kunskap eller ett bestämt syfte med varför det ska användas.  

 

Förskollärarnas brister i användandet av digitala verktyg på förskolan grundar sig i 

bristande kompetens (Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015). Artikeln The role of 

ICT in early childhood education: Scale development and research on ICT use and 

influencing factors undersöker hur förskollärare bedömer sin kompetens gällande 
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digitala verktyg i undervisningen. Studien genomförs med en enkätundersökning som 

besvarades av förskollärare på 58 skolor i Belgien. Resultatet förtydligar att 

förskollärarna måste förstå syftet med varför digitala verktyg ska användas i 

undervisningen och vilka möjligheter det skapar för att själva bli trygga med att 

använda digitala verktyg. Förskollärarna i studien är positiva till användandet av 

digitala verktyg och ser inte det som ett hot mot ett lekfullt lärande och barnens 

utveckling. Förskollärarnas intresse och kompetens gällande digitaliseringen påverkar 

om användandet av digitala verktyg ska kunna implementeras i barngrupperna 

(Kerckaert, Vanderlinde & van Braak 2015). 

 

En annan förutsättning som finns för att arbeta med digitala verktyg är att det finns 

drivande och engagerade förskollärare vilket Dong (2018) lyfter fram. Dong har skrivit 

artikeln Preschool teachers’ perceptions and pedagogical practices: young children’s 

use of ICT. Artikeln undersöker hur förskollärare i Kina pedagogiskt arbetar med yngre 

barns digitala kompetensutveckling. Undersökningen bestod av en enkätundersökning, 

intervjuer och observationer. Resultatet beskriver att det finns stora 

användningsområden för inlärning och utbildning med hjälp av digitala verktyg men att 

flertalet förskolor saknar förskollärare med intresse och engagemang. Samt att många av 

de förskollärarna som inte är lika engagerade och intresserade efterfrågar mer tid att 

utforska de digitala verktygen, innan de använder det i undervisningen. Motiveringen är 

att de vill ligga steget före barnen för att kunna utveckla och utmana barnen. 

 

 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen visar att förskollärare använder digitala verktyg, exempelvis 

lärplattor, ute på förskolorna. De digitala verktygen används både administrativt och 

pedagogisk. Att använda digitala verktyg tillsammans med exempelvis lek bidrar till att 

skapa fler möjligheter för barn på förskolan att utvecklas. Det kan vara svårt att arbeta 

med digital kompetens på förskolan eftersom det hela tiden förändras. Och även fast de 

barn som växer upp nu växer upp i en digital värld så kommer barnen fortfarande ha 

haft olika förutsättningar. Det resulterar i att läraren måste först kartlägga vad eleverna 

kan för att kunna skapa möjligheter för barnen att utveckla digital kompetens. Vad som 

anses vara digital kompetens förändras i och med att utvecklingen av digitala verktyg 

går framåt. Det beskrivs i tidigare forskning att förskollärare generellt har en bra 

inställning till att digitala verktyg ska användas i förskolan för att ge barnen möjlighet 

att utveckla digital kompetens. 

 

Den största problematiken för användandet av digitala verktyg är att förskollärare anser 

att de inte har tillräcklig med kompetens för att använda digitala verktyg i 

undervisningssituationer på förskolan. Problematiken finns både i Sverige och i andra 

länder. Förskollärarna anser att det saknas tid för att kunna sitta ner och lära sig, de 

efterfrågar mer kompetensutveckling för att få kunskap och förstå i vilka sammanhang 

som undervisningen kan bedrivas med hjälp av digitala verktyg.  

 

 

 

 

 

  



10 
 

 

4 Teoretiskt ramverk 
Studien kommer att utgå från teorin TPCK, även kallad TPACK. Det står för 

technology, pedagogy, and content knowledge. Teorin är framtagen av Koehler och 

Mishra (2009) och handlar om att teknik, pedagogik och innehåll måste ses som en 

helhet och inte som separata delar i undervisningssituationer. En viktig del av teorin är 

att TPACK förändras beroende på i vilken kontext den sätts in i. Precis som adekvat 

digital kompetens så är teorin föränderlig.  

 

Genom att analysera resultatet av undersökningen med hjälp av de tre huvudområdena i 

TPACK så ska forskningsfrågorna kunna besvaras. Den första forskningsfrågan, hur 

förskollärare använder digitala verktyg på förskolan, är kopplad till teknisk kunskap. 

Den andra forskningsfrågan, vilka pedagogiska metoder som förskollärare använder i 

arbetet med digitala verktyg på förskolan, är kopplad till pedagogisk kunskap/metoder. 

Den tredje forskningsfrågan, vad förskollärare anser krävs för att bedriva undervisning 

med hjälp av digitala verktyg, är kopplad till innehållskunskap. TPACK användes som 

stöd när enkätundersökningen konstruerades för att få med frågor kopplade till alla tre 

huvudområden, på så sätt också hjälpa till att besvara forskningsfrågorna och 

förhoppningsvis uppnå syftet med studien som är att bidra med kunskap om hur 

förskollärare uppfattar adekvat digital kompetens idag.  

 

 TPACK 
4.1.1 Teknisk kompetens  

Det första området inom TPACK är teknisk kunskap. Eftersom den digitala 

utvecklingen i världen förändras snabbt så är det inte en fråga om digitala verktyg ska 

användas i undervisningen utan frågan hur digitala verktyg ska användas i 

undervisningen. Tekniskt kunnande förändras hela tiden vilket innebär att en lärare 

måste följa med i teknikens utveckling för att kunna förbereda barnen på bästa sätt för 

framtiden. En lärare med teknisk kunskap vet att det finns olika sätt att lösa uppgifter, 

både med och utan digitala verktyg (Willermark 2018). I och med att Skolverket har lyft 

in adekvat digital kompetens i förskolans läroplan så innebär det att förskollärare har 

fått krav på sig att arbeta med digitala verktyg. För att kunna arbeta med digitala 

verktyg behöver förskollärare teknisk kunskap. Genom att ta reda på hur förskollärare 

använder digitala verktyg på förskolan hoppas vi kunna avläsa vilken teknisk 

kompetens förskollärare anser sig besitta just nu.  

 
4.1.2 Pedagogisk kunskap/Pedagogiska metoder 

Det andra området är pedagogisk kunskap (Willermark 2018). Det innebär att en lärare 

måste ha grundläggande pedagogisk kunskap för att kunna undervisa. Pedagogik 

handlar om att veta vad som ska lära ut och hur det ska undervisas. Pedagogiken 

handlar också om att läraren ska veta vilka slags redskap som ska användas för att 

underlätta och förstärka undervisningen. En pedagogisk lärare vet att elever lär sig på 

olika sätt och anpassar sitt sätt att lära ut utifrån eleverna.  

 

I det här arbetet kommer pedagogisk kunskap fortsättningsvis benämnas som 

pedagogiska metoder. Det är vår egen tolkning av Koehler och Mirchras (2009) teori. 

Genom att undersöka vilka pedagogiska metoder förskollärare använder i arbetet med 

digitala verktyg hoppas vi kunna avläsa förskollärarnas pedagogiska kunskap och se om 

det finns några generella metoder som används. Det här arbetet fokuserar på vilka 

metoder förskollärare använder för att på så sätt bryta ner pedagogisk kunskap till något 
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mer konkret och utvecklingsbart. För att förskolläraren ska kunna skapa förutsättningar 

för barnen att utveckla adekvat digital kompetens behöver förskolläraren veta vilka 

pedagogiska metoder som kan användas och i vilka situationer. Exempelvis för att ge 

barnen möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt gällande 

digitala verktyg måste förskolläraren tänka ut vilka metoder som passar bäst för just den 

barngruppen då alla barngrupper är olika och har olika förutsättningar. Förskolläraren 

ska veta vilka pedagogiska metoder som passar sin barngrupp bäst och kopplar sedan 

ihop arbetet med digitala verktyg och läroplanen.  

 
4.1.3 Innehållskunskap 

Innehållskunskap är det tredje området. Det innefattar att lärare måste ha kunskap inom 

det område eller ämne som ska undervisas. Lärarna skall ha en utvecklad kunskap om 

ämnet som ska undervisas då kunskap har olika omfattning beroende på innehåll 

(Willermark 2018). För förskollärare handlar det dels om att de ska veta varför 

förskolan ska arbeta med att ge barnen möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens. 

