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Abstrakt  
Syftet med studien har varit att kritiskt granska och diskutera hur digital kompetens och barns 
digitala kompetensbehov konstruerats inom förskolan, samt diskutera vad digital kompetens 
skulle kunna bli i en förskola, för barnen och för personalen. Studien har genomförts genom 
strukturerade fokusgruppsdiskussioner, där deltagarna har varit utbildade förskollärare. Studien 
utgår ifrån en diskursanalytisk ansats med syftet att finna den bakomliggande och gemensamma 
diskursen som förskollärarna, genom språket konstruerat och bidragit med i 
fokusgruppsdiskussionerna. Studien har eftersträvat att synliggöra hur begreppet digital 
kompetens konstruerades genom den sociala interaktionen och till vem barnet blev i mötet med 
förskolans digitala kompetensuppdrag. I resultatet framträdde tre teman som utgjorde diskursen 
tillsammans med underordnade aspekter tillhörande respektive tema. Resultatet visar utifrån de 
framträdande teman att barnen är både bärare och mottagare av digital kompetens, att den 
framtida kompetensen bygger på källkritik likväl för barnen och för personalen samt att digital 
kompetens konstrueras som användning och hantering.  
 
Nyckelord: digital kompetens, diskursanalys, förskolan, fokusgrupper, diskurs  
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1. Inledning  
Samhället har under åren genomgått en explosionsartad förändring, vilket enligt 
Digitaliseringskommissionen (2015) innebär att digitaliseringen är här för att stanna. 
Samhällets och digitaliseringens drastiska förändring går snabbare än effekterna av den (Digital 
Health Task Force, 2017). Davidsson, Palm och Melin Mandre (2018) har genom forskning 
synliggjort att teknikanvändningen krupit allt längre ner i åldrarna. Det betyder att många barn 
idag har tillgång till internet och vart fjärde spädbarn 0-12 månader använder internet genom 
att titta på tv eller film. Det motstånd som synliggörs i samhällsdebatten är inte den enda 
sanningen, eftersom mycket forskning påtalar det positiva och möjligheterna med 
digitaliseringen av förskolan. Kjällander (2019) framhåller att samhällsdebatten och 
forskningen som trycker på digitaliseringens negativa sida ofta grundar sig utifrån felaktig 
information och förutfattade meningar.  
 
Det har utifrån föregående skrivningar i läroplanen för förskolan (Skolverket 2010; Skolverket 
2016) varit en självklarhet för barnen att möta digitala verktyg. I samband med digitaliseringen 
och utifrån studier av både Davidsson et al. och Findahl (2013) om yngre barn som navigerar i 
den digitala världen, blir det än mer självklart att möta digitala verktyg i förskolan. Den 
pågående digitaliseringen har haft och har fortfarande en tydlig inverkan på de krav och 
förväntningar som förskolan ställs inför. Detta synliggörs i den nya läroplansrevideringen som 
från och med 1 juli 2019 föreskriver barns möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens i 
förskolan (Skolverket, 2018). Den nya revideringen och de nya skrivningarna i läroplanen vad 
gäller digital kompetens gör att det blir relevant att studera det digitala kompetenskravet ur ett 
förskoleperspektiv. En sådan studie kan bli än mer intressant och relevant om den 
uppmärksammar tidigare forskning som konstaterat en rådande osäkerhet angående användning 
av digitala verktyg i förskolans utbildning. Det blir med utgångspunkt i diskursanalysen och 
Winther Jørgensen och Phillips (2000) relevant att se på verkligheten som språklig, genom att 
titta på hur människor talar om förskolans digitala kompetenskrav. Detta blir således en studie 
om vad digital kompetens skulle kunna bli i en förskola, för barnen och för verksam personal.  
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2. Syfte och forskningsfrågor   
Syftet med studien är att kritiskt granska och diskutera hur digital kompetens och barns digitala 
kompetensbehov konstrueras inom förskolan.  

§ Hur konstrueras digital kompetens bland förskollärare?  
§ Till vem blir och hur positioneras barnet i mötet med förskolans digitala 

kompetensuppdrag?  
§ Vad skulle barns adekvata digitala kompetens kunna bli i en förskola?  
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3. Begreppsdefinition 
Nedan följer en begreppsdefinition över centrala begrepp som återkommer i studien och den 
fortsatta läsningen av arbetet, där en del begrepp förekommer mer frekvent än andra.  
 
Adekvat digital kompetens – definieras enligt Kjällander och Riddersporre (2019) som en 
kompetens lika föränderlig som samhället och tekniken. Det innebär att det som är digital 
kompetens idag inte är detsamma som morgondagens kompetens.  
 
