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Abstrakt 

Studiens syfte är att få en inblick i hur förskollärare beskriver användandet av digitala verktyg 

i förskolan och vad dessa verktyg kan få för betydelse för barns utveckling och lärande. Det 

sociokulturella perspektivet utgör studiens valda teoretiska utgångspunkt. Kvalitativa intervjuer 

med sju förskollärare på fem olika förskolor i ett samhälle i norra Sverige har genomförts och 

dokumenterats via ljudinspelning och anteckningar. Transkribering och analys av intervjuerna 

kom att synliggöra vissa återkommande teman som kom att bli relevanta aspekter att ta hänsyn 

till och diskutera kring. Resultatet av studien visade på en övergripande positiv bild av digitala 

verktyg i förskolan men även vikten av att förhålla sig kritisk och använda dem med 

försiktighet, att inte låta det ena ta över det andra. Majoriteten av förskollärare var överens om 

att de digitala verktygen möjliggjorde lärande och utveckling i form av den variation av lärande 

som digitala verktyg kan föra med sig, samt de många samtal och reflektioner som 

dokumentation kan föra med sig. Utifrån resultatet dras slutsatsen att digitala verktyg och dess 

användning i förskolan baseras på förskollärares egna intresse för dessa och speglar därmed 

barns villkor att möta och utforska dess möjligheter.  

Nyckelord: Förskollärare, digitala verktyg, sociokulturellt perspektiv, lärande, utveckling 
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1 INLEDNING 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2016) innehåller begrepp att förhålla sig till så som 

teknik, multimedia och informationsteknik (IT), men har inte preciserat sig i hur dessa begrepp 

ska ta uttryck i verksamhetens praktik. I och med den revidering som skett i samband med att 

nya läroplanen (Skolverket, 2018a) träder i kraft i juli 2019, har förskolan fått ett utökat 

uppdrag. Förskolan ska nu förhålla sig till begreppet digitala verktyg och barnen ska ges 

förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens. Men vad menar Skolverket med 

adekvat digital kompetens? Jo, en förståelse för samt kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt 

till den digitala teknik som barn möter i vardagen.  

Att använda sig av digitala verktyg i förskolan tycks likafullt vara en omstridd metod för 

lärande. Klerfelt (2012) beskriver hur svenska förskollärare å ena sidan verkar positiva till 

verktygen och dess möjligheter, å andra sidan uttrycks en viss skepsis mot huruvida de för med 

sig positiva effekter eller ej. Skolverket (2018b) presenterar på sin hemsida ett nyligen 

genomfört projekt i Piteå kommun som syftar till att utveckla arbetssätt kring digitala verktyg 

och undervisning. I detta projekt belyses betydelsen av att hela arbetslag blir involverade i 

arbetet och att pedagogens roll främst blir att väcka ett reflektivt tänkande hos barn i deras 

hantering av de digitala verktygen.  

Genom egna observationer under VFU-perioder i min utbildning till förskollärare har jag 

iakttagit att digitala verktyg förekommer i praktiken men används inte alls i den utsträckning 

jag förväntat mig. Utifrån detta och i samband med det utökade uppdraget gällande digitala 

verktyg landar mitt intresse och undersökning kring förskollärares tankar om hur de nya 

formuleringarna i läroplanen kan komma att förändra förskollärares praktik.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att få större inblick i hur förskollärare beskriver användandet av digitala 

verktyg i förskolan samt vad dessa verktyg kan få för betydelse för barns utveckling och 

lärande.  

• I vilka sammanhang beskriver förskollärare att digitala verktyg används i förskolans 

verksamhet?  

• Vad bedömer förskollärare att digitaliseringen bidrar med för ökad kunskap hos barnen? 

• Vilka möjligheter och utmaningar kan förskollärare urskilja genom användandet av 

digitala verktyg i relation till det utökade uppdraget? 
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2 BAKGRUND 

I kommande textavsnitt behandlas relevant forskning utifrån studiens syfte. En historisk 

presentation om digitaliseringen i förskolan presenteras, vad som i studien räknas till digitala 

verktyg, digitala verktyg i förskolan, digitaliseringens baksida samt TPACK som pedagogiskt 

förhållningssätt gentemot tekniken. Avslutningsvis presenteras några kortare delar av sådana 

aspekter av förskolans verksamhet som utifrån resultatet framkommit relevant i relation till de 

digitala verktygens användande i förskolans praktik.  

2.1 FÖRSKOLAN OCH TEKNIK – EN HISTORISK ÖVERBLICK 

Redan i Socialstyrelsens Pedagogiska program för förskolan (1993) framhölls vikten av att 

erbjuda barn förutsättningar för att växa upp i ett mångskiftande samhälle. Barn skulle få 

utveckla sin skaparkraft och förmåga att klara av vardagen. Digitala verktyg benämndes av 

Socialstyrelsen som tekniska apparater vilka de äldre barnen genom konkreta upplevelser skulle 

få möjlighet att utforska. Det handlade i detta fall om enkel teknik som barn mötte i vardagen.  

Medierådet publicerade 2005 sin första studie om barns medieanvändning som syftade till att 

belysa huruvida barns medieanvändning kunde ses som problematisk eller ej. Syftet med 

studien var att ge en rättvis bild av barns och ungas medievanor. Detta kom att bli en 

återkommande studie men först fem år senare valde man att inkludera de yngre barnen. I 

publikationen Småungar och medier 2010 beskrivs hur undersökningen nu kommit att omfatta 

även de yngsta men att skillnaden i användandet är stor. För de yngsta barnen handlar 

medieanvändningen främst om att titta på videoklipp, spela enkla spel och titta på bilder.  

Medierådets senaste undersökning, Småungar och medier 2017, visar hur medie-begreppet har 

kommit att omfatta betydligt mycket mer än för tio år sedan, samt hur den totala användningen 

av medier bland små barn och unga kraftigt ökat. Ökningen avser främst smarta mobiler och 

sociala medier och hur dessa lockar med många olika perspektiv och aspekter på livet. Bland 

de yngsta barnen visar studien att inga större skillnader bland flickors och pojkars 

medieanvändning utan skillnaderna blir tydligare ju äldre barnen blir.  

I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (2010) inkluderas begreppet teknik till att omfatta multimedia, 

informationsteknik samt enkel teknik i vardagen. Detta anses tillhöra både innehåll och metod 

för förskolans strävan mot barns utveckling och lärande. Det handlar om att utveckla förståelse 

för symboler, om att utforska och urskilja enkel teknik samt utveckla förmåga att bygga och 

konstruera med hjälp av olika tekniker.  

2.2 VAD ÄR DIGITALA VERKTYG? 

Medierådet (2017) framhäver i sin studie tv, dator, mobil, tv-spel likt Xbox, Playstation och 

Wii samt surfplatta och/eller iPad som vanliga digitala medier vilka barn i dagens samhälle ofta 

använder sig av. I förskolans verksamhet beskriver Bjurulf (2013) dator, smartboard, surfplatta 

och mobiltelefon som de främsta tillgängliga digitala verktygen. Magnusson (2014) fokuserar 

i sin studie främst på digitalkameran och dess agentskap som verktyg för lärande i förskolan 

medan Kjällander (2016) och Beschorner och Hutchison (2013) framhåller surfplatta och/eller 
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iPad med dess olika applikationer som en stor möjlighet till kreativitet, multimodalitet och 

utforskande i förskolan. 

2.3 DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN 

Magnusson (2016) påtalar hur lärande och kunskap om lärande anses oavhängigt det teoretiska 

perspektiv som var och en utgår ifrån. Inom exempelvis det sociokulturella perspektivet anses 

lärande ske via kommunikation och samspel (Jakobsson, 2012; Kultti, 2012; Nilsen, 2018). 

Teorier och perspektiv i sin tur byggs på och har utvecklats utifrån kulturella och historiska 

skeenden. Lekaktiviteter och spontan lek beskriver Kjällander och Moinian (2014) som 

grundläggande delar av små barns erövrande av medvetenhet, färdigheter och kompetenser. I 

relation till denna bakgrund diskuterar författarna frågan om huruvida digitala verktyg hör 

hemma i förskolans kontext eller ej.  

Utbildningsdepartementet (2017) understryker att digital kompetens utgör grunden för 

demokrati och likvärdighet. Alla barn behöver således skapa förståelse för och hur 

digitaliseringen påverkar deras liv men också världen utanför. Utbildningsdepartementet 

poängterar vidare att den generella tillgången till digitala verktyg skiljer sig utifrån faktorer som 

bland annat kön, social- och ekonomisk bakgrund, därför anses det betydelsefullt att barn och 

elever i förskola och skola ges samma förutsättningar i syfte att utveckla sin digitala kompetens.  

Regeringens övergripande mål för den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet är att det svenska 

skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög 

digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten 

(Utbildningsdepartementet, 2017, s.4). 

Bjurulf (2013) beskriver hur de digitala verktygen utgör en naturlig del i samhället och att de 

flesta barn i Sverige har daglig tillgång till dessa verktyg och redskap både i hem och på 

förskola. Författaren betonar de didaktiska aspekterna av de digitala verktygen i förskolan: vad, 

hur och varför? Eftersom vår allt mer digitala värld kan vara problematisk är det enligt Pramling 

och Säljö (2017) nödvändigt att förbereda barn tidigt i livet. Författarna menar att människan 

redan i unga år bör utveckla ett kritiskt förhållningssätt gentemot digitala medier och att en 

medvetenhet om både risker och möjligheter i digitala miljöer krävs för att utvecklas till 

demokratiska samhällsmedborgare.  