Och dels handlar det om att förskolläraren själv ska känna sig trygg med att undervisa 

digital kompetens till barnen. Om inte förskolläraren är bekväm med att undervisa 

barnen i digitalisering så kommer det bli svårt att skapa bra förutsättningar för barnen. 

Genom att undersöka vad förskollärare anser krävs för att arbeta med digitala verktyg 

på förskolan kan studien få fram viktiga aspekter som förskollärare anser är av stor vikt 

för att lyckas med sitt uppdrag. Om förskollärarna anser att de inte har tillräcklig 

kompetens för att arbeta med digitala verktyg så är det en indikation på att de saknar 

innehållskunskap.  

 
4.1.4 Påverkningsbara faktorer 

TPACK påverkas av något som Koehler och Mishra (2009) benämner som kontext.  

Kontexten kan ses som en rund ring runt de tre områdena teknik, pedagogik och 

innehåll. Kontexten består av att det finns flera faktorer som påverkar hur pedagogik, 

teknik och innehåll fungerar ihop. Det innebär att TPACK ser olika ut beroende på i 

vilken kontext den befinner sig. En förskola som har en engagerad och drivande rektor 

som väljer att lägga mycket pengar på digitala verktyg och kompetensutveckling har 

andra förutsättningar än en förskola med en rektor som inte är engagerad eller drivande 

inom digitalisering. TPACK kan användas på båda förskolorna för att analysera hur 

förskollärarna arbetar med att utveckla adekvat digital kompetens, men då på deras egna 

villkor eftersom kontexten ser olika ut. De tre huvudområdena pedagogik, innehåll och 

teknik är samma överallt. Men kontexten kan variera kraftigt från område till område.   

 

Vår tolkning av teorin är att TPACK bildar ett PACK (helhet/paket) av alla områdena 

där det krävs effektivitet, flexibilitet och djup i undervisningen. För förskollärare 

innebär det en helhet med förståelsen för olika representationer av konceptet kopplat 

med det tre områdena. Likaså en helhet av förförståelse om sin barngrupp, teorier samt 

representationer. Helheten fångas i nuet med koppling av dåtid, framtid och samtid 

vilket innefattar att varje tillfälle är unikt och att läraren sätter TPACK i rullning vid 

varje undervisningstillfälle. Förskolläraren ska fundera över vilken pedagogik som ska 

användas, vilken teknik som ska användas och vara påläst om innehållet/ämnet som ska 

undervisas. Vad kan byggas på det gamla eller utvecklas nytt just för detta 

undervisningstillfälle. Exempelvis i förskolan där läroplanen är en grundsten. Läraren 

behöver ha en förståelse för likaså ekonomi som politik, sociologi eller psykologi, för 

att läroplanens ramverk inte är entydigt utan kan tolkas olika av flera personer. Hur ska 

då lärandet framföras om ämnet är flertydigt? Jo där har det andra delarna en viktig 
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betydelse och likaså lärarens analytiska förmåga att kunna studera fenomen i framtid 

som dåtid och bilda en helhet i nuet där just deras barngrupp befinner sig. 
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5 Metod 
Det här avsnittet kommer beskriva val av metodansats, urval, genomförande, 

bearbetning av empiri och de etiska aspekterna som har tagits hänsyn till i studien. 

Slutligen sker en metoddiskussion som bearbetar metodval samt empiritillgång. 

Undersökningens metod genererade empiri för att bidra med kunskap om hur 

förskollärare uppfattar adekvat digital kompetens. Det genom att undersöka 

förskollärares digitala kompetens. 

 

 Val av metodansats  

Undersökningen bygger på en kvalitativ metod. En semistrukturerad intervju 

konstruerad som en digital enkät. Denscombe (2017) tydliggör att semistrukturerade 

intervjuer innebär färdiga frågor och betoningen ligger på att de intervjuade utvecklar 

sina synpunkter. Studie handlar om digitala verktyg och hur det kan användas, då var 

det självklara valet att försöka bygga studien med hjälp av en digital enkät med fokus på 

att få så utförliga och kvalitativa svar från deltagarna som möjligt. Denscombe (2017) 

beskriver kvalitativa analyser som rikhaltiga och detaljerade samt att det kan innefatta 

alternativa förklaringar. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur 

förskollärare uppfattar begreppet adekvat digital kompetens eftersom det begreppet står 

skrivet i förskolans läroplan. För att få svar på det behövde förskollärare få möjlighet att 

beskriva vad de ansåg adekvat digital kompetens var och hur de arbetade med det på 

förskolan. Eftersom det var förskollärares beskrivning studien byggdes på så var en 

kvalitativ studie att föredra framför en kvantitativ.  

 

 Urval  

Eftersom det var en kvalitativ digital enkätundersökning påverkar antalet deltagare hur 

mycket empiri som samlas in. För att hinna sammanställa empirin valdes endast tre 

rektorsområden ut. Urvalet blev där med att skicka ut enkäten till tre rektorsområden i 

en kommun i södra Sverige. Vi hade vid undersökningstillfället kopplingar till den 

deltagande kommunen och rektorerna vilket var en anledning till att just den kommunen 

valdes. Denscombe (2017) beskriver det som bekvämlighetsprincip, att göra ett urval 

utifrån att det är enklare och mer bekvämt för undersökningsledarna. Enkäten kunde 

besvaras av flera yrkeskategorier inom förskolan, så som barnskötare, rektorer och 

förskollärare. Kännedom fanns om att de deltagande områdena hade eller skulle 

genomgå en kompetensutveckling inom digitalisering vilket var en anledning till att det 

var just de tre områdena i kommunen som valdes ut. I studiens resultatavsnitt 

presenteras elva förskollärare med fiktiva namn, de beskrivs som Linnéa, Ziva, Anja, 

Bertil, Simo, Kim, Robin, Ted, Klara, Signe och Alicia. De beskrev hur de uppfattade 

begreppet adekvat digital kompetens och hur de arbetade med digitala verktyg på 

förskolan. 

 

 Genomförande  

Den digitala enkäten var framtagen med hjälp av verktyget Office365 Forms. Ett 

informationsbrev (Se Bilagor) skickades ut i tre rektorsområden och beskrev bland 

annat syftet med studien. Informationsbrevet tillsammans med en länk till enkäten 

skickades vidare till alla anställda på rektorernas förskolor. Trettiofyra förskollärare fick 

förfrågan att delta i enkäten. Enkäten skickades ut via en digital plattform som 

respektive rektor samt de anställda hade tillgång till. Enkäten var öppen två veckor för 

medverkan och efter en vecka skickades en påminnelse ut.  
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Enkätens svar kunde fritt formuleras och valet av en textbaserad enkät och inte 

intervjuer ställde högre krav på just frågornas möjlighet till utvecklande svar, samt en 

viss bestämdhet i frågorna. Det skulle vara konkret och koncist men självklart kunde 

inte tolkningar uteslutas i frågorna. Det gav oss utmaning i skapandet av frågor genom 

att syftet var att få förskollärarna åsikter men begränsa dem inom studiens teoretiska 

ramverk TPACK. Teorins tre områden teknik-, pedagogisk- och innehållskunskap var 

grunden i enkätens frågor och utgjorde vad som ansågs vara det konkreta utifrån syftet 

med studien samt frågeställningarna, att undersöka hur förskollärare uppfattar begreppet 

adekvat digital kompetens genom användning av digitala verktyg på förskolan, vilka 

pedagogiska metoder sker i användandet och vad anser förskollärarna krävs för att 

bedriva undervisning med digitala verktyg på förskolan.  

 

De var fjorton frågor i enkäten var av elva var öppna frågeställningar, vilket gav 

respondenterna möjlighet att formulera egna svar på större del av enkäten. Det fanns tre 

slutna frågor med förutbestämda svarsalternativ i enkäten vilket var ålder, yrkeskategori 

samt vilka pedagogiska verktyg som fanns på respektives förskola.  De öppna frågorna 

bidrog till möjligheten att få utvecklade svar genom att uppmuntra respondenterna att 

beskriva och utveckla sina svar (se Bilaga B. Enkätfrågor). Att strukturera öppna frågor 

bidrog till svårigheter att svara endast ja eller nej, en svaghet i enkätundersökningar var 

trots allt att som respondent kunna svara något helt annat än vad som efterfrågas. Hur 

skulle lärarna uppfatta frågorna och hur kopplar de ihop frågorna med läroplanen för 

förskolan. Läroplanen som är tolkningsbar och beroende av förskollärarnas grundsyn, 

när utbildning gjordes samt kompetensutvecklingar. Att skolverket nu infört ett begrepp 

med för vissa relevans andra inte påverkar problematiken i svaren och var något som 

kunde påverka resultatet. Det som bidrog till tillförlitligheten mot respondenterna var 

urvalet samt friheten att delta, därmed som respondent svara med vilja och anse ämnet 

intressant. En svaghet i enkätundersökning är att det går bestämma hur många som ska 

få möjlighet att svara men inte hur många som verkligen kommer att svara. En kritisk 

aspekt i undersökningsprocessen var att undersökningsledarna skickade ut en 

påminnelse efter två veckor. Hur det påverkade svaren kunde inte synliggöras men att 

det genererade ytterligare några svar. Styrkorna med val av metoden var 

självständigheten i arbetsprocessen under skapandet av metoden, samt utveckling av en 

enkät med koppling till en inspirerande teori som utmanar möjligheterna att vidare 

introducera i förskolan.  