Digital kompetens – är enligt Europeiska unionens råd (2018) en av åtta nyckelkompetenser 
och framställs som ett görande vilket “innebär att man på ett säkert, kritiskt och ansvarsfullt 
sätt aktivt använder digitalteknik för inlärning, arbete och deltagande i samhällslivet” (s. 9). 
 
Digitalisering – är enligt Nationalencyklopedin ett begrepp som innebär att material av olika 
slag omformas för att kunna bearbetas i en dator. Utifrån studien bygger digitaliseringen på 
samhällets skyndsamma utveckling som ligger till grund för bl.a. digitaliseringsstrategin.  
 
Digitalteknik – definieras enligt Nationalencyklopedin som den grundläggande tekniken 
bakom datorn, andra elektroniska verktyg och system.  
 
Digitala verktyg – inom förskolan består av pekplattor, projektorer eller datorer.  
 
Diskurs – framhålls enligt (Boréus, 2015; Börjesson, 2003; Börjesson & Palmblad, 2007; 
Svensson, 2019; Winther Jørgensen & Phillips 2000) som ett bestämt sätt att tala om och förstå 
världen, men även som gränssättare för vad som anses vara socialt och kulturellt accepterat. 
Diskurs kan också ses som en resurs med funktionen att konstruera föremål, sinnen och sociala 
relationer genom det talade språket (Börjesson & Palmblad, 2007).  
 
Heterogenitet – i förhållande till en gruppsammansättning behandlar begreppet det som i inom 
en grupp finns delar som urskiljer sig från det homogena och likartade. Utifrån studien bygger 
heterogeniteten på bl.a. deltagarnas varierade arbetslivserfarenheter.   
 
Homogenitet – är motsatsen till heterogenitet och beskrivs enligt Dahlin-Ivanoff (2015) i 
förhållande till gruppsammansättning som något enhetligt och alltigenom lika. Det som anses 
lika för deltagarna i studien är att alla arbetar som utbildade förskollärare.  
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4. Bakgrund  
I följande avsnitt presenteras en övergripande bild av samhället, barnens roll i 
teknikutvecklingen och den generella osäkerheten med digitaliseringen för att sedan gå in på 
studiens område gällande förskolans digitalisering. I bakgrunden kommer även möjligheter och 
utmaningar med digitala verktyg i förskolan att synliggöras, vidare följt av barns lärande med 
digitala verktyg och förskollärares kompetens att undervisa med dessa. Avslutningsvis ges en 
problematiserande bild vad gäller begreppet digital kompetens.   
 
4.1 Samhälle, teknikutveckling och barnen  
Det digitaliserade samhället är här för att stanna och digitaliseringskommissionen (2015) som 
utgörs av en grupp tillsatt av regeringen på beordran om att göra Sverige till ett framgångsrikt 
land. Digitaliseringskommissionen påpekar att digitaliseringen kommer förändra människors 
sätt att göra och uppleva saker men även att lösa problem. Med digitalisering åsyftar Cöster och 
Falk (2018) på det sociala, organisatoriska och samhälleliga förändringar som är en följd av 
datorisering och innebär att det sker en omställning från analoga data till digital data. För att 
kunna få ett grepp om samhällets drastiska förändring blickar Sharkins, Newton, Ernest och 
Albaiz (2015) tillbaka på forskning om datorer som dåtidens digitala verktyg. På bara ett 
decennium tillägger Sharkins et al. att förändringen innebär en annorlunda teknikanvändning 
tillsammans med skärmar och yngre barn som dess användare.  
 
Findahl (2013) framhåller att människor idag har andra levnadsvanor vilket innebär att både 
barn och vuxna lever i ett uppkopplat samhälle. Den förändring som skett och fortfarande sker 
startade redan på 1950-talet när Sverige utvecklade ett mobiltelefonsystem (ibid.). Det skulle 
dock dröja till 2002 innan mobilerna användes för att koppla upp sig på internet. Näst på tur av 
digitalteknik var pekplattan också kallad surfplattan eller en bärbar dator med pekskärm, som 
skulle komma att lanseras år 2010. Findahl framhåller att det dröjde till år 2012 innan var femte 
invånare var ägare till en surfplatta, där den flitigaste användaren var barn allt mellan sex, elva 
och ner till två års ålder. En studie av Davidsson et al. (2018) visar hur internetanvändningen 
fortsätter att krypa ner i åldrarna, där tvååringar idag använder internet i samma utsträckning 
som fyraåringar gjorde för fyra år sedan. Det framgår även enligt Davidsson et al. att surfplattan 
fortsätter att vara en favorit och att vart fjärde spädbarn 0-12 månader använder internet genom 
att titta på tv eller film.  
 