Förskolans utökade uppdrag i relation till digitala verktyg beskrivs av Nilsen (2018) som en 

förskolehistoriskt intressant händelse. Författaren framhåller hur det kan anses fullt rimligt i 

relation till att förskolan bör spegla samhället, samtidigt som digital teknologi inte är helt 

okomplicerat. I enlighet med Pramling och Säljö (2017) betonar Nilsen betydelsen av att 

pedagoger har ett kritiskt förhållningssätt, arbetar efter väl genomtänka mål samt att 

pedagogiskt kunna strukturera och stötta barn i deras användning av och samspel med olika 

digitala verktyg i verksamhetens olika kontexter. Både Pramling och Säljö samt Kjällander och 

Moinian (2014) framhåller att nya medier och teknologier är intressanta ur ett 

lärandeperspektiv, genom att de ger barn möjligheter, såväl till nya typer av interaktioner, mer 

jämlika miljöer mellan barn och vuxna som en tidig ingång i uppfattning och identifiering av 

skriftspråket.   
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Viktorsson (2017) hävdar att det finns en generell övertro till digitala läromedel som garanti för 

lärande. Nilsen (2018) framhåller i sin tur vissa aspekter att ta hänsyn till när det gäller arbetet 

med digitala verktyg i förskolans verksamhet. Hon menar att det inte räcker med att bara ladda 

ner en pedagogisk applikation och låta barn använda den fritt, det i sig blir ingen garanti för 

lärande, utan läraren eller förskolläraren har en central roll av att stötta och utmana genom 

samspel med barnen. I enlighet med Nilsen påpekar även Viktorsson hur läraren måste ha 

vetenskapligt grundade kunskaper om digitala teknologier, dess användningsområden men 

också om hur dessa kan varieras med traditionell undervisning i olika pedagogiska aktiviteter. 

Mylesand (2007) betonar de digitala verktygens betydelse för den pedagogiska 

dokumentationens tillblivelse i verksamheten. Författaren pekar på värdefulla aspekter så som 

omedelbar reflektion samt skapandet av nya forum för samtal. Betydelsen av att erkänna, 

respektera och inkludera barn som meningsskapare i deras användning av digitala verktyg är 

enligt Kjällander och Moinian (2014) ett av förskolans viktigaste uppdrag. Även Selander och 

Kress (2010) poängterar att barn i samspel med digitala verktyg positionerar sig som 

producenter snarare än som konsumenter i syfte att själva skapa mening. Minneskunskaper som 

i den gamla skolan ansågs som lärande har enligt Selander och Kress med tiden ersatts av en 

syn på lärande som en förmåga att kritiskt kunna granska och bearbeta texter samt producera 

information. Detta tycks enligt författarna vara en utveckling som digitaliseringen har bidragit 

till. Kjällander och Moinian menar att barn inte bara använder digitala medier, utan de blir ett 

med digitala medier.   

Att digitala verktyg ofta ligger orörda på många förskolor ser Eidevald (2013) som ett svar på 

att många pedagoger inom förskoleverksamheten känner både osäkerhet och okunskap inför 

tekniken. Ett vanligt argument till varför tekniken inte används kan enligt författaren vara att 

pedagogerna väntar på att någon ska komma och visa hur tekniken fungerar och hur den kan 

användas. Enochsson (2014) beskriver hur teknikutvecklingen sker i rasande tempo och att det 

gäller att hålla sig uppdaterad, både vad gäller utbud och benämningar. Nya funktioner och 

programvaror kan i redan existerande teknik förändra användandet. Författaren belyser hur 

barns villkor förändras i takt med att både samhället och attityden till teknik förändras.  

Tidigare forskning om barns användning av digitala verktyg speglar både förväntningar och 

farhågor enligt Nilsen (2018). Farhågor pekar på en dokumenterad oro över att skärmar medför 

en negativ påverkan på barns hjärnor och dess kognitiva utveckling (Bedford et al., refererad i 

Nilsen, 2018). Förväntningar utgörs i sin tur av ett bredare omfång av studier vilka visar på de 

digitala verktygen som stöttande hjälpmedel i olika språkliga och skriftspråkliga sammanhang. 

Även variationen mellan traditionell och multimodal undervisning har uppmärksammats 

positivt enligt Nilsen.  

2.4 DIGITALISERINGENS BAKSIDA 

På Nationalencyklopedins hemsida (NE.se, u.å.) intervjuas psykologen Kerstin Jeding och 

beteendevetaren Karina Dilucia om hur hjärnan hanterar den stress som digitaliseringen tycks 

medföra. Jeding menar att det ännu är svårt att säga vad digitaliseringen leder till då det 

fortfarande är ett nytt fenomen, och att människan i alla tider har mött omvälvande innovationer 

med misstro. Jeding påtalar ”slösurfandet” som en del av det som påverkar oss negativt, man 



5 

 

kan tro att det är en sorts vila men i själva verket arbetar hjärnan på högvarv. I och med de 

digitala medier som hela tiden är tillgängliga för oss utsätter vi hjärnan för mer än vad den 

klarar av menar hon. Kättström (2016) refererar till forskning av psykologen Sherry Turkle som 

visat på hur relationer påverkas negativt genom att människor hellre projicerar sig på sociala 

medier än möts ansikte mot ansikte och hur barn går miste om ögonkontakt och uppmärksamhet 

genom att teknologin står i vägen. Beteendevetaren Dilucia (Ne.se) menar att då digitaliseringen 

kommit för att stanna måste vi människor bli medvetna om hur den påverkar våra hjärnor och 

våra relationer. En utmaning att ta hänsyn till är enligt Dilucia hur människan istället för att öva 

sin empatiska förmåga i möte med andra människor väljer att falla för de dopaminkickar som 

skärmen ger genom ständig uppdatering av det senaste nytt bland vänner, bekanta eller världen 

i stort. Vi behöver dock inte minska trenden med digitaliseringen utan främst finna alternativ, 

låta oss själva ha tråkigt ibland och finna oss själva en balans i livet menar Dilucia.  

Trots att forskning ännu inte kan visa de egentliga konsekvenserna av digitaliseringen menar 

Hansen (2019) att vi ändå vet mer och mer. Bland annat visar forskning på att tekniken gör oss 

ointresserade av vår omgivning, den stjäl vår koncentration, den driver stress och ger 

sömnsvårigheter. Författaren framhåller även att barn och ungdomar är mer utsatta då de både 

spenderar mer tid framför skärmar men även utifrån att deras hjärnor är mer plastiska än vuxnas. 

Komplext i forskningssammanhanget är att den forskning som bedrivs idag planerades långt 

tidigare enligt Hansen, och är därmed inte i fas med digitaliseringens framfart. Författaren 

menar därför att relevant forskning inom området är svårt att finna i dagsläget men eftersom 

tekniken och de digitala medierna inte kommer försvinna så behöver människan istället lära sig 

digital disciplin och att hitta alternativ (ibid.).  

2.5 TPACK  

TPACK är en förkortning för ”Technological, Pedagogical And Content Knowledge” och står 

för kunskaper i teknik, pedagogik och ämneskunskap. Koehler och Mishra (2009) beskriver 

TPACK-ramverket som en komplex samverkan mellan just komponenterna kunskapsinnehåll, 

pedagogik och teknik. Författarna menar att kunskap om dessa var för sig inte ger läraren 

framgångar i undervisningen utan det handlar just om hur dessa tre komponenter kan samspela, 

i både teori och praktik, för att kunna utgöra den typ av flexibel kunskap som behövs för att 

kunna integrera teknikens användning i undervisningen (ibid.). 

Koehler och Mishra (2009) beskriver TPACK som ett samlingsbegrepp för hur olika delar i 

verksamheten integreras och påverkar varandra. CK står för ämneskunskap och avser lärarens 

specifika kunskaper om både det som ska läras samt hur det ska läras ut. Då kunskap anses 

olika utifrån vilken kontext den framkommer i, bör lärare se den som både relativ och formbar. 

PK, pedagogisk kunskap handlar om lärarens kunskap om process och metod för undervisning 

och lärande. Lärare med hög pedagogisk kunskap förstår och arbetar för hur barn och elever på 

olika sätt tillägnar sig kunskap och förståelse för att utveckla lärande. Dessa delar sätts samman 

till begreppet PCK, pedagogisk ämneskunskap vilket i sin tur handlar om hur lärare kan tolka, 

variera och anpassa ämne och undervisningsstrategi utefter barns och elevers förkunskaper 

(ibid.).  
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TK å andra sidan, det vill säga teknisk kunskap, är ett mer komplext begrepp. Då tekniken 

ständigt utvecklas anser författarna det omöjligt att utforma en bestämd definition av teknisk 

kunskap. Det som är rätt och i tiden idag, kan imorgon vara föråldrat. Däremot menar författarna 

att begreppet FITness (Fluency of Informations Technology) har många likheter med 

innebörden i TK. De båda begreppen handlar inte bara om datakunskap utan om hur 

informationstekniken kan förstås i skilda sammanhang och hur den kan tillämpas varierande i 

olika kontexter. Att förstå teknisk kunskap enligt hur begreppet FITness beskrivs, det vill säga 

att det inte finns något redan färdigt formulerat, något sluttillstånd, gör att den tekniska 

kunskapen befinner sig i ständig utveckling, menar Koehler och Mishra (2009). 

Att använda sig av TPACK i sin undervisning kräver kunskap och skicklighet, Koehler och 

Mishra (2009) menar att varje lärandesituation är unik och därför finns inga färdiga lösningar 

som kan gälla för alla i alla situationer. Arbetet kräver istället en lärares förmåga att flexibelt 

kunna navigera i de utrymmen som definieras av de tre komponenterna innehåll, pedagogik och 

teknik, samt de komplexa interaktioner som sker dem emellan. Mishra (refererad i Ollinen, 

2015) beskriver hur undervisning med teknologi anses komplext och hur komplexitet i sin tur 

kräver kreativa lösningar.  

2.6 ANDRA ASPEKTER I VERKSAMHETEN ATT TA HÄNSYN TILL I 

RELATION TILL DIGITALISERINGEN 

I Läroplan för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018) beskrivs ett utökat uppdrag, inte enbart 

gällande digitala verktyg. Lek, undervisning, kommunikation, hållbar utveckling samt varje 

förskolas utveckling är andra viktiga aspekter som läroplanen fokuserat på och tagit fram egna 

rubriker till. De informanter som deltagit i studien kom även att betona vissa av dessa aspekter 

som värdefulla, i relation till detta beskrivs Lek, Kommunikation och Undervisning i följande 

avsnitt för att vidare kunna diskutera dessa aspekter gentemot digitaliseringen. 