 

 Bearbetning av data  

I undersökningen deltog fjorton förskollärare. Bearbetningen av data begränsades till 

förskollärarnas svar på grund av svarsfrekvens, som majoriteten var förskollärare. Valet 

att bara använda förskollärarnas svar styrktes av att förskollärare har det övergripande 

pedagogiska ansvaret på förskolan (Skolverket 2018). Efter inkommande svar gjordes 

en sammanställning av förskollärarnas svar. I Office365 Forms sammanställdes svaren 

som en Excel fil med varje fråga för sig. Det underlättade bearbetningen då alla 

förskollärares svar kunde ses som en helhet under varje fråga. Eftersom vi valde att ha 

tre frågor med förutbestämda svar kunde vi förenkla analysen av empirin genom att 

kategorisera svaren utifrån yrkeskategorierna och välja endast förskollärarna. Därefter 

bearbetades empirin genom att gå igenom varje fråga för sig och skriva ner vilka 

likheter och olikheter som framkom av svaren. Malmqvist (2007) beskriver att sortering 

av empirin får helhetssynen att visa sig. Meningar och ord som var relevanta för 

studiens syfte och frågeställningar markerades för att kunna lyftas fram i resultatet. 

Efter att sammanställningen var klar analyserades empirin utifrån de tre huvudområdena 
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i det teoretiska ramverket med koppling till teori, tidigare forskning samt syfte och 

frågeställningar. Rubrikerna i resultatet är kopplade till frågeställningarna eftersom 

enkäten skapades med hjälp av teorins tre områden, teknik, pedagogiska metoder och 

innehåll. Genom att använda citat i kommande resultat del hoppades vi kunna stärka 

tillförlitligheten i studien.  

 

 Etiska aspekter 

För deltagarnas trygghet och säkerhet byggdes den här studien på fyra forskningsetiska 

principer. Den första är informationskravet, den andra är samtyckeskravet, den tredje är 

konfidentialitetskravet och fjärde och sista är nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Nedan synliggörs och exemplifieras dessa krav kopplade till denna studie.  

 

Informationskravet - De tänkta deltagarna ska innan studien börjar informeras om syftet 

med undersökningen. De ska bli erbjudna medverkan och få förtydligat att det är 

frivilligt, samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill (Vetenskapsrådet 

2002). I undersökningen synliggjordes detta genom ett informationsbrev (se Bilagor). 

Det meddelades till berörda via en digital plattform som kommunen arbetar i. 

Deltagarna informerades exempelvis om syftet, hur förskollärare uppfattar adekvat 

digital kompetens, år 2020 och hur de beskriver sitt arbete med digitala verktyg på 

förskolan. Det informerades kort om problematiken, varför studien gjordes, när studien 

beräknades färdig, att den var frivillig med mera. Informationsbrevet skickades ut efter 

godkännande från rektorerna att genomföra en undersökning i respektive rektorsområde. 

 

Samtyckeskravet - Deltagarna i undersökningen ska ge sitt samtycke till att delta i 

studien och var meddelade att medverkan kan avbrytas när så önskas. Kravet innebär att 

deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet 

2002). Det förtydligades i studiens informationsbrev att deltagandet i undersökningen 

var frivillig, samt att fullföljande av enkäten innebar att undersökningsdeltagaren 

lämnar samtycke till undersökningen. Exempelvis innan påbörjad enkät förtydligades 

både i informationsbrev och när enkäten öppnades att ansvaret och viljan att delta 

beslutades individuellt. De som inte deltagit har frivilligt valt att avstå och eller avbrutit 

sin medverkan i enkäten.  

 

Konfidentialitetskravet - Det innefattar att undersökningsledare skyddar sina 

medverkande i undersökningen mot integritet och bland annat insyn i deras privatliv 

och att obehöriga inte ska kunna få information om deltagarna. Anonymiteten kan 

utlovas i och med att enkäten inte kräver personuppgifter utan fokus ligger på 

information om det specifika ämnet under en viss period (Vetenskapsrådet 2017). För 

att tillgodose konfidentialitetskravet var enkäten uppbyggd så att deltagarna i 

undersökningen inte behövde ge ut information som kunde leda till upptäckt av individ. 

Exempelvis den slutna frågan om ålder i enkäten blev aldrig aktuell i redovisning av 

studien, endast något undersökningsledarna tagit del av vid bearbetning.  

 

Nyttjandekravet - Deltagarna i undersökningen har rätt att få veta att deras bidrag till 

underlaget endast används och bearbetas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet 2002). 

Exempelvis synliggjordes detta i informationsbrevet som beskrev att deltagarnas svar 

bearbetades och analyserades för att få en helhetssyn av svaren, samt att svaren lagrades 

från den digitala enkäten fram tills det att studien var helt klar och publicerades.   

 

Vi valde att skicka ut den digitala enkäten i en kommun som vi har koppling till. Ett 

dilemma som då uppstod var att vi gärna ville att de vi skickade ut enkäten till skulle 
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svara på den. Dock ville vi inte att de skulle känna sig tvingade bara för att det fanns 

koppling till oss. För att undvika att sätta oss själva i maktposition så valde vi att skicka 

ut information och påminnelse genom kommunens kommunikationsplattform men var 

tydliga med att vi gjorde det här som studenter och att det var helt frivilligt att delta. All 

kontakt angående enkäten och studien hänvisade vi till vår studentmejl.  

 

 Metoddiskussion 

Till en början kunde inte beslut tas om det skulle bli en kvalitativ eller kvantitativ 

studie. När inriktning sedan bestämdes, att undersöka begreppet adekvat digital 

kompetens så beslutades att fokusera på en kvalitativ studie. Det eftersom syftet var att 

få in kvalitativa svar angående hur förskollärare arbetar med ett begrepp som de kanske 

inte ens förstår. Diskussion fanns om att det inte skulle ge samma resultat om en 

kvantitativ studie hade valts, för då hade det varit svårt att få fram hur förskollärare 

tolkar och använder sig av begreppet i förskolan. En svårighet med att göra en kvalitativ 

studie med hjälp av digital enkät var att det krävs mycket arbete med att få till bra och 

öppna frågor som genererar utvecklande svar. Frågor som besvaras med några enstaka 

ord eller en mening ger inte underlag till forskningen. Skillnaden med att utföra en 

digital enkät istället för intervjuer var också att det blir svårt att förutse hur många svar 

som kommer in. Om intervjuer hade valts istället för en digital enkät så hade vi kunnat 

bestämma oss för hur många vi skulle intervjua och vi hade haft möjlighet att ha 

följdfrågor för att få mer utvecklande svar.  

 

Undersökningen bygger på en digital enkätundersökning som innebar att inte möjlighet 

fanns till att skapa följdfrågor. Det kan ha begränsat tillgången till empiri. I efterhand så 

fick vi ändå in tillräckligt mycket empiri för att kunna göra en tillförlitlig och grundlig 

sammanställning och se resultat av undersökningen. Till en början hade vi räknat med 

att få in cirka tjugo svar via enkäten. Men allt eftersom tiden gick så insåg vi att det var 

ett orimligt mål. Fjorton förskollärare svarade på undersökningen vilket resulterade i 

väldigt mycket material att bearbeta. Om intervjuer hade valts istället för digital enkät så 

hade fyra förskollärare valts ut för att bidra till studien. Men nu fick fjorton 

förskollärare vara med och bidra till den här studien. Vår uppfattning är att fjorton svar 

har gett oss mer material och större tillförlitlighet till studien än vad det hade blivit att 

intervjua fyra förskollärare. Det är svårt att säga om resultatet hade sett ut på ett annat 

sätt om intervjuer hade genomförts istället för en digital enkät. Eller om undersökningen 

hade varit i en annan kommun där inte kännedom om kommunen fanns. Ett av 

urvalskriterierna var att områdena har genomfört eller skulle genomföra 

kompetensutveckling inom digitalisering vilket kan tolkas som att de områdena var 

intresserade av det ämnet i nuläget. Hade inte intresset om ämnet funnits hade 

möjligtvis resultatet kunna sett annorlunda ut. Utifrån resultatet av det insamlade 

materialet så anser vi att en kvalitativ studie med hjälp av en digital enkät var både 

intressant och uppfyllde sitt syfte. Undersökningen genererade mycket material och vi 

testade något nytt som är i tiden.  
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6 Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas och analyseras empirin med utgångspunkt att adekvat digital 

kompetens skapas av en helhet mellan de olika områdena i TPACK. Underrubrikerna 

bygger på forskningsfrågorna, hur används digitala verktyg, vilka pedagogiska metoder 

används i arbetet med digitala verktyg samt vad anser förskollärarna krävs för att 

bedriva undervisning med digitala verktyg. Varje del kommer att analyseras var för sig 

och kopplas till tidigare forskning och annan relevant litteratur. Helheten och den 

övergripande sammanställningen resulterar i den sista rubriken ”adekvat digital 

kompetens” där vi redogör syftet i studien, att bidra med kunskap om hur förskollärare 

uppfattar adekvat digital kompetens år 2020. 

 

 Användning av digitala verktyg 

Enkätundersökningen visar att alla förskollärare hade tillgång till både projektor och 

lärplatta i sitt arbete på förskolan. Lärplattan används både administrativt i form av 

systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk tillsammans med barnen. Resultatet visar 

att alla förskollärare har tillräcklig kompetens för att använda lärplattan som verktyg 

men att de efterfrågar mer kunskap om hur de ska använda verktygen i 

undervisningssituationer. Gemensamt för de förskollärarna som svarade att de inte hade 

tillräcklig kunskap för att använda de digitala verktygen i undervisningssituationer var 

att de efterfrågade mer tid och kompetensutveckling för att själva kunna lära sig.  

För att synliggöra vad förskollärarna i undersökningen prioriterar för digitalt verktyg på 

förskolan så ställdes frågan vilket digitalt verktyg de inte skulle klara sig utan och 

varför. Förskollärare Kim svarade såhär på frågan: 

 
Lärplattan för den har blivit en självklar del i dokumentationsprocessen och SKA 

(systematiskt kvalitetsarbete) både med barn och kollegor. Det går snabbt och lätt 

och allt är samlat på ett ställe. Kommunikation med alla underlättas genom mejl och 

chatt i ”plattformen” (kommunens kommunikationsplattform). Plattan har många bra 

appar som används för att utveckla barnens digitalitet, deras språkutveckling, och 

skapa en bra lärmiljö tillsammans och kontakt med hemspråken. (Kim) 

 

Svaret visar att de digitala verktygen som finns på förskolan används i både 

barngruppen vid undervisningssituationer och som administrativa verktyg, framförallt 

via en kommunikationsplattform som kommunen använder. Det kan kopplas till 

Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) där resultatet i deras studie också visade att 

lärplattan används pedagogisk och administrativt. På frågan vilket digitalt verktyg som 

förskollärarna inte skulle kunna vara utan så svarade nio förskollärare lärplattan vilket 

visar att lärplattan är ett viktigt digitalt verktyg. Det fanns även nio kommentarer från 

förskollärare att lärplattan har en betydelsefull roll i förskolans verksamhet på många 

olika sätt vilket visar att många förskollärare ser lärplattan som ett viktigt digitalt 

verktyg som har ett brett användningsområde. 

 

Resultatet visade även att förskollärarna också hade tillgång till dator men att de 

använde den mestadels administrativt, inte tillsammans med barnen. Tillgången till 

andra digitala verktyg varierade. Exempelvis svarar två förskollärare att de hade tillgång 

till en smartboard medan de andra inte hade det.  

 

I resultatet framkommer det att alla förskollärarna använder lärplattan. Kommunens 

förutsättningar till digitala verktyg upplevs variera men förskollärarna har tillgång till 

digitala verktyg i form av lärplatta både individuellt och i barngrupp. Genom att 

förskollärarna har tillgång till lärplatta individuellt finns förutsättningarna till att 
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förskollärarna kan undersöka dessa själva innan de använder den i barngrupp i och med 

att det inte handlar om verktyg ska användas utan hur (Willermark 2018). Genom att 

använda lärplattan i exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet och kommunikation så 

får lärplattan en betydelsefull roll för förskolläraren i det vardagliga arbetet. I svaren går 

det utläsa att det inte går att välja bort att använda lärplatta eftersom alla har en 

personlig lärplatta. Willermark (2018) beskriver också att pedagogernas möjlighet att 

fortlöpande utvecklas i ett föränderligt samhälle är avgörande, det innebär att 

förskollärarna likaväl kan undervisa analogt som digitalt för att gynna den digitala 

kompetensen i förskolan. Genom att synliggöra intresse och efterfråga fler och nya 

verktyg utmanas kompetensen kring teknikanvändningen.  

 

 Pedagogiska metoder 

Förskollärarna beskriver det viktigt att barnen på förskolan får undersöka olika digitala 

verktyg, det för att skapa bra förutsättningar för barnen i framtiden. Barnen får testa att 

använda olika digitala verktyg på olika sätt och förskollärarna beskriver att de har en 

pedagogisk tanke med varför exempelvis lärplattan ska användas på förskolan. Det 

förskollärarna också var överens om var att barnen ska lära sig använda digitala verktyg 

eftersom det är något som barnen förväntas kunna när de blir äldre. Såhär beskriver 

Simo vad det innebär att barnen ska utveckla digital kompetens i förskolan:  

 
Att barnen ska få möjlighet att testa digitala verktyg. Att de ska ha fått se och prova 

digitala verktyg inom olika användningsområden så när barnen sedan börjar skolan 

har de en grund att bygga vidare på. (Simo) 
 

Citatet från Simo visar att en pedagogisk tanke med varför digitala verktyg ska 

användas på förskolan är för att barnen kommer behöva digital kompetens när de börjar 

skolan. Tolv förskollärare beskrev att förskolan ska vara med och lägga en grund för 

barnens framtid och skolgång. Det framkom också att det var viktigt att visa barnen att 

digitala verktyg kan ha flera användningsområden. Alicia skrev: 

 
Det har hänt mycket de senaste tio åren vad det gäller digitalisering så dagens barn 

behöver få en annan kunskap för att ”hänga med” eller vidareutveckla det som de 

redan lärt sig. Det handlar ju även om att kunna använda digitala verktyg som en 

förlängning av andra delar av förskolans verksamhet. Till exempel att lära sig 

bokstäver. Man kan lära sig med papper och penna eller med en lärplatta, eller en 

bra kombination av både ock. Barn lär sig olika. Oftast tycker barnen att lärplattan är 

roligare och det kan på så sätt bli ett mer lustfyllt lärande och en starkare önskan om 

att lära sig mer. Jag anser inte att digitala verktyg ska ta över alla delar i förskolan 

utan att det ska vara en bra balans. (Alicia) 

 

Det framkommer flera pedagogiska metoder i citatet ovan från Alicia. Genom att 

använda digitala verktyg i språkutveckling så ges barnen möjlighet till att lära sig på 

olika sätt eftersom alla barn lär sig på olika sätt. Alicia lyfter även fram att digitala 

verktyg inte ska ta över allt på förskolan utan att det ska vara en bra balans vilket 

indikerar att hon har en pedagogisk tanke bakom användandet av digitala verktyg på 

förskolan.  