2.6.1 LEK 

Enligt Lillemyr (2014) är leken viktig för barn genom att den möjliggör barns utforskande av 

kunskaper och insikter i ett för dem villkorslöst sammanhang. Forskning om lek har visat på 

dess stora betydelse för barns trivsel och sociala lärande samt utveckling av känslor som 

tillhörighet och anknytning. Begreppen lek och lärande är enligt författaren förenade, särskilt 

genom språkliga och sociala perspektiv såsom kommunikativa förmågor och stärkande av barns 

självbild. Både Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) och Lillemyr understryker att barns 

personlighet samt kommunikationsförmåga tränas i leken. Knutsdotter Olofsson (2015) 

beskriver hur leken handlar om att omforma upplevda erfarenheter till något annat och att just 

den förmågan anses som grunden för mänsklig intellektuell aktivitet.   

Även Johansson (2014) betonar hur barn genom lek ges möjlighet till att utforska och lära om 

etiken, både genom att uttrycka värden och normer men också genom att försvara rättigheter 

och visa omsorg. Johansson belyser hur leken för barn blir den främsta utgångspunkten till att 

få tillgång till samt dela världar med andra. Denna upplevelse av att dela något med någon 

annan, att vara tillsammans, menar författaren är grundläggande och värdefull. Engdahl och 

Ärlemalm Hagsér (2015) menar dock till skillnad från Johansson att lek och lärande är 
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åtskiljbara. De menar istället att på samma sätt som barnet är i leken är också lärandet i barnet. 

Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015) understryker hur lekens starka drivkraft kan vara orsaken 

till varför pedagoger vill använda leken för pedagogiska syften. Jensen (2013) belyser hur olika 

lekteorier och lekforskare visar på olika effekter. Många forskare framhäver det goda medan 

andra påtalar negativa konsekvenser som leken kan föra med sig.  

Öhman (2014) påtalar de vuxnas ansvar att skapa tilldragande lekutrymmen och lekmiljöer och 

menar att i de fall där vuxna oroat sig för barn som inte leker har det många gånger handlat om 

just icke-tilldragande lekmiljöer. Hon menar vidare att de som arbetar i förskolan bör utveckla 

och förtydliga lekens egenvärde och guida barnen genom detta. Kjällander (2016) belyser hur 

leken kan berikas av digitala verktyg så som surfplattan genom att den kan projiceras på olika 

sätt utifrån olika syften och miljöer. I sin studie betonar författaren hur surfplattan kan fungera 

som ficklampa för ett barn som vill projicera ljus, hur den blir en kastrull för några andra barn 

som leker korvkiosk, eller hur den kan projiceras som ett tandläkarbord med olika instrument 

för de barn som leker tandläkare. Surfplattan kan bli vad som helst, när som helst. Den kan även 

bjuda in till inspirerande miljöer av både ljud och ljus poängterar Kjällander. 

2.6.2 DOKUMENTATION  

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018a) betonas att alla i arbetslaget ska föra 

diskussioner om barns lärande, vad som kan vara viktiga aspekter att ta hänsyn till, både idag 

och i framtiden. Läroplanen framhåller också att barn lär genom att iaktta, samtala och 

reflektera, samt att alla i verksamheten kontinuerligt ska dokumentera i syfte att bevara samt 

öka kvaliteten i förskolan. Dahlberg och Elfström (2014) presenterar tre sätt att se på 

pedagogisk dokumentation: Pedagogisk dokumentation som reflekterande praktik och formativ 

utvärdering, pedagogisk dokumentation som redskap för att utmana dominerande diskurser 

samt pedagogisk dokumentation som transformativ kraft. Författarna menar att övergången från 

enbart dokumentation till pedagogisk dokumentation handlar om att inkludera de didaktiska 

frågorna vad, hur och varför istället för att enbart se dokumentationen som en form av 

arkivering. I enlighet med Lenz Taguchis (2013) beskrivning, blir dokumentationen pedagogisk 

först när det sker reflektioner kring den.  

Wehner-Godée (2010) betonar den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg i syfte att 

erövra förståelse för hur barn tänker, handlar och lär. Författaren menar att dokumentationen 

ska synliggöra en process genom vilken reflektion kan öppna upp nya möjligheter och vägar att 

gå. Målet med den pedagogiska dokumentationen blir att, genom synliggörande av barns 

lärprocesser, se och förändra den egna praktiken.  

Den pedagogiska dokumentationen verkar både som förhållningssätt och kommunikation (Lenz 

Taguchi, 2013). Genom reflektion förändras den pedagogiska praktiken vilket ger 

konsekvenser för det fortsatta arbetet. Författaren beskriver den pedagogiska dokumentationen 

som framåtsyftande, och handlar både om att hjälpa vuxna att följa upp, utvärdera och utveckla 

sin verksamhet men även att tillsammans med barnen försöka förstå, förändra och utveckla den 

pedagogiska verksamheten.  
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2.6.3 UNDERVISNING 

Förskolan ska idag verka för barns lärande, och detta ska ske inom ramen för en omsorgsfull 

och lekfull miljö (Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson, 2013). Författarna beskriver 

hur undervisning i form av interaktion och dialog ska ske och hur det innebär att den som 

undervisar måste anpassa sin undervisningsstrategi utifrån den som undervisas. Det kunnande 

som författarna menar att förskolans undervisning handlar om, är att utveckla förståelse för och 

att skapa mening. Barn lär på olika sätt och författarna redogör för olika strategier för 

undervisning. Det handlar om att introducera variation, att rama in, att skapa ett möte mellan 

lärarens och barnets perspektiv, att erövra ett mer expansivt språk, att utmana och stötta, att 

synliggöra mönster samt att se syftet med att lära något visst (ibid.).  

2.7 FÖRANKRING I STYRDOKUMENT 

I den reviderade Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (Skolverket, 2018a), som träder i kraft i juli 

2019, beskrivs att barn genom användande av olika material och tekniker ska ges möjlighet att 

konstruera och skapa, såväl via digitala verktyg som andra. Skapandet kan på så sätt ses både 

som ett innehåll men också som metod i främjande av barns utveckling och lärande. Det 

beskrivs också i Lpfö 18 att förskolans utbildning ska ”ge barnen förutsättningar att utveckla 

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

digitalisering de möter i vardagen” (Skolverket, 2018a, s. 9). Barn ska i förskolan grundlägga 

ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik, de ska lära sig se möjligheter, förstå risker samt 

kunna värdera och kritiskt granska information. Rektorn har det övergripande ansvaret om att 

digitala verktyg finns tillgänglig samt att personal får den kompetensutveckling som krävs för 

att kunna arbeta efter målen (ibid.).  

3 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, vilket främst har sitt 

ursprung ur Lev S Vygotskijs arbeten (Jakobsson, 2012). Texten nedan beskriver i stora drag 

de mest relevanta delarna som i studien framkommer centrala.  

3.1 SOCIOKULTURELLA PERSPEKTIVET 

Det sociokulturella perspektivet lägger enligt Hundeide (2006) stor vikt vid förståelsen av att 

barn föds in i en social värld vilken redan är utformad av kulturella och historiska processer, 

och hur dessa i sin tur blir styrande för barnets utveckling. Jakobsson (2012) förklarar hur 

lärande kan förstås som en ”utveckling av vår förmåga att använda och tänka med hjälp av 

språk, begrepp och teorier som därmed också blir redskap för att kunna analysera, förstå och 

lösa problem i vår omgivning” (s.157).  

Dysthe och Igland (2003) samt Magnusson (2016) beskriver hur utveckling och lärande sker i 

processer mellan människor i ömsesidig kommunikation och samspel. Kommunikation och 

interaktion påverkar därmed den lärandeprocess som sker i relation till den kulturella och 

sociala kontext vilken människan deltar i. Jakobsson (2012) framhåller centrala aspekter ur det 

sociokulturella perspektivet och menar att fokus ligger på att utforska hur människor i samspel 



9 

 

med kulturella artefakter driver lärprocesser. Säljö (2014) menar i sin tur att de materiella och 

de intellektuella redskapen inte kan skiljas åt utan de samverkar och kompletterar varandra.   

Mediering är ett av många centrala begrepp inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). 

Mediering avser hur människan använder sig av olika verktyg och/eller redskap i erövrandet av 

förståelsen om vår omvärld. Jakobsson (2012) exemplifierar hur begreppet mediering beskriver 

lärande genom att ”fokusera lärprocesser som interaktionen mellan medierande resurser, vårt 

tänkande och våra handlingar” (s. 156). 

Säljö (2014) påtalar att lärande inom det sociokulturella perspektivet sker genom samspel i det 

Vygotskij kallade den proximala utvecklingszonen. Med detta menas att människor lär i 

ständigt pågående processer, vilka Jakobsson (2012) menar sker i interaktion med någon eller 

några andra som kan lite mer än en själv. Jakobsson menar dock att det inte bara är den som 

kan mindre som i dessa interaktioner lär sig något, utan att samtliga deltagare utvecklar 

kunskaper genom att behöva förklara, argumentera och tänka om. Att lyssna på människor tycks 

viktigt då det ger oss fler perspektiv på världen, betonar författaren.  

Lärandeprocessen i den proximala utvecklingszonen handlar även om hur mottaglig människan 

är för fortsatt lärande och utveckling när man väl lärt sig behärska något (Jakobsson, 2012). 

Exempelvis är människan mer mottaglig för att lära sig cykla utan att hålla i styret om hon först 

lärt sig cykla som vanligt. Kultti (2012) menar att lärande föregår utveckling, och att lärande i 

den proximala utvecklingszonen visar på att omgivningen och de möjligheter till utveckling 

som finns tillgängliga är nära förknippade med barns val av handlingar.   

Kulturella redskap och artefakter är begrepp som uppmärksammas inom det sociokulturella 

perspektivet (Hundeide, 2006). Jakobsson (2012) beskriver artefakter som både 

begreppsmässiga och materiella. Genom denna definition menar författaren att artefakten i 

interaktion med sin användare skapar relationer, vilket bidrar till vidareutveckling av andra 

förståelser och tillämpningsområden. Med artefakter menade Vygotskij (refererad i Hundeide, 

2006) främst språk och skriftspråk men Hundeide menar att kulturella redskap kan vara alla de 

ting som hjälper oss att förstå och agera på olika sätt i olika kulturer. Jakobsson (2012) beskriver 

artefakter som en avgörande faktor till mediering av lärande. Enligt författaren menade 

Vygotskij att ”högre mentala funktioner skapas och utvecklas beroende på vilka verktyg och 

tecken vi använder och har tillgång till i vår interaktion med omgivningen” (s. 155). Då olika 

begrepp för artefakter har kommit att användas har man genom att forma samlingsnamn försökt 

undvika att skapa förvirring. Enligt Jakobsson myntade Wertsch (1998, 2002, refererad i 

Jakobsson, 2012) samlingsbegreppet medierande resurser, som blev en gemensam beskrivning 

av alla tillgängliga resurser vilka människan tar hjälp av i sin process att erövra kunskap.  

Wartofsky (1973, 1979, refererad i Jakobsson, 2012; Kultti, 2012) kom att mynta ännu ett sätt 

att förstå artefakter och valde att dela in dessa i tre olika grupper vilka benämns som primära, 

sekundära och teritära. Wartofsky menar att de primära artefakterna utgör de fysiska 

verktygen, men även tekniska hjälpmedel vilka kan hjälpa människan och leda våra handlingar 

på olika sätt, Kultti (2012) beskriver de primära artefakterna som en förlängning av människans 

kropp. De sekundära artefakterna ser Wartofsky som mer preciserade anvisningar av de 

primära, så som instruktioner, recept eller kalendrar. Dessa hjälper oss att utvidga vår förmåga 
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att hålla angelägenheter aktuella i minnet. De teritära artefakterna beskrivs som ytterligare en 

utvidgning av de sekundära, och handlar om att använda teori i praktik. Kultti (2012) beskriver 

de teritära artefakterna som något som av människan är skapat i syfte att reflektera kring och 

utveckla sin omvärld. Jakobsson (2012) framhåller det sociokulturella perspektivets syn på 

lärande som något som endast sker i interaktion med kulturella redskap, vi upplever inte världen 

direkt, utan tänker via omvägar med hjälp av artefakterna.  

4 METOD  

Till denna studie har metod för insamling av empiri skett i form av intervjuer vilka dessutom 

spelades in. Intervjuer är enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) samt Håkansson (2017) 

den idag vanligaste metoden inom kvalitativ forskning och syftar till att både samla kunskap 

om olika sociala förhållanden men även att fånga uppfattningar och upplevelser av olika 

fenomen. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne påpekar att intervjuer i sig är tidskrävande både 

genom förberedelse, utförande och bearbetning, samt att metoden och dess resultat är beroende 

av den sociala och språkliga kontext som präglat samtalet. Håkansson menar i sin tur även att 

intervjuer kan vara svåra att sammanställa och bearbeta samt att enbart ett fåtal utgör resultatet. 

En intervju säger därmed inte allt men kan, om de utförs korrekt, det vill säga att frågor 

anpassas, förtydligas och motiveras, ge forskaren goda uppfattningar och insikter om 

fenomenet.  

Kvalitativa intervjuer kan utformas på olika sätt men till denna studie har semistrukturerade 

intervjuer används i syfte att samla in empiri. Denna form av datainsamling ger forskaren 

möjlighet att variera fasta frågeformuleringar kopplade till studiens syfte med mer öppna frågor 

(Bryman, 2011). Intervjuerna har bestått av fyra huvudfrågor vilka på olika sätt kopplats till 

syfte och frågeställningar (se bilaga 3). Dessa har följts upp med ett antal följdfrågor, både för 

att hålla tråden, se till att svaret relaterar till frågan samt för att underlätta bearbetning av 

materialet. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) betonar hur en sådan struktur på kvalitativa 

intervjuer är fördelaktig genom att man som forskare kan anpassa frågor och ordningsföljd 

under samtalets gång. Intervjun blir med andra ord mer lik en dialog snarare än en monolog. 

Författarna poängterar att kvalitativa intervjuer inte alltid ger en djupare och generell sanning 

om ett visst fenomen. Å andra sidan kan forskaren erövra en bredare förståelse baserat på 

nyanser och dimensioner, vilket Håkansson (2017) menar är omöjligt vid en kvantitativ metod, 

som istället främst syftar till att generera statistiska underlag.   

4.1 URVAL 

Till studien har förskollärare från samtliga förskolor i närområdet valts att delta. Det empiriska 

materialet kan förhoppningsvis ge en bild av hur förskolor i ett samhälle i norra Sverige kan 

ställa sig till digitala verktyg, samt en inblick i hur kommunens förskollärare arbetar med 

digitala verktyg. Förhoppningen var att fem förskollärare från olika förskolor med avdelningar 

med barn mellan tre till fem år skulle tacka ja till att delta i studien. I slutänden blev det sju 

förskollärare varav två förskolor representeras två gånger med förskollärare från olika 

avdelningar.  
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4.2 DATAINSAMLING 

För att kunna samla in data till bearbetning, tolkning och analys användes ljudupptagningar och 

anteckningar, vilka baserades på i förväg formulerade intervjufrågor (se Bilaga 3). Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015) belyser att penna och papper är fördelaktiga verktyg vid 

genomförande av intervjuer. Genom att samtidigt anteckna kan materialet bli fylligare och 

inkludera bland annat miner och gester. Anteckningar är fördelaktiga om det visar sig att 

tekniken har fallerat. Därtill kan ny oväntad och intressant information läggas till efter att den 

formella intervjun har avslutats och inspelningen slagits av. Att vid sådana tillfällen snabbt 

kunna anteckna ner med hjälp av papper och penna kan således ge ett rikare material enligt 

författarna. De framhåller olika strategier för att spela in ljud och denna studie baseras på 

inspelningar via mobiltelefonens inbyggda applikation ”röstinspelning”, vilket av Eriksson – 

Zetterqvist och Ahrne (2015) anses tillräcklig för den som enbart ska göra ett fåtal intervjuer.  

4.3 GENOMFÖRANDE 

Allra först kontaktades förskolecheferna i kommunen och informerades om studien (se Bilaga 

1). En av dessa förskolechefer förmedlade kontaktuppgifter till de förskollärare som arbetade 

med barn i den önskade åldersgruppen. Några av dessa valdes ut och tillfrågades om deltagande 

i studien (se Bilaga 2). Eftersom en spridning på avdelningar och förskolor var önskvärd 

skickades intresseförfrågan till ett par förskollärare per avdelning/förskola i förhoppning om att 

minst en av dem skulle vara intresserade. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att det 

bästa är att få tillgång till kontaktuppgifter till de anställda vilket en av förskolecheferna bidrog 

med. Författarna menar att genom ett sådant agerande blir inte resultatet manipulerat i syfte att 

skapa en förutbestämd bild av verksamheten.  

Intervjuerna kom att inledas med en presentation av syfte, forskningsetiska principer för studien 

samt förfrågan om godkännande att få spela in samtalet. Intervjuerna genomfördes i dialog med 

förskollärarna i en lugn och avskild miljö. Eriksson Zetterqvist och Ahrne (2015) poängterar 

att det kan vara lämpligt att avsluta intervjun med att tacka för deltagande och även be om att 

få återkomma med eventuella följdfrågor. Detta var något som togs i beaktande och de flesta 

uttryckte själva att jag fick återkomma med följdfrågor om det skulle behövas, vilket jag också 

gjorde.  

4.4 BEARBETNING, TOLKNING OCH ANALYS 

Analysen bygger på studiens syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkt. Svensson 

(2015) menar att den valda teorin kan vara till stor hjälp i bearbetningen och begripliggörandet 

av materialet. Teorin kan fungera likt ett par glasögon som urskiljer vissa aspekter framför 

andra.    

Transkribering av materialet kom att ske i nära anslutning till intervjuerna vilka också citerades 

ordagrant. Intervjuerna tog 30 - 60 minuter vardera och därmed blev arbetet med transkribering 

omfattande. Beabetning av den insamlade empirin kom att ske utifrån hur Rennstam och 

Wästerfors (2015) beskriver att en analys kan behandlas. Författarna beskriver att processen 

består i att sortera, reducera och argumentera. Enligt författarna skapar sortering ordning och 
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reducering skapar skärpa. Med argumentering skapar forskaren i sin tur en självständighet, 

utifrån att materialet ställs i relation till tidigare forskning och teorier.  

Sorteringen av materialet kom att ta utgångspunkt i framträdande likheter och skillnader, utifrån 

studiens intervjufrågor. Vidare reducerades materialet genom att välja eller välja bort delar av 

mer eller mindre framträdande teman som via färgkodning vuxit fram ur bearbetningen. Dessa 

teman kom att utgöra kommunikation/samspel, dokumentation, lek, kritisk granskning, 

möjlighet att så ett frö, inspiration, variation, skepsis gentemot digitalisering samt barn som 

producenter. Slutligen analyserades materialet genom ett argumenterande av de synliggjorda 

teman som satts i relation till studiens valda syfte och teoretiska utgångspunkt.  

4.5 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Studien utgår från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vilka i sin tur är 

uppdelade i fyra grundläggande huvudkrav.  

4.5.1 INFORMATIONSKRAV 

Informationskravet handlar om att informera de deltagande om studiens syfte samt deras 

rättighet att avbryta sin medverkan när helst de vill. Informanterna skall upplysas om samt 

känna sig trygga med att de uppgifter som samlas in endast kommer användas i forskningssyfte. 

Detta meddelades främst skriftigt via mejl i förfrågan om medverkan, men även muntligt som 

introduktion av intervjuerna, i syfte att påminna och klargöra om vad intervjuerna skulle komma 

att handla om.  

4.5.2 SAMTYCKESKRAV 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna har ”rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta” (Vetenskapsrådet, 2002, s.10). Detta krav har tagits i 

beaktning främst muntligt i samband med förfrågan om godkännande av att spela in 

intervjuerna vid varje intervju. Detta har samtliga godkänt och ingen har avstått medverkan.   