 

Att arbeta med digitala verktyg från tidig ålder ställer krav på att förskollärarna är 

medvetna om var och när digitala verktyg kan vara ett stöd i undervisningen och hur 

förskollärare ska arbeta med att skapa bra förutsättningar för barnen. En aspekt som 

lyfts fram är kritiskt tänkande. Alicia och Signe skriver såhär: 
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Särskilt viktigt är digitala verktyg för det kritiska tänkandet. Gör man egna filmer så 

får man en insikt i den processen, och skapar sig tillslut en förståelse för att allt som 

man ser på film inte alltid är på riktigt. Samma sak vid användandet av till exempel 

green screen där barnen kan placeras i ett annat land, med vilda djur, eller var som 

helst. Det sätter i gång tankeprocesserna hos barnen och lär dem att inte tro på allt de 

ser. (Alicia) 

 

Barnen måste inte kunna något helt ut och in, utan att det finns fortfarande utrymme 
för att lära sig mer. Jag anser att förskolan ska ge barnen möjligheter att testa nya 

saker. Att förvänta sig att barnen redan i förskolan ska kunna allt kring digitalisering 

är inte rimligt, och jag förväntar mig inte att de ska bli proffs. Utan de ska få 

möjligheten att ta del av olika typer av digitala verktyg och bli intresserade och 

nyfikna på det. Sen att deras kritiska tänkande ska uppmuntras och utmanas. (Signe) 

 

Så länge förskolan skapar ett kritiskt förhållningssätt i användandet av digitala verktyg 

så finns det mycket positivt med digitala verktyg enligt Alicia och Signe. Barnen måste 

ges möjlighet att utveckla ett källkritisk tänkande för att kunna reflektera över vad som 

är sanning eller inte när de producerar exempelvis filmer eller bilder med hjälp av 

digitala verktyg.  

 

Resultatet visar att barn som ges möjlighet att upptäcka och utforska digitala verktyg 

tidigt med engagerade, intresserade pedagoger i förskolan, även vill ha samma 

möjligheter i skolan. Willermark (2018) förtydligar att pedagogisk kunskap handlar om 

metoderna som lärarna använder för att underlätta undervisningen, vilka redskap behövs 

för att nå fram till barngruppen och hur undervisar läraren meningsfullt. I 

undersökningen framkommer det att förskollärarna använder olika metoder, exempelvis 

lärplattan som en pedagogisk förstärkning i språkutveckling. En viktig aspekt att lyfta 

fram utifrån resultatet är att barnen på förskolan inte bara ska konsumera digitala 

verktyg utan vara med och producera med hjälp av digitala verktyg. I tidigare forskning 

beskriver Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) i sin studie från Sverige att 

förskollärare ansåg lärplattan vara ett redskap i undervisningen som kan användas till 

varierande aktiviteter och bidra till reflektion på ett enkelt sätt genom att allt är samlat 

på samma ställe. Av resultatet kan vi utläsa att förskollärarna i den här studien också 

lyfter fram samma saker som betydelsefulla. Förskollärarna anser att lärplattan ska ses 

som ett hjälpmedel för att underlätta undervisningssituationer på förskolan. Resultatet 

belyser fortsättningsvis att förskollärarna lägger stor vikt vid att låta barnen få ett 

källkritiskt förhållningssätt vilket innebär att barnen lär sig att det inte alltid är bra med 

digitala verktyg och medier. Barnen ska få möjlighet att lära sig när digitala verktyg kan 

underlätta och när det kan väljas bort. Dong (2018) skriver att förskollärares inställning 

och intresse till digitala verktyg påverkar hur mycket digitala verktyg används i 

undervisningssituationer på förskolan.  

 

 Förutsättningar för att bedriva undervisning med hjälp av 
digitala verktyg  

En förutsättning som förskollärarna lyfter fram som betydelsefull för att bedriva 

undervisning med hjälp av digitala verktyg är att få tid att lära sig de digitala verktygen. 

De förskollärare som är ovana vid att arbeta med digitala verktyg behöver mer tid på sig 

för att planera och genomföra aktiviteter. Såhär beskriver Klara det: ”Eftersom man inte 

riktigt än har det som en självklarhet så känns det många gånger som man behöver mer 

förberedelse när man ska jobba med digitala verktyg” (Klara). Hennes beskrivning visar 

att ovana förskollärare behöver mer tid till att förbereda undervisning med digitala 

verktyg eftersom de är inte vet hur de ska göra. En förskollärare anser att undervisning 

med digitala verktyg måste ha ett lämpligt innehåll som är kopplad till styrdokumenten.  
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Sju av förskollärarna lyfte fram att en betydelsefull förutsättning för att använda digitala 

verktyg i undervisningssituationer är att det finns en drivande kollega i arbetslaget. 

Förskollärarna lyfte fram att kollegorna som de arbetar med påverkar hur de själva 

arbetar med digitala verktyg på förskolan. En kommentar från Ziva var:  

 
Om jag har kollegor som är intresserade av digitalisering så kan jag dras med och på 

det sättet lära mig, annars är jag inte så jätteintresserad av att lära mig en massa nytt 

om digitalisering. Det jag lär mig måste jag kunna använda i barngruppen. (Ziva) 

 

Robin skriver att en förutsättning för att använda digitala verktyg är: ”Man hade kunnat 

göra mer om man haft pengar till att köpa in lite fler verktyg. Till exempel digitalt 

förstoringsglas” (Robin). Citatet visar att ekonomi är en förutsättning till att kunna 

arbeta med digitala verktyg på förskolan. Det är svårt att avgöra om ekonomin påverkar 

förskollärarnas arbete med att bedriva undervisning med stöd av digitala verktyg 

eftersom ingen lyfter fram den aspekten.  

 

Det framkommer i undersökningen att kompetensutveckling inom digitalisering ger ett 

markant lyft för att pedagoger ska våga använda digitala verktyg i verksamheten. Elva 

förskollärare i enkäten beskrev att deras förutsättningar till kompetensutveckling är 

goda men att de har ett intresse att vilja lära sig mer. Simo, Anja och Kim beskriver att 

de håller sig uppdaterade inom digitalisering genom: 
 

Digitaliseringslyftet som nu genomförs tillsammans med flera förskolor. Böcker 

som vi fått att läsa i och möjligheten till att ta hem min egen lärplatta och pröva 

saker även utanför arbetstid. Tillgång till IT-inspiratör och IT-utvecklare i 

kommunen som kan bokas vid behov och alltid rådfrågas. (Simo)  

  

Det sker via mina kollegor. Vi har en från vår förskola som regelbundet går på 

möten och föreläsningar kring IT/digitalisering, som sedan förmedlar vidare 

information. Vi har haft utvecklingsdag med inspiration från flera individer kring 

hur man kan arbeta med digitaliseringen i förskolan. (Anja) 
 

Kim skriver ”Kommunens digitaliseringsgrupp, digitaliseringslyftet och med böckerna 

att läsa. Läsa artiklar i förskole tidningen och läkartidningen. Kommunens digitala röda 

tråd” (Kim). Simo och Kim lyfter fram något som kallas digitaliseringslyftet som är en 

lokal kompetensutveckling, vilket de flesta som deltagit i enkäten verkar genomgått och 

är positiva till. Samarbetet med kollegor lyfts fram igen och det går utläsa i resultatet att 

kommunen som de arbetar i bedriver egna kompetensutvecklingar inom digitalisering 

genom IT-inspiratör och IT-pedagog. Linnéa lyfter i undersökningen fram en annan 

aspekt kopplad till kompetensutveckling och förskollärarprofessionen: 

 
Att till exempel alla som läser förskollärarutbildningen ska få liknande möjligheter 

och en likvärdig utbildning, oavsett vart i landet man väljer att utbilda sig och efter 

de förutsättningar man har som enskild person. (Linnéa) 

 

Linnéa anser att alla som läser till förskollärare ska ha liknande möjligheter till 

utbildning inom digitalisering för att skapa bra förutsättningar för alla som 

utbildar sig till förskollärare.  

 

Intresset hos förskollärarna upplevs vara att utveckla sin egen digitala kompetens då 

fem förskollärare efterfrågar flera kompetensdagar med framför allt workshops kring 

olika appar och möjligheten att kunna utforska olika digitala verktyg. Willermark 

(2018) beskriver att förskollärare måste ha innehållskunskap det som ska undervisas. 
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Det innebär att förskollärares digitala kompetens måste innefatta kunskap om digitala 

verktyg. Bertil förtydligar sin egen kompetensutveckling och att få barnen involverade: 

”Genom digitaliseringslyftet och att jag har fortsatt att genomfört en del av de olika 

momenten tillsammans med barnen på min avdelning” (Bertil). Tack vare 

kompetensutveckling känner sig Bertil tillräckligt trygg för att få med sig barnen i 

arbetet med digitala verktyg. På så sätt utvecklas både förskollärarens och barnens 

digitala kompetens. I undersökningen framkommer det att förskollärarna efterfrågar mer 

tid för att hinna med att själva lära sig hur de digitala verktygen ska användas i 

undervisningssituationer på förskolan. Förskollärarna har kunskap om hur de använder 

en lärplatta rent tekniskt men det är den pedagogiska aspekten av användandet som är 

problematisk. I tidigare forskning lyfter Otterborn, Schönborn och Hultén (2019) fram 

att förskollärare saknar tid, personal och utrustning för att bedriva en bra undervisning 

med hjälp av digitala verktyg. Och det är något som förskollärare i vår undersökning 

också lyfter fram. Så för att skapa bra förutsättningar för förskollärare att bedriva 

undervisning inom digitalisering måste huvudmän skapa bra förutsättningar med tid och 

digitala verktyg.  