4.5.3 KONFIDENTIALITETSKRAV 

Detta krav handlar om att tystnadsplikt och avidentifiering av de medverkande samt vilka 

förskolor och avdelningar de arbetar på. Deltagarna ska känna trygghet med att delge sina 

erfarenheter och tankar utan att utomstående ska kunna identifiera dem. Konfidentialitetskravet 

handlar också om ett säkerställande för de medverkande om att det material som samlats in 

enbart kommer nyttjas inom den specifika forskningen samt att den också raderas efter 

transkribering och bearbetning. Detta förtydligades skriftligt via mejl både till de förskolechefer 

som kontaktades men även till de förskollärare som tillfrågades om deltagande.  

4.5.4 NYTTJANDEKRAV  

Nyttjandekravet handlar om att informera deltagarna om att all information, både 

personuppgifter och insamlat material enbart används i forskningssyfte samt att det raderas efter 

att studien är färdigställd.  
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Sammantaget är dessa forskningsetiska principer tillämpade antingen muntligt, skriftligt eller 

både och. De citat som använts i resultatpresentationen är avidentifierade och därmed endast 

refererade till utifrån benämningarna förskollärare 1 - 7.   

5 RESULTAT 

Följande resultatpresentation är utformad utifrån studiens frågeställningar, i den ordning som 

angivits i studiens inledning för att behålla en tydlig genomgående struktur på arbetet, samt i 

syfte att underlätta för läsaren. Resultatet presenteras i följande rubriker: Digitala verktyg i 

förskolan, Så används de digitala verktygen i förskolans verksamhet, Digitaliseringen bidrag 

till barns lärande och kunskap, Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i relation till 

det utökade uppdraget samt Sammanfattning.  

Ett förtydligande; olika namn för liknande digitala verktyg kan förekomma då de flesta 

förskollärare benämner olika. Surfplattan kan exempelvis benämnas lärplatta eller iPad fastän 

användningsområdet är detsamma. Även teamboard och smartboard är olika namn för likartade 

digitala verktyg.     

5.1 DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN 

De digitala verktyg som förekommer som mest tillgängliga inom förskolan är surfplatta 

och/eller iPad, projektor, teamboard/smartboard, dator och dokumentkameran Ladybug. Andra 

digitala verktyg som förekommer men i mindre omfattning är tv, mobil, digitalkamera samt 

specialpedagogiska verktyg så som Timstock (tidshjälpmedel) och Pratknappar. Dessa digitala 

verktyg användes i olika sammanhang och genom olika samspel. Mest framträdande 

sammanhang var trots allt dokumentation i reflekterande samspel vilket kunde ske både genom 

kamera, surfplatta/iPad, projektor/teamboard och Ladybug.  

5.2 SÅ ANVÄNDS DE DIGITALA VERKTYGEN I FÖRSKOLANS 

VERKSAMHET  

I samtliga intervjuer framkommer att de digitala verktygen främst används till dokumentation 

av och i verksamheten.   

… att visa dokumentation, för barnen, det är alltid kul att se bilder på sig själv, samtala om det vi gjort 

(förskollärare 7). 

Våran iPad, då har vi ju… främst att filma och dokumentera, att barnen också själva får ta bilder på olika 

saker och händelser… (förskollärare 3). 

Tv:n använder vi för att visa dokumentation för barnen, […] sen gör vi all dokumentation på iPaden i Pic 

Collage, och där är då barnen med ibland och väljer bilder och jamen, ger oss kommentarer kring vad vi 

gjort (förskollärare 5). 

Majoriteten av förskollärarna nämnde barnens egna dokumentation medan somliga även 

framhöll den egna dokumentationen, samt dokumentation i pedagogiskt syfte utifrån 

gemensamma reflektioner pedagoger och barn emellan.  

Resultatet visar även hur de flesta beskriver ett positivt dagligt användande av digitala verktyg. 

Oftast handlar det om att öva språk och kommunikation på olika sätt, förskollärare 3 beskriver 
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hur datorn kan användas i syfte att locka de barn som inte är intresserade av att hålla i en penna 

till att arbeta med skriftspråket via datorn istället.  

Andra vanliga användningsområden är att spela pedagogiska spel, lösa problem eller att söka 

information. Några av förskollärarna nämner även hur de digitala verktygen kan användas till 

att berika eller komplettera leken eller också utgöra ett varmt och mysigt välkomnande genom 

olika sinnliga upplevelser.  

Projektorn i allt det här tycker jag ju är en… vi skulle vilja ha en till, för att verkligen kunna få fler sätt att 

använda den på. Det är ett bra verktyg när man vill skapa lite sinnliga upplevelser. Inte bara att dom ska titta 

på någonting, läsa… man kan få mycket ljuseffekter, snö… Bidrar mycket och kan utveckla lekar om man 

kört fast lite grann (förskollärare 3). 

På teamboarden, på morgonen, inspirerande bilder och lämplig musik, välkomnande… Ja, så kan den 

användas (förskollärare 1).  

Dessa mindre vanliga användningsområden visar på en innovativ inställning till de digitala 

verktygen som endast fanns hos de förskollärarna som i intervjuerna visat mest intresse för 

tekniken.   

5.3 DIGITALISERINGENS BIDRAG TILL BARNS LÄRANDE OCH 

UTVECKLING  

Samtliga förskollärare betonar att digitaliseringen bidrar med ökad kunskap, och majoriteten 

ger konkreta exempel på hur. Bland annat beskriver förskollärarna olika samspel och turtagning 

samt att motivera och upptäcka olika perspektiv som bidragande faktorer till barns lärande och 

utveckling. 

Att kunna förstå saker, att först motivera barnen, att det ska vara spännande, det är ju en del i att starta ett 

lärande. Sen tänker jag också att det blir lättare för oss att visa på olika sätt, det är ju en del i deras utveckling, 

att ta nästa steg, att få olika perspektiv på saker (förskollärare 3). 

Majoriteten av förskollärarna framhåller möjligheten till variation i lärandet som en av de 

fördelar som digitaliseringen bidrar till. Att barn får möta olika sätt att lära med hjälp av olika 

verktyg, både digitala som andra.  

De får göra det i en sån variation i undervisningen. […] man kan med fördel kombinera, och variera lärandet 

och undervisningen (förskollärare 1). 

Mm, det jag har sett så tycker jag det. Men det är, det jag är inne på hela tiden, variationen för samma sak 

[…] så det blir ett, jaa, det blir ett verktyg som bidrar till lärande tycker jag absolut (förskollärare 6). 

Av resultatet framkom även vikten av förskollärarens eget intresse för de digitala verktygen 

och hur det egna förhållningssättet kan medverka till barns lärande och utveckling.  

Det handlar ju mycket om att man måste skapa sig en egen förståelse för hur det fungerar. Att man måste 

kunna ganska mycket mer än vad barnen kan för att komma igång och använda det (förskollärare 4). 

Jag ser en stor skillnad på oss och min kollega, hon har ju gått jättemycket kurser och liksom, jamen hon 

gör mycket hemma (förskollärare 5). 

Det blir här tydligt hur skillnaden mellan intresse och avsaknad av intresse kan påverka 

verksamhetens innehåll. Somliga valde att reflektera kring hur de digitala verktygen används 



15 

 

endast i mån av tid, resurser och att just det egna intresset i hög grad påverkar hur och i vilken 

mån digitala verktyg kan bidra till barns lärande och utveckling.  

Ee, jag tänker ändå att har man tid och kunskap i andra appar så kan man ju göra mycket (förskollärare 5). 

Det kan bidra, det kan det ju… […] men det krävs ju att vi får utbildning i det här… jag har ju börjat se 

motreaktioner i det här att det kommer in massa skärmar i förskolan… där forskare säger att det inte är så 

bra (förskollärare 2). 

Många påtalade hur de digitala verktygen utifrån ny forskning bör användas med försiktighet, 

men även komplexiteten i hur man bör ställa sig till digitaliseringen, i relation till hur lite vi vet 

om dess påverkan. Förskollärare 5 uttrycker osäkerhet kring vad skärmen gör med barns hjärnor 

och lyfter tankar kring huruvida förskolan ska bidra till mer skärmtid ”Man blir som kluven, 

ska vi då mata dem ännu mer, med det de redan gör?”. Somliga valde istället att betona en 

acceptans mot de digitala verktygen och vikten av en medvetenhet om hur och på vilka sätt de 

ska användas inom förskolan.  

Vi ska ju fokusera på vad, vad kan vi använda det här till och vad kan det tillföra vår verksamhet? Vi kan ju 

inte gärna sitta och säga att det var bättre förr och det här skulle aldrig ha fått komma för det hjälper ju inte 

(förskollärare 4).  

Hantering av digitala verktyg, förmågan att kritiskt granska samt möjligheten att repetera och 

tillsammans återkoppla är aspekter som förskollärare anser värdefulla i relation till 

digitaliseringens möjligheter till ökad kunskap hos barn.  

Det är ju så olika med vad barn behöver för någonting men både att få se, höra och göra är ju, att man bara 

använder alla de metoderna gör ju att det bidrar till utveckling och lärande (förskollärare 4). 

De flesta poängterar även möjligheten till samarbete och dialog kring olika dokumentationer, 

spel, problemlösningar och språkverktyg, inte minst med barn i behov av särskilt stöd eller barn 

med annat modersmål. Digitaliseringen främjar således det kommunikativa samarbetet 

pedagoger och barn emellan.  

Vikten av att sitta med barnen, samtala om och visa nya saker betonar majoriteten av 

förskollärarna. För att lärande ska ske krävs dialog och samspel.  

Jaa, men jag tänker också att i dokumentationen när vi slår upp på Ladybugen, då blir det ju som ett prat 

kring, eller när vi har ett uppslag, eem… bok, med Ladybugen, så kan vi ju som prata kring det, så att vi lär 

tillsammans (förskollärare 6). 

Det är oftast när man sitter med, för då ser jag ju om det händer nånting, till exempel programmering, då 

satt jag först med ett äldre barn och då var det väldigt svårt till en början, och så ser man hur det kommer… 

och så skulle ett mindre barn ta över, och ja då kunde ju den äldre, helt klockrent, helt plötsligt upp ett ljus. 

Alltså när den såg den andra göra, då gick det verkligen upp ett ljus (förskollärare 7). 

Om vi har en app som är ny för barnen, då kan jag visa ett barn den appen, sen låter jag det barnet fortsätta 

att visa kompisarna. Det tycker jag är så himla bra. […] dom vet ju hur mycket vi tycker om när dom visar 

varandra och jobbar tillsammans. Det försöker jag hela tiden tänka på. Att dom ska lära av varandra 

(förskollärare 1). 

Sammantaget tycks förskollärare vara eniga om att just dialogen och variationen är de faktorer 

som möjliggör lärande. 
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Sitta med barnen har vi inte tid med för att vi har ju 28 inskrivna barn på vår avdelning. Men jag tror att, för 

att kunna få dom här apparna, alltså för att få ut syftet med dom här apparna skulle man ju behöva sitta med 

dom (förskollärare 5). 

Det är sällan vi kan göra så… man behövs på annan plats. Så ser verkligheten ut (förskollärare 2).  

Den gemensamma dialogen, vuxna och barn emellan kring de digitala verktygen och dess 

användande anses värdefull men tycks för vissa vara en omöjlighet utifrån brist på både tid och 

resurser.   

5.4 MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED DIGITALA VERKTYG I 

RELATION TILL DET UTÖKADE UPPDRAGET 

Majoriteten av förskollärarna ser stora möjligheter med det utökade uppdraget, men de flesta är 

överens om att det krävs en kollegial diskussion om vad uppdraget betyder, vad som krävs och 

vad som är viktigt. Vissa påtalar kunskapsutvecklingen utifrån det utökade uppdraget, andra 

efterfrågar möjligheten att påverka politiker, både i syfte att få gå fortbildningar men även för 

att få ekonomiska bidrag.   

Det finns ju mycket möjligheter, det är väl att man inte alltid ser de kanske… men att vi har APT tillsammans 

och delar erfarenheter, då finns en möjlighet att få bredare kunskap också (förskollärare 7). 

Att fokusera på kritisk granskning som adekvat digital kompetens framhålls som värdefullt av 

majoriteten av förskollärarna. Men på vilket eller vilka sätt det kan ske verkar svårare att 

urskilja.  

Att förstå risker, kritiskt granska information… ja… jag tror ändå man kan göra det på ett enklare sätt, att 

verkligen koka ner det på barns nivå, det låter ju så komplext men det kanske inte behöver vara så 

(förskollärare 6).  

Möjligheterna är väl jättestora bara man blir trygg i det själv, tänker jag. Men jag säger fortfarande, fokus 

på kritisk granskning, och det är ju inte bara i digitala verktyg utan det är ju liksom i diskussion med barnen, 

att liksom ”kan det verkligen vara så?” alltså att ifrågasätta dem (förskollärare 5). 

Sammantaget menar förskollärarna att det krävs att arbetslagen diskuterar och skapar en samsyn 

om begrepp, innebörd och vad som är viktigt här och nu och i framtiden. Användningen av 

digitala verktyg ska inte likna hemmets utan förskolan har en läroplan och med det även ett 

tydligt syfte med val av innehåll. Även om barnen i förskolan är små och även om inte lärande 

sker så är det sått ett frö.  

Man väcker tankar… det är ju som det vi gör i förskolan, vi kan inte förvänta oss att barn ska kunna eller 

nå, men det bör väcka tankar kring allt det vi erbjuder och de erfarenheter de får (förskollärare 3). 

Med många möjligheter kommer även många utmaningar. Något som samtliga förskollärare 

poängterade på ett eller annat vis var att de digitala verktygen bör användas med försiktighet.  

Jag tycker det är väldigt positivt för barnen att få använda digitala verktyg. Men då är jag också såhär… 

med försiktighet… jag vill inte ha spel på plattorna som fångar barnen så dom aldrig vill sluta… 

(förskollärare 1). 

… Jag tycker det är ett bra verktyg att ha som komplement. Ee.. jag är rädd, eller rädd… man får ju vara 

försiktig med till exempel att det inte bara blir på det ena eller andra sättet… (förskollärare 6). 

Barn lär sig så fruktansvärt snabbt, men får vi då lära dem väsentliga saker. Man ska ju lära sig verktygen 

men det ska ju vara en balans med allting (förskollärare 3). 
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Att inte glömma bort leken, samspelet, värderingar, vad som är rätt och fel och så vidare betonas 

av förskollärarna som andra viktiga delar av verksamheten som inte får glömmas bort genom 

detta utökade uppdrag. Även om digitaliseringens genomslag i läroplanen är stort så är det inte 

allt.  

Jag tycker mig se att barn leker mindre nu, och då funderar man ju, har det med digitaliseringen att göra? 

Eller vad beror det på? (förskollärare 6). 

Vi vill ju helst att dom ska leka, det tycker jag är viktigare (förskollärare 2). 

Somliga nämner även utmaningen och problematiken med att inte ha fungerande och/eller för 

gamla verktyg. Vidare uttrycks utmaningar i form av känsla av okunskap, en frustration över 

den begränsade kompetensutveckling som finns tillgänglig, samt den ekonomiska utmaningen.  

Just nu används det ingenting, då det inte funkar (förskollärare 2). 

Vi måste lära oss mer, bli bättre, så att vi är trygga i det så att vi använder det mer med barnen. Sen är ju 

problematiken att det inte funkar så bra, det är ju en broms… (förskollärare 4). 

Alltså sätter man nu igång att i läroplanen, att nu digitaliseringen och jag tänker ju också hållbar 

utveckling… jamen då måste man ju samtidigt nånstans också se till att det kommer fortbildningar. Alltså 

Skolverket måste ju eller skulle behöva rikta, nu är det här nytt i förskolans läroplan, vi måste se till att de 

får fortbildning i det här. Men det gör de inte (förskollärare 3).  

Med det utökade uppdraget tillkommer för förskollärarna både en möjlighet att för politiker 

betona deras uppdrag och kunna argumentera för vikten av tillräckligt med digitala verktyg, 

men också utmaningen om vart pengarna till de olika verktygen ska komma ifrån. Digitala 

verktyg är en färskvara och utvecklas ständigt, detta formuleras av förskollärarna som en stor 

utmaning.    

Somliga av förskollärarna nämner även hur viktigt de anser att det är att sitta med barnen i dess 

sökande efter kunskap då det finns en rädsla för vad som kan komma upp på skärmen.  

Man känner ju själv när man sitter och söker med barnen att man är lite rädd för vad som dyker upp. Det är 

ju risker med det och hur ska man hitta säkra sätt att söka. För jag känner att man behöver ju verkligen vara 

med (förskollärare 4). 

Jag tror att man måste vara eftertänksam och fundera på vilka, vad är det vi visar, vad är det vi väljer? […] 

det gäller att vara med, jag kan inte gå därifrån för då blir det nåt annat (förskollärare 6).  

Samtliga förskollärare tycks vara överens om att barn idag kan hantera digitala verktyg i form 

av att de inte är rädda att trycka fel, de kan utan problem gå i och ur olika applikationer, söka 

information och har redan i förskoleåldern en digital vana. Utmaningen, men även något som 

förskollärare ser angeläget är att barn inte bara ska ses som konsumenter utan även producenter 

av kunskap.  

Jag vill ju att barn ska vara producenter på nåt vis. Jag tänker att om barnen gör någonting, inte bara 

konsumerar (förskollärare 1). 

Kanske kan detta bli en viktig aspekt att ta hänsyn till i det fortsatta gemensamma arbetet med 

vad den nya läroplanen är och kommer betyda för verksamheten i fortsättningen.  
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5.5 SAMMANFATTNING 

Syftet med studien var att få större inblick i hur förskollärare beskriver användandet av digitala 

verktyg i förskolan samt vad dessa verktyg kan få för betydelse för barns utveckling och 

lärande.  

Att förskollärare beskriver användandet av digitala verktyg främst i relation till dokumentation, 

språk/skriftspråk och kommunikation tolkas som rimligt och i tiden. Även rädslan för att 

hämma och eller hindra barns lek finns med i deras resonemang. I Läroplan för förskolan Lpfö 

18 (Skolverket, 2018a) beskrivs att en kontinuerlig dokumentation av verksamhetens utbildning 

ska ske i syfte att hålla hög kvalitet. Det framhålls också i läroplanen hur barn lär bland annat 

genom att iaktta, samtala och reflektera vilket utifrån resultatet tolkades som en av de främsta 

anledningarna till dokumentationen. Att lek ska ha en central plats i förskolans utbildning är 

inget nytt, det är dock framskrivet ytterligare i den nu reviderade läroplanen. Att de digitala 

verktygen skulle hämma och eller hindra barns lek tolkas därmed som orimligt, däremot kan en 

av de utmaningar som några av förskollärarna påtalade, att implementera det digitala i leken, 

vara en rimlig förväntan och en god idé. Att genom de digitala verktygen berika lek med en 

sinnlig miljö tycks enligt studien kunna förstärka och öka barns intresse för och förstärka dess 

fantasi och därmed uppmuntra leken som en del i barnens utveckling, lärande och välbefinnande 

(Skolverket, 2018a).  

6 DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras initialt studiens metod i relation till resultat och tidigare forskning. 

Därefter diskuteras resultatet utifrån de valda tematiseringar som framkommit som intressanta 

utifrån tidigare forskning, styrdokument och vald teoretisk utgångspunkt.  

Avslutningsvis redovisas Slutsatser, Implikationer för yrkesuppdraget samt Förslag till fortsatt 

forskning.  

6.1 METODDISKUSSION 

Att använda papper och penna som komplement till ljudinspelning i enlighet med det Eriksson 

Zetterqvist och Ahrne (2015) poängterat tycktes många gånger onödigt under processens gång, 

då det som antecknades inte var annorlunda än det som spelades in. Likafullt blev betydelsen 

av detta uppenbart när en inspelning genom omstart efter paus råkade raderas. Författarnas 

varning för att tekniken kan fallera och att skriftliga kompletteringar bör användas kom väl till 

pass. Likaså har deras påminnelse om att anteckna även när inspelningen stängt av, berikat 

materialet.   