 

Nikolopoulou och Gialamas (2015) lyfter fram att förskollärare anser att det är viktigt 

att digitalisering finns med i läroplanerna för att arbeta med det på förskolan. Det är 

också viktigt att det som står i läroplanen förankras med de som ska använda 

läroplanen, nämligen förskollärarna. Resultatet av vår studie visar att förskollärarna 

anser att de har för lite kunskap om vad som menas med skrivelserna i läroplanen 

angående digital kompetens vilket påverkar användandet av digitala verktyg i 

undervisningssituationer på förskolan. Att testa och experimentera tillsammans med 

barnen ger säkerligen nya infallsvinklar precis som att lära sig av kollegor. Det leder 

också in på den pedagogiska kunskapen och att medvetet välja metoder som kan 

användas för att underlätta undervisningen, synliggöra intressen och undervisa 

innehållet. Eftersom Skolverkets definition av ”adekvat” är att den är föränderlig så är 

det viktigt att se om och hur pedagogerna håller sig uppdaterade för att kunna undervisa 

digital kompetens som är aktuell just nu.  

 

 Adekvat digital kompetens 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar adekvat 

digital kompetens, år 2020. De tre frågeställningarna besvaras i rubrikerna ovan och det 

leder in på syftet som vi anser är helheten av frågeställningarna. Genom att analysera de 

tre huvudområdena utifrån TPACK kan nu ett resultat framvisas. Willermark (2018) 

ställer frågan hur väl de tre områdena passar ihop. Det är viktigt att alla tre områden, 

teknik, pedagogik och innehåll går hand i hand för att skapa möjligheter att utveckla 

adekvat digital kompetens.  

 

I undersökningen fick förskollärarna svara på frågan vad begreppet adekvat innebär och 

hur det kan kopplas till utbildningen på förskolan. Förskolläraren Ted svarar ”Jag tolkar 

adekvat digital kompetens som att man ska erbjuda barnen lämplig digital kompetens i 

förhållande till barnens ålder, mognad och intresse och då tror jag att vi kan få in det i 

förskolans utbildning” (Ted). Citatet visar att adekvat digital kompetens ska anpassas 

utifrån den barngruppen som finns. TPACK bygger på att teorin är föränderlig och att 

den ser olika ut beroende på i vilken situation den används. Det Ted beskriver ovan är 

en del av vad adekvat digital kompetens kan innebära, att digital kompetens ska ses 

utifrån förutsättningarna som finns.  
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Resultatet av undersökningen visade att förskollärare beskrev begreppet adekvat digital 

kompetens som relevant, anpassat och föränderligt. Alicia beskrev arbetet med adekvat 

digital kompetens som ”Eftersom vi pedagoger inte vet hur det digitala kommer att 

utvecklas, men att det vi jobbar med nu är aktuellt och när något ändras får vi försöka 

att lära oss det tillsammans med barnen” (Alicia). Hennes kommentar visar en 

helhetssyn av alla tre huvudområden i TPACK. Förskolläraren arbetar med det som är 

aktuellt just nu, vågar förändra sig utifrån digitaliseringens utveckling och gör det 

tillsammans med barnen. Det är precis så som Skolverket beskriver att förskolan ska 

arbeta med adekvat digital kompetens. Linnéa skriver att:  

 
Allt vi gör tillsammans med barnen ska vara ett relevant lärande på barnens 

nivå och för deras ålder. Barnen ska få en relevant kunskap kring de digitala 

verktygen som finns tillgängliga hos oss. Barnen ska få möta det digitala i 

olika former. (Linnea) 

 

Att något är relevant kan innebära olika mening för olika individer vilket blir ett ganska 

löst ordval att förtydliga ett redan svårbenämnt begrepp som adekvat med. Det kan vara 

relevant i bemärkelsen att som individ anser individen att det fungerar bättre med ett 

behavioristiskt perspektiv i undervisningen medan en annan individ anser det bättre med 

ett sociokulturellt perspektiv i sina metoder. Det är dock inget som utesluter det ena 

eller andra att fungera sämre eller bättre. Det beror mer på kontexten i förhållande till 

TPACK. Vilken teknik, vilka pedagogiska metoder och vilket innehåll är det som är 

relevant i den barngrupp som ska utforska och upptäcka. Vad har förskolan för 

förutsättningar att kunna undervisa och vilken kompetens inom ämnet har läraren, det är 

faktorer som påverkas av kontexten och hur relevansen i sådant fall blir. Begreppen 

anpassat och föränderligt är något som kan förtydligas med hjälp av TPACK.  

 

Ett område som förskollärare lyfte fram under pedagogiska metoder är källkritiskt 

förhållningssätt. Exempelvis Alicias kommentar som beskrivs tidigare: 

 
Särskilt viktigt är digitala verktyg för det kritiska tänkandet. Gör man egna filmer så 

får man en insikt i den processen, och skapar sig tillslut en förståelse för att allt som 

man ser på film inte alltid är på riktigt. Samma sak vid användandet av till exempel 
green screen där barnen kan placeras i ett annat land, med vilda djur, eller var som 

helst. Det sätter i gång tankeprocesserna hos barnen och lär dem att inte tro på allt de 

ser. (Alicia) 

 

Den tidigare forskningen nämner inte källkritiskt förhållningssätt i relation till digitala 

verktyg utan det är något som framkommer under vår undersökning. En anledning till 

det kan vara att källkritiskt förhållningssätt på förskolan är något som har blivit mer 

aktuellt just nu, och att det har blivit en del av vad adekvat digital kompetens innebär 

för förskollärare just nu.  
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7 Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuteras resultatet i studien med stöd av tidigare forskning och 

relevant litteratur. Diskussionen kopplas samman med de aktuella frågeställningarna, 

användning av digitala verktyg, vilka pedagogiska metoder som används i arbetet med 

digitala verktyg samt vad förskollärarna anser krävs för att bedriva undervisning med 

digitala verktyg. Det innefattar också studien syfte att få kunskap om hur förskollärares 

uppfattar begreppet adekvat digital kompetens, år 2020. I diskussionsavsnittet kommer 

också teoridiskussion, pedagogiska implikationer samt förslag till vidare forskning 

presenteras. 

 

 Resultatdiskussion  

Begreppet adekvat digital kompetens är beskrivet av förskollärare med meningsfulla 

antaganden och likvärdiga betydelser kopplat till förskolans utbildning. Den tidigare 

forskningen kring ämnet har varit begränsad men den har bidragit med kunskap om 

digitala verktyg och digital kompetens hos förskollärare i både Sverige och andra 

länder. Förskollärares digital kompetens är nyckelbegrepp i undersökningen. Dock 

innebär adekvat digital kompetens att den digitala kompetensen förändras. Källkritiskt 

förhållningssätt är ett ämne som inte har lyfts fram i tidigare forskning vilket är en 

indikation på att det är något som är mer relevant för förskollärare just nu. Vår tolkning 

är att en anledning till det kan vara att digitala verktyg får mer och mer utrymme på 

förskolorna och det finns fortfarande risker med att endast fokusera på det som är bra 

med digitala verktyg. Med stöd av resultatet är vår tolkning att ett källkritiskt 

förhållningsätt är ett relevant och viktigt ämne som måste lyftas fram på förskolorna för 

att ge barnen möjlighet att kritiskt granska de digitala verktygen som finns. Det  

 

Marklund (2015) nämner att användandet av lär plattor på förskolan ökar markant. Det 

bidrar till att förskollärare ställer frågor angående undervisning med hjälp av digitala 

verktyg på förskolan. Sociala medier används som kommunikationsverktyg där tips och 

idéer på undervisningssituationer kan delges. I resultatet av undersökningen 

framkommer det att kommunen som förskollärarna arbetar i använder sig av en egen 

kommunikationsplattform där tips och idéer delas med varandra. Det är med andra ord 

en viktig del i förskollärarnas arbete med digitala verktyg. Denna studies resultat 

synliggör att kunskap om digitalisering efterfrågas ytterligare men att en drivande 

kollega i arbetslaget och planering av aktiviteter med digitala verktyg är av stor vikt. 