Intervjuer är i sig ett bra verktyg men kan heller inte ge en komplett bild av hur verksamheten 

ser ut. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) påpekar hur intervjuer med fördel fungerar som 

komplement till observationer. Att kombinera dessa metoder hade förvisso kunnat fördjupa 

bilden av hur verksamheten arbetar med digitala verktyg som ett komplement till 

förskollärarnas egna utsagor. Eftersom enbart intervju som metod har använts i denna studie är 

det således förskollärarnas egna bilder som utgör det empiriska materialet.  
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Förfarandet att involvera förskolechefer i urvalet av deltagare framstår så här i efterhand som 

onödigt krångligt och tidsödande. Det bästa hade varit att kunna ta direktkontakt med potentiella 

informanter.   

Att i analysprocessen använda studiens valda teori likt ett par glasögon så som Svensson (2015) 

uttryckt sig kom att underlätta både sortering, reducering och tematisering av materialet. Genom 

att tänka i de begrepp som för den sociokulturella teorin är typiska, möjliggjorde att vissa 

aspekter kom att synliggöras framför andra.     

6.2 RESULTATDISKUSSION  

Eftersom den reviderade läroplanen inte ännu tagits i bruk var många förskollärare inte heller 

insatta i det utökade uppdraget, majoriteten nämnde att de skulle börja bearbeta läroplanen i 

maj 2019 och kände sig därmed osäkra på sina svar. Däremot menade majoriteten att 

digitaliseringen och dess roll i förskolans verksamhet såklart blir mer uttalad. De kan inte längre 

välja, utan de digitala verktygen ska finnas med och användas på olika sätt menade de. Att just 

kritisk granskning och ett erövrande av en adekvat digital kompetens är tydligt uttalat i nya 

läroplanen tycktes av förskollärarna både svårt och förnuftigt, eftersom en digital vana och 

hanterandet av dessa digitala verktyg redan tycks finnas hos barnen. Att istället visa på olika 

användningsområden, diskutera huruvida allt barnen kommer i kontakt med är sant eller ej 

framstår allt viktigare i dagens samhälle.   

Många intressanta aspekter har dykt upp genom studiens gång, det finns mycket att diskutera 

och reflektera kring om digitala verktyg och dess roll i förskolans verksamhet. Att tekniken 

används och att den berikar barns lärande och utveckling är något som de flesta förskollärare 

är överens om. Likafullt går det ändå att urskilja både varierande intresse och stor osäkerhet 

kring hanteringen av dessa verktyg. Kanske är det så att Eidevald (2013) har rätt när han pekar 

på hur osäkerhet och okunskap är faktorer som bidrar till att de digitala verktygen ofta står 

orörda i förskolans verksamhet. Utifrån resultatet i denna studie skulle även ointresse kunna 

läggas till som förklaring till att tekniken inte används i så hög grad.  

6.2.1 DOKUMENTATIONEN I VERKSAMHETEN 

Studiens resultat visar att dokumentation är ett tydligt övergripande användningsområde för de 

digitala verktygen i förskolans verksamhet. Informanterna framhöll dokumentation av olika 

slag men den mest framträdande formen av dokumentation kan kopplas till vad Dahlberg och 

Elfström (2014) benämner som reflekterande praktik. Informanterna i studien betonade 

samspelet och den gemensamma reflektionen, återkopplingen och möjligheten att gå tillbaka 

och repetera, som värdefullt för både barn och vuxna. Även Mylesand (2007) och Wehner-

Godée (2010) påtalar att de digitala verktygen möjliggör omedelbara reflektioner som kan 

synliggöra hur barn tänker, handlar och lär. Sådana reflektioner kan underlätta och synliggöra 

nya möjligheter för lärande, därmed kan nya strategier genereras. Att samtala och reflektera 

tillsammans med barn beskrivs även i Läroplan för förskolan Lpfö 18 (Skolverket, 2018a) som 

en del i barns lärande.  

Några informanter framhåller även dokumentationens möjligheter, både att observera och/eller 

filma varandra i arbetslaget. På samma sätt blir det även möjligt att fånga lärprocesser inom 
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verksamheten, detta dokumentationsarbete liknar vad Lenz Taguchi (2013) benämner som 

framåtsyftande. Möjligen kan detta även kopplas till läroplanens intention om att dokumentera 

i syfte att säkra och förbättra kvaliteten av verksamheten? Förutom att de digitala verktygen 

användes till dokumentation var ännu ett framträdande användningsområde att träna språk och 

kommunikation i olika sammanhang.  

I enlighet med vad Nilsen (2018) poängterar, att de digitala verktygen möjliggör ett 

kommunikativt stöd, framhålls dokumentationen genom olika verktyg av informanterna som 

ett värdefullt kommunikativt stöd. Detta främst för barn med annat modersmål samt barn i 

behov av särskilt stöd. För dessa kunde dokumentation tillsammans med pedagoger möjliggöra 

och/eller underlätta kommunikation både med föräldrar, andra barn och vuxna.  

6.2.2 LEKEN, HÄMMAD ELLER BERIKAD? 

En oro för att de digitala verktygen ska hämma och eller ta över barns lek var en aspekt som de 

flesta informanter gav uttryck åt. Förskollärare framhöll vikten av att barnen skulle leka och att 

de tyckte sig se att barn leker mindre nu än för tio år sedan. Frågan är om det finns vetenskapliga 

belägg för sådana farhågor? Utifrån Öhmans (2014) beskrivning av hur mer eller mindre 

tilldragande lekutrymmen skapar mer eller mindre leksugna barn kan man fundera kring 

huruvida det är digitaliseringens eller miljöns påverkan att barn tycks leka mindre. 

Några informanter beskrev variationen i barns lek och lärande när de inspirerats av olika digitala 

verktyg och applikationer. Lekens starka drivkraft och pedagogiska syfte framhålls både av 

informanterna och Engdahl och Ärlemalm Hagsér (2015). Att lek för många anses som det enda 

tillvägagångssätt för barn att erövra vissa färdigheter kritiseras av Jensen (2013) som istället 

menar att empati, solidaritet och kommunikation är möjligt att träna på även i andra 

sammanhang. Möjligen har de förskollärare som kommit lite längre i sitt arbete med digitala 

verktyg även övervägt detta? Kanske är det rimligt att tänka att det ena får inte utesluta det 

andra, utan det ska finnas både och. Så hur kan då leken berikas istället för att hämmas i en 

digital miljö? 

Att använda de digitala verktygen i leken var något som de flesta informanter önskade bli bättre 

på. Vissa hänvisade, i enlighet med Kjällander (2016), till hur sinnliga upplevelser på olika sätt 

kunde berika leken både i inspirerande syfte men också i syfte att skapa stämning och en känsla 

av realitet. Att finna olika sätt att använda de digitala verktygen i verksamheten, att visa på att 

de inte enbart kan användas till spel utan också till lek, att söka fakta, dokumentera och skapa, 

visar både på en medvetenhet om hur och varför de kan användas. De uttryckte också en strävan 

efter att göra barn till producenter snarare än konsumenter, vilket även Kjällander och Moinian 

(2014) samt Selander och Kress (2010) framhåller som betydelsefullt. Förskollärare 4 uttryckte 

detta på följande sätt: ”vi kan inte gärna sitta och säga att det var bättre förr”. Det gäller alltså 

att istället se fördelarna och lära sig hantera de verktyg som ständigt utvecklas.  

6.2.3 SKA VI OCKSÅ MATA?  

Att barn överlag sitter mycket framför skärmen hemmavid är en övergripande aspekt som 

förskollärarna i studien har diskuterat, och huruvida förskolan ska bidra till ännu mera skärmtid. 

Det finns olika aspekter i detta att ta hänsyn till, Pramling och Säljö (2017) samt 
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Utbildningsdepartementet (2017) anser att barn tidigt bör förberedas för vår allt mer 

digitaliserade värld. Eftersom olika ekonomiska och sociala förhållanden gör att alla barn inte 

har tillgång till eller möjlighet att utforska digitala verktyg bör förskolan och skolan ha det 

ansvaret (ibid.). Hansen (2019) menar att skärmarna stjäl vår koncentration och gör oss 

ointresserade av vår omgivning. Relationer påverkas negativt menar Kättström (2016), och när 

människor slutar att mötas ansikte mot ansikte, hur ska då empati och solidaritet utvecklas, om 

inte i möten med andra människor?  

Vad som tydligt framkommit i studien är att majoriteten av förskollärarna tycker sig ha en 

positiv inställning till de digitala verktygen i förskolan. Viktigt verkar dock vara att hitta en 

rimlig nivå, att använda verktygen med försiktighet, och att i enlighet med Doverborg, Pramling 

och Pramling Samuelsson (2013) inte glömma bort att kombinera och variera lärandet, utan 

visa på olika sätt att lära och ta reda på. Trots den positiva attityden till de digitala verktygen 

fanns även osäkerhet bland informanterna. Ska vi också mata? Ska vi bidra till mer skärmtid än 

vad barnen redan har? är frågor som förskollärare ställde sig. Sådana funderingar kan å ena 

sidan förstås utifrån ett allmänt ointresse för digitala verktyg eller kanske en oro över hur 

tekniken mer och mer tar över vår värld, hur sociala medier enligt Hansen (2019) formar oss på 

ett kanske inte helt positivt sätt. Å andra sidan avser dessa farhågor främst sociala medier, något 

som barn i förskolan enligt informanterna inte ägnar sig åt. Barnen i dessa förskolor verkar ha 

en tidsbegränsning på ca 15-20 minuter per dag, och flera av informanterna betonar även att 

leken inte får försummas. Att förskollärare dessutom finner olika användningsområden, 

fokuserar på kritisk granskning i enlighet med vad som föreskrivs i läroplanen finns det kanske 

inte fog för oro och rädsla? Pramling och Säljö (2017) samt Nilsen (2018) betonar vikten av att 

förskollärare förhåller sig kritiskt. Att arbeta medvetet, att inte lämna barnen med en applikation 

och tro att det ska tillföra något, utan att finnas där, stötta, strukturera och samspela med barnen 

betonas av Koehler och Mischra (2009) samt Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson 

(2013). En av informanterna bekräftar innebörden av detta på följande sätt: ”Det mesta barnen 

gör här, blir ju lite bättre med en pedagog bredvid sig, visst kan man väl tänka så? Att man kan 

utmana lite…” (förskollärare 1). 