Enligt Skolverket (2018) ska förskolan arbeta med att låta barnen utveckla adekvat 

digital kompetens vilket innebär att förskolan måste ha tillgång till digitala verktyg. 

Lärarens profession (innehåll/förutsättningar) förändras i takt med att digitaliseringen 

utvecklas. Dong (2018) nämner att förskollärares inställning och intresse till digitala 

verktyg påverkar hur mycket digitala verktyg används i undervisningssituationer på 

förskolan. Det skapar olika förutsättningar inom digitalisering för barngrupperna 

eftersom barngruppen är beroende av att ha en engagerad och intresserad förskollärare.  

 

Resultatet lyfter fram att förskollärarna använder lärplattan i både administrativt och 

pedagogiska aktiviteter. Marklund och Dunkels (2016) beskriver att integrering av 

digital lek bidrar till större möjligheter för förskollärarna att arbeta med barns 

utveckling på förskolan. Det är dock inte någon garanti att alla har lärplattor runt om i 

landet men urvalet i denna studie har det och kan utnyttja möjligheterna i användningen. 

Det är ändå något att fundera över när det kommer till likvärdighet i Sveriges förskolor. 

Thoresson (2019) beskriver möjligheterna med användning (teknisk kunskap) av 

digitala verktyg. Vikten av att barnen ska få möta, använda och lära sig hur digitala 
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verktyg kan användas och fungerar, att det digitala ska användas både som innehåll och 

metod i undervisningen på förskolan samt vikten att bekanta sig med digitala verktyg, 

att som lärare använda verktygen som stöd för andra lärprocesser (pedagogisk 

kunskap/metoder). Risken finns dock att lärarna i skolan inte är lika intresserade och 

framåt som i förskolan gällande digitaliseringen, vilket kan påverka barnens utveckling. 

Likaså tvärtom, att i förskolan finns mindre intresse och engagemang medan i skolan 

förväntas de då redan upptäckt och utforskat digitala hjälpmedel. Tänk de barn som inte 

går i förskolan och kanske inte ges möjlighet till interaktion med digitala verktyg 

hemma.  

 

Erfarenhet inom förskoleverksamheten visar också som tidigare nämnts, att likvärdiga 

förskolor är något som inte existerar, en strävan kan finnas men i princip omöjligt att 

uppnå eftersom alla förskolor har olika förutsättningar med exempelvis personal, 

ekonomi och lokaler. Utifrån det framkomna resultatet i studien är en bra början att 

erbjuda förskollärare kompetensutveckling inom digitalisering eftersom det är något 

som många efterfrågar. Det kanske helt enkelt skulle bli en obligatorisk kurs inom 

förskollärarprogrammet som handlar om just hur digitalisering kan användas i 

undervisningen på förskolan. I tidigare forskning lyfter Nikolopoulou & Gialamas 

(2015) att förskollärarna efterfrågade mer kompetensutveckling och att digitalisering 

kopplat med leken ska blir ett mål i förskolans läroplan för att bli mer integrerat i 

undervisningen.  

 

Det framkommer i resultatet att många förskollärare inte förstår vad begreppet 

adekvat digital kompetens innebär. Det är ett begrepp som försvårar mer än det 

förenklar eftersom det inte finns någon tydlig beskrivning i förskolans läroplan 

vad adekvat digital kompetens innebär på förskolan. Kompetensutveckling 

kring digitalisering är av stor vikt för att förskollärarna ska kunna undervisa 

och kommer att undervisa. Finns det inte något syfte för lärarna med det 

digitala blir det stor risk att det utesluts eller utnyttjas i endast 

konsumtionssyfte (Nikolopoulou & Gialamas 2015, Skolverket 2020). I 

tidigare forskning lyfter Kerckaert, Vanderlinde och van Braak (2015) fram att 

många lärare anser att de inte har tillräckligt med kompetens för att undervisa 

med hjälp av digitala verktyg. Med det i åtanke skulle Skolverket kunna 

förtydliga mer vad de menar med adekvat digital kompetens. På Skolverkets 

hemsida har de lagt upp flera artiklar som lyfter fram deras syn på adekvat 

digital kompetens. Men det innebär att förskollärarna ska söka upp den 

kunskapen själva för att få en förklaring på begreppet. Resultatet av 

undersökningen visar att det en möjlighet hade varit att Skolverket från början 

lägger in en förklaring med vad de menar när de skriver in nya begrepp i 

styrdokumenten för att förenkla det för lärarna att arbeta med materialet.  

 

Resultatet beskriver flera olika tolkningar av begreppet adekvat vilket innebär 

att förskollärarna arbetar på olika sätt ute på förskolorna. Och eftersom 

Skolverket har en tydlig definition med vad de menar med adekvat digital 

kompetens så hade det varit bra om alla förskollärare arbetar på det sättet som 

Skolverket vill. Men varför använder Skolverket ett begrepp som är 

föränderligt? Brising (2016) lyfter att det är ett ”luddigt” begrepp. Enligt 

Skolverket så förändras digitaliseringen väldigt snabbt i dagens samhälle, något 

som Åberg, Lantz-Andersson och Lundin (2019) håller med om. Begreppet 

adekvat används i läroplanerna eftersom det betyder att något är föränderligt, 

att digital kompetens kommer att se olika ut beroende på när förskolläraren 
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läser läroplanen. På så sätt behöver inte Skolverket revidera läroplanen varje år 

som det annars hade krävts för att ha aktuella mål angående digitalisering. 

Lundgren, Säljö och Liberg (2017) skriver att läraryrket håller på att förändras 

på grund av digitaliseringen och att det ställer högre krav på läraren att vara 

kreativ och flexibel. Men det kanske är det som adekvat digital kompetens 

handlar om? Att en förskollärare ska vara just flexibel och kreativ med de 

digitala verktygen som finns tillgängligt och skapa så bra undervisning som 

möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Det skulle kunna vara ytterligare en 

anledning till att använda begreppet adekvat, att Skolverket inte vill gå ut och 

kräva vad förskolan ska arbeta med för digitala verktyg eftersom det då skulle 

ställa krav på förskolorna att köpa in vissa digitala verktyg vilket inte alla har 

ekonomi till att göra. Utan istället får alla arbeta med adekvat digital 

kompetens på det sätt som passar deras förskola utifrån deras förutsättningar. 

Erstad (2015) skriver att det inte går att avgöra från början vilken digital 

kompetens barn och elever besitter trots att de har växt upp i en digital värld. 

Alla barn har haft olika förutsättningar även inom den digitala världen vilket 

innebär att förskollärare även måste tänka på att barngruppen också har olika 

förutsättningar, inte bara förskolan generellt.  

 

 Teoridiskussion 

Teorin har bidragit till att bryta ner begreppet adekvat digital kompetens i mindre delar 

och hjälpt till i tolkning och formulering gällande förtydligande av empiri. Uppbyggnad 

med hjälp av teorin skedde i enkäten samt i resultatdelen där det kopplas till de tre 

huvudområden, teknik, pedagogik och innehåll. TPACK har varit en bra grund för oss 

att använda i undersökningen om adekvat digital kompetens. Teorin ser olika ut 

beroende på i vilken kontext den används vilket innebär att den är föränderlig precis 

som adekvat digital kompetens. Teorin det är en av få teorier som trycker på att 

tekniken ska vara en del av utbildningen. Genom att utgå från teorin så går det inte 

längre att välja bort digitala verktyg i undervisningen på förskolan utan den ska vara 

med som en naturlig del. TPACK har funnits sedan 2006 och en anledning till att den 

fortfarande är aktuell kan bero på att den är just föränderlig. En annan anledning till att 

den fortfarande är aktuell kan vara att som teori är den ganska grundläggande men inte 

utförlig. TPACK består som sagt av att lärare ska ha teknisk-, pedagogisk-, och 

innehållskunskap. Men teorin beskriver inte vad det är som är exempelvis teknisk 

kunskap mer än i generella drag. Det blir upp till oss som läser om teorin att göra egna 

tolkningar för att använda den i praktiken på det sättet som passar vårt ändamål.  

 

Hur hade vårt arbete sett ut om vi hade använt oss av en annan teori? Det är svårt att 

svara på eftersom arbetet byggdes upp just runt TPACK. Precis som tidigare diskussion 

så är teorin inte omfattande utan grundläggande. Ett alternativ skulle vara att bygga in 

en teori till i arbetet för att få mer fördjupning på exempelvis pedagogik- och 

innehållskunskap, det finns många teorier som innehåller fördjupning på de områdena. 

Men eftersom det var svårt att hitta fler teorier som innehåller även teknikkunskap så 

blev valet ändå enkelt. TPACK har varit med oss hela tiden och det har varit intressant 

att använda det på det sättet som passar oss och vårt arbete.  

 
 Didaktiska implikationer 

Likvärdighet är ett begrepp som framträder i studiens resultat. Förskollärares utbildning 

borde innefatta en likvärdighet inom digitalisering. Detta är något som kan begripas och 

anses är av stor vikt men också något som kan upplevas vara svårt i just benämningen 
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att det är adekvat digital kompetens som ska förtydligas. Lärarna på universiteten har 

även dem utmaningar i beskrivningen kring begreppet och att utveckla sig kring det. Ett 

begrepp utan tydligt syfte är inte lätt att göra en obligatorisk kurs om. Vi som 

undersöker begreppet i denna studie anser att det som kan läggas fokus på är som 

Skolverket (2020) beskriver som fyra aspekter för digitalisering. Kunna använda och 

förstå digitala verktyg och medier, digitaliseringens samhällspåverkan, att ha ett kritiskt 

och ansvarsfullt förhållningssätt samt problemlösning och att kunna omvandla teori till 

praktik. Men det är fortfarande inte det som kanske krävs om tio år (vilket kanske är en 

aspekt att det inte finns någon obligatorisk utbildning) utan förändringar sker för ofta i 

samhället och inom tekniska verktyg. Det är något vi tillsammans måste driva och vilja 

anpassa oss till för att hänga med in i framtiden.  

 

Adekvat digital kompetens kan beskrivas som föränderligt och ett begrepp som inte ser 

ut likadant som idag om fem år. En föränderlig inställning och ett flexibelt 

förhållningssätt behöver eftersträvas för att uppehålla möjligheterna till adekvat digital 

kompetens.  

 

Denna studie vänder sig till dig som studerar, är yrkesverksam inom förskolan eller 

skolan och till dig som är rektor samt chef för skola eller förskola. 

 

 Framtida forskningsområden 

Studien har fokuserat på vad adekvat digital kompetens för förskollärare kan innebära 

idag år 2020. Ett framtida forskningsområde skulle kunna vara att göra om samma 

studie om 5–10 år och se om resultatet blir annorlunda. Utvecklingen av digitaliseringen 

går väldigt snabbt och det borde innebära att om 5–10 år kommer digital kompetens 

vara något helt annat än vad det är idag. Att undersöka begreppets mening i hela Sverige 

hade också varit intressant. 

 

Ett forskningsområde som troligtvis kommer att vara aktuellt en längre tid framöver är 

hur förskolan arbetar med digitala verktyg i undervisningssituationer. En inriktning 

skulle kunna vara att undersöka om inställningen och intresset för att använda digitala 

verktyg i undervisningen skiljer sig för förskollärare som har genomgått en obligatorisk 

kurs om digitalisering när de läser till förskollärare jämfört med de som inte har 

genomgått en kurs inom digitalisering. Digitaliseringen börjar få mer och mer plats i 

förskolan och Skolverket börjar ställa krav.  
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Bilagor 

 
Bilaga A. Information till respondenter angående enkätutskick 

 

Till dig som är verksam inom förskola i anonym kommun.   

- Information och förfrågan angående deltagande i enkätstudie.   
Du tillfrågas härmed att delta i en studie som inriktar sig på digital kompetens i 

förskolan. I Läroplan för förskolan, Lpfö18 (2018) står det skrivet i förskolans uppdrag 

att förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens. När, var 

och hur förskolan ska göra det beskrivs inte i läroplanen vilket resulterar i att det blir en 

tolkningsfråga. Vi vill därför lyfta fram hur pedagoger på förskolan tolkar det i 

förhållande till förskolans verksamhet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om 

hur uppfattar begreppet adekvat digital kompetens. 

Vi som utför denna studie är Tobias Lingh och Emilia Åsberg. Vi studerar till 

förskollärare på Linnéuniversitetet i Växjö och är nu inne på vår sista kurs i 

utbildningen. Den sista kursen som vi nu läser är självständigt arbete och det innebär att 

vi ska göra en studie som vi sedan ska sammanställa till en rapport.   

För att samla in data till vår studie kommer vi att genomföra en digital enkät. Och det är 

den enkäten som ni får möjlighet att medverkar i. Enkäten riktar sig till alla pedagoger 

som arbetar på förskolorna i Anonym kommun och därför ber vi just dig att 

medverka i studien.    

Studien är helt frivillig. Du väljer själv om du vill medverka i studien. Eftersom enkäten 

är helt anonym så kommer vi inte kunna ta bort just dina svar i efterhand eftersom vi 

inte vet vems svar som tillhör vem. Varje svar är betydelsefullt och ju mer utförliga 

svar desto mer material får vi att arbeta med. Enkäten kommer att ta cirka 25 minuter att 

genomföra.   

Det materialet som vi samlar in kommer vi sedan att bearbeta och sammanställa för att 

få en helhetssyn av svaren. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i 

vår studie som ska vara klar i maj 2020. Ni kommer att kunna ta del av den färdiga 

studien när den blir publicerad. Den digitala enkäten kommer att stängas 2 veckor efter 

det att den har skickats ut. Vi kommer att lagra svaren från den digitala enkäten fram 

tills att studien är helt klar och publicerad.   

Dina svar kommer att behandlas så inga obehöriga kan ta del om 

dem. Enkätundersökningen kommer att vara anonym, vilket innebär att vi inte kommer 

att efterfråga personuppgifter. Vi som genomför studien kommer inte heller att kunna se 

vem som har lämnat vilket svar.   
 

Länk till den digitala enkäten:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5BGWYhdRYE2RRWrPG6fJw

u8SDgGXUihBm-B1NZlaFUdUMUYzWlI5VDQ1QUZGOVBPSERTSEQ1SFdEMi4u   

  

Vi som är ansvariga för studien är:  

Tobias Lingh  

Förskollärarstudent   

Linnéuniversitetet Växjö    

073–1418302  

tl222ky@student.lnu.se   

  
Emilia Åsberg  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5BGWYhdRYE2RRWrPG6fJwu8SDgGXUihBm-B1NZlaFUdUMUYzWlI5VDQ1QUZGOVBPSERTSEQ1SFdEMi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5BGWYhdRYE2RRWrPG6fJwu8SDgGXUihBm-B1NZlaFUdUMUYzWlI5VDQ1QUZGOVBPSERTSEQ1SFdEMi4u
mailto:tl222ky@student.lnu.se
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Förskollärarstudent   

Linnéuniversitetet Växjö    

079–3411893  

ea222zn@student.lnu.se   

  
Samt handledare   

Tor Ahlbäck  

Fil. Dr., lektor i pedagogik  

Institutionen för didaktik och lärares praktik  

Linnéuniversitetet  

35195 Växjö  

tel: 0470-708260  

e-post: tor.ahlback@lnu.se   

  

  

Anonymt 2020-02-26  
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mailto:tor.ahlback@lnu.se
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Bilaga B. Enkätfrågor 

 

1. Ålder 

2. Yrkeskategori 

3. Enligt dig själv, vad innebär det att barnen ska utveckla digital kompetens på 

förskolan? 

4. Beskriv hur du arbetar för att ge barnen möjligheter att utveckla digital 

kompetens på förskolan. 

5. Beskriv vilka vinster du ser med att använda digitala verktyg på förskolan? 

6. Beskriv vilka begränsningar du ser med att använda digitala verktyg på 

förskolan? 

7. Vilka digitala verktyg har du tillgång till i arbetet på förskolan? (lärplatta, dator, 

projektor, Blue-Bot/Bee-bot mm.) 

8. I vilka situationer använder du digitala verktyg på förskolan? 

9. Hur håller du dig uppdaterad på digitaliseringens utveckling i förhållande till 

förskolans uppdrag? 

10. Beskriv dina förutsättningar till kompetensutveckling inom digitalisering. 

11. Beskriv vilka andra förutsättningar som kan påverka ditt arbete med digitala 

verktyg på förskolan. 

12. Vilket digitalt verktyg skulle du inte kunna vara utan på förskolan? Beskriv 

varför? 

13. Enligt dig själv, varför ska barn utveckla digital kompetens på förskolan? 

14. Beskriv vad begreppet ”adekvat” innebär för dig. Hur kan det kopplas till 

förskolans utbildning? 