6.2.4 DIGITALA VERKTYG I RELATION TILL ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 

Att barn föds in i en digital värld och därmed måste lära sig hantera digitala verktyg och medier 

på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt går hand i hand med hur Hundeide (2006) beskriver det 

sociokulturella perspektivet. Det omfattar förståelse av att den värld barn föds in i redan är 

formad utifrån kulturella och historiska processer, som i sin tur blir styrande för barnets fortsatta 

utveckling. Studiens resultat visar på hur förskollärare lägger stor vikt vid kommunikation och 

samspel, detta i enlighet med vad Dysthe och Igland (2003) benämner som nyckeln till lärande 

inom det sociokulturella perspektivet.  

Många förskollärare betonade vikten av att barn lär av varandra men också hur barn lär i 

processen av att lära andra. Kultti (2012) beskriver hur lärande föregår utveckling, vilket 

innebär att barn lär i interaktion med andra, men utvecklas först genom imitation av lärandet. 

Ett gott exempel som framkom i studien var när en förskollärare förklarade för ett barn om hur 

programmering gick till. Det syntes svårt att förstå tills ett yngre barn ville prova. Då kunde det 

äldre barnet både förklara och beskriva hur det yngre barnet skulle handla. Många förskollärare 
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beskrev även hur de ansåg det positivt för barn att sitta två och två vid olika digitala verktyg 

och applikationer eftersom de då fick möjlighet att interagera och reflektera över vad, hur och 

varför. Majoriteten av förskollärarna betonade samspelet som avgörande för lärande och tycks 

handla om hur Vygotskij framställer att lärande sker genom den proximala utvecklingszonen 

(Säljö, 2014; Jakobsson, 2012).  

Enligt Wertsch (1998, 2002, refererad i Jakobsson, 2012) ingår digitala verktyg i den 

övergripande beskrivningen av vad en artefakt är, som en av flera tillgängliga resurser för 

människan i sitt erövrande av ny kunskap. I denna beskrivning inkluderas därmed alla verktyg, 

redskap, tecken och språk. Denna generella bild av artefakter kan dock bli missvisande. Utifrån 

studien kan de digitala verktygen och vad de används till istället delas upp i enlighet med vad 

Wartofsky (1973, 1979, refererad i Jakobsson, 2012; Kultti, 2012) beskriver som: Primära -, 

Sekundära - och Teritära artefakter. Utifrån studien tolkas de fysiska digitala verktygen tillhöra 

primära artefakter, men dess olika användningsområden kan i sin tur delas in i sekundära - och 

teritära artefakter. Pedagogiska spel kan förslagsvis ingå i gruppen sekundära artefakter, där 

beskrivningar av vad som förväntas i spelet ofta leder till en viss typ av handling, som i sin tur 

kan leda till lärande. Dokumentation av olika slag, vilket i studien framkom som det främsta 

användningsområdet av de digitala verktygen kan i sin tur anses tillhöra gruppen teritära 

artefakter, vilka istället syftar till reflektioner, återkoppling och upprepning av sådant som skett, 

tillverkats och/eller av andra anledningar dokumenterats. Kanske kan teritära artefakter även 

handla om att förvärva det kritiska förhållningssätt som beskrivs i Läroplan för förskolan Lpfö 

18 (Skolverket, 2018a) ”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” (s.9).  

6.3 SLUTSATSER 

Utifrån studiens syfte, metod och resultat har en variation av förskollärares tankar om och 

beskrivning av digitala verktyg och dess roll i förskolans verksamhet synliggjorts. Eftersom det 

utökade uppdraget ännu inte implementerats i förskolans verksamhet kom studiens resultat att 

spegla de betänkligheter som fanns. Förskollärares egna intresse eller avsaknad av intresse 

påverkar barns villkor till, och förutsättningar för, hur och i vilken omfattning de tillåts närma 

sig digitala verktyg och dess olika möjligheter till utveckling och lärande, vilket även diskuteras 

inom forskning (Eidevald, 2013; Enochsson, 2014). En implikation till denna slutsats är hur 

betydelsefullt det blir att, i och med det utökade uppdraget, skapa en samsyn i arbetslag, att 

förhandla om ett varierat utbud men även vara medveten om hur de olika verktygen kan 

användas. Förhoppningsvis kan detta utökade uppdrag leda till en större likvärdighet för barn 

och dess användning av digitala verktyg i förskolan, vilket förtydligas i 

Utbildningsdepartementet (2017).   

6.4 IMPLIKATIONER FÖR YRKESUPPDRAGET 

Studiens resultat visar på vikten av förskollärares egna intresse av digitala verktyg som en stark 

koppling till hur dessa verktyg kan berika barns lärande och utveckling i förskolan. Att föra 

gemensamma kollegiala diskussioner kring hur arbetet kan ske samt vara tydlig med syfte och 

metod kan hjälpa förskollärare att finna lämpliga användningsområden. Ett medvetet 
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förhållningssätt gentemot de digitala verktygen, och en förståelse för dess vida möjligheter, 

krävs för att förskollärarens utökade uppdrag ska bli möjligt att uppnå och kunna genomföras 

enligt läroplanens intentioner. 

6.5 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Denna studie har handlat om förskollärares beskrivning av digitala verktyg i förskolan och hur 

dessa verktyg kan bidra till barns utveckling och lärande. Något som framkom i studien var hur 

förskollärare å ena sidan betonar vikten av att lära barn kritisk granskning om vad som på nätet 

är sant eller falskt, medan förskollärarna själva å andra sidan verkar förlita sig på icke 

underbyggd information snarare än på vetenskaplig forskning. Förslag till fortsatt forskning 

skulle kunna vara att följa en grupp förskollärare som får fortbildning i hur teknologi, pedagogik 

och ämneskunskap skulle kunna integreras enligt TPACK och hur detta därefter kan omsättas i 

praktiken.  
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BILAGA 1  

Mejl till förskolechefer: 

Hej! 

Jag heter Alice Nilsson och går sista terminen på förskollärarprogrammet via LTU. Jag har 

som önskan att i samband med mitt examensarbete, under v. 15-16 få genomföra ett antal 

intervjuer med förskollärare på olika förskolor i kommunen. 

I min studie har jag som avsikt att få en inblick i förskollärares beskrivningar av hur digitala 

verktyg används i verksamheten och vad de anses ha för betydelse för barns utveckling och 

lärande, med särskilt fokus på det förändrade uppdraget i samband med den nya läroplanen. 

Jag vill rikta mig till förskollärare på avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år och vill med detta 

mejl underrätta er förskolechefer om mina planer på att få intervjua era förskollärare.  

Eftersom tiden är knapp, var min plan att skapa direktkontakt med några förskollärare och 

fråga om deras intresse av att delta i studien. Hoppas detta är ok.  

Både förskolor och förskollärare som deltar i studien kommer anonymiseras och resultatet 

kommer presenteras utifrån en by i norra Sverige. De intervjuer som sker kommer 

dokumenteras främst genom ljudupptagning men som stöd kommer även anteckningar ske. 

Mvh Alice 

 

  



 

 

BILAGA 2 
 

Mejl till förskollärare: 

 

Hej! 
 

Jag heter Alice Nilsson och går sista terminen på förskollärarprogrammet via LTU. Jag har 

som önskan att i samband med mitt examensarbete, främst under v.15 och 16 få genomföra ett 

antal intervjuer med förskollärare på olika förskolor i kommunen. 
 

I min studie har jag som avsikt att få en inblick i förskollärares beskrivningar av hur digitala 

verktyg används i verksamheten och vad de anses ha för betydelse för barns utveckling och 

lärande, med särskilt fokus på det förändrade uppdraget i samband med den nya läroplanen. 

Jag vill rikta mig till förskollärare på avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år och undrar nu om 

DU kan tänka dig ställa upp på att bli intervjuad? 
 

Både förskolor och förskollärare som deltar i studien kommer anonymiseras och resultatet 

kommer presenteras utifrån en by i norra Sverige. De intervjuer som sker kommer 

dokumenteras främst genom ljudupptagning men som stöd kommer även anteckningar ske. 

Tacksam för svar så snart som möjligt. 
 

Mvh Alice 

  



 

 

  BILAGA 3 

Intervjufrågor: 

Syftet med studien är att få större inblick i hur förskollärare beskriver användandet av digitala 

verktyg i förskolan samt vad dessa verktyg kan betyda för barns utveckling och lärande.  

• I vilka sammanhang används digitala verktyg i förskolans verksamhet?  

• Vad anser förskollärare att digitaliseringen bidrar med för ökad kunskap hos barnen? 

• Vilka möjligheter och utmaningar kan förskollärare urskilja gentemot digitala verktyg 

i relation till det förändrade uppdraget? 

 

Vilka digitala verktyg finns tillgängliga på din avdelning? 

I vilka sammanhang används digitala verktyg? 

Genom vilka samspel används digitala verktyg? 

 

Vad är er förståelse och intresse för digitala verktyg som en del av verksamheten? 

Vad kan de digitala verktygen bidra med till barns utveckling och lärande? 

 

Utifrån ett perspektivskifte genom ett förändrat uppdrag, vad anses om den digitalisering 

som sker? 

Bidrar digitaliseringen med ökad kunskap hos barnen?  

Om Ja, på vilket sätt? 

Om Nej, varför inte? och vad skulle i så fall krävas för att ökad kunskap skall ske? 

 

Vilka möjligheter med digitala verktyg kan urskiljas i relation till det förändrade 

uppdraget? 

Vilka utmaningar kan urskiljas?   

 

 

 

 

 

 