Den skyndsamma förändringen gör att den digitala tekniken idag blir ett naturligt inslag i 
barnens vardag. Gurung och Rutledge (2014) går således långt i sin beskrivning och drar i 
studien paralleller med denna teknikanvändning likt kroppens syresättning. Detta tidiga möte 
med tekniken och en digitaliserad barndom har gjort att barnen framställts som digital natives, 
ett begrepp som Prensky (2001) var först med att införa. Prensky gör utlägg att personer under 
30 år tillhör kategorin digital natives eftersom generationen anses ha fötts in i en digital tillvaro 
och kan utan vidare använda digital teknik. Många forskare (se t ex Forsling, 2011; Gurung & 
Rutledge, 2014, Olowe & Kutleu, 2013; Sharkins et al., 2015) använder begreppet digital 
natives i beskrivningen av barnens roll i samband med digitaliseringen. Samtidigt hävdar andra 
forskare (se t ex Bennet & Maton, 2010; Hatlevik & Christophersen, 2013; Masanet, Guerrero-
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Pico & Establés, 2019 att digital natives är en myt som behöver flyttas bort från det 
förgivettagna och bilden av att barn redan kan allt inom teknikens värld måste ändras. Nygren 
(2019) argumenterar också för denna motbild av digital natives, där barnen redan besitter 
särskilda färdigheter för att använda den digitala tekniken inte stämmer med verkligheten. 
Nygren lyfter fram forskning som belyser motsatsen och svårigheter som kan uppstå i 
navigeringen inom den digitala världen tyder på en kunskapsbrist.  

3.1.1 Samhällets oro och digitaliseringsmotståndet  
Dunkels (2019) framhåller att digitalteknik i alla tider mottagits med en ängslighet för att sedan 
växa in och bli en del utav samhället. Diskussionerna framförs ofta genom frågor huruvida 
digitaliseringen är något positivt eller negativt (Andersson & Subrahmanyam, 2017; 
Chassiakos, et al., 2016; Edvardsson, Godhe & Magnusson, 2018). Det står däremot klart att 
området med digitalisering behöver undersökas mer för att synliggöra vad barn gör med 
digitalteknik och vice versa (Chassiakos et al., 2016). Forskning visar (se t ex Chassiakos et al., 
2016; Lauricella, Wartella & Rideout, 2014) att barns exponering och användning av den 
digitala tekniken har en stark koppling till deras vårdnadshavares egna användning av tekniken.  
 
Hesketh, Hinkley och Campbell (2012) har i sin studie sett att yngre barn ägnar stor del av sin 
fritid till tv-tittande. Andra studier visar att den vanligaste aktiviteten idag är att titta på tv eller 
film på internet (Davidsson et al., 2018). Internetanvändningen kryper längre och längre ner i 
åldrarna och det blir även vanligare att barn spelar spel på bärbar teknik. En studie av 
Chassiakos et al. (2016) har lagt märke till att Youtube och Netflix som kräver åtkomst till 
internet även används och navigeras av yngre barn. I takt med att internet blir allt vanligare för 
små barn, ökar också riskerna för att utsättas för olämpligt innehåll där barnen exponeras för 
bilder eller kontakter som kan vara rent skadliga (Dunkels, 2019). Uppkopplingen till internet 
kan också innebära att barnen utsätts eller utsätter någon annan för cybermobbning vilket främst 
kanske förekommer bland äldre barn (Chassiakos et al., 2016).  
 
Tidigare forskning av Digital Health Task Force (2017) som utgörs av en forskargrupp, påtalar 
även att utvecklingen av digitalteknik och det digitaliserade samhället sker snabbare än 
forskningen om effekterna av den. Oron över hur teknifieringen påverkar barnen synliggörs i 
Världshälsoorganisationens (WHO) nya riktlinjer gällande hur stor del av dagen barn under 
fem år bör ägna sig åt fysisk aktivitet, sömn och digitala skärmar. För barn under ett år 
rekommenderas inte skärmtid alls och barn över ett år bör inte ägna sig åt stillasittande 
skärmtid. Rekommendationerna för barn mellan två och fyra år påtalar att det räcker med en 
timme per dag, där mindre anses vara bättre. Digital Health Task Force (2017) framhåller att 
begreppet skärmtid avser all tid som spenderas oavsett skärm, inklusive mobil, surfplatta och 
annan bärbar teknologi. Begreppet skärmtid som WHO använder sig av motsätter sig Dunkels 
(2019) eftersom det endast förmedlar hur länge barn ägnar sig åt den sortens aktivitet och sällan 
talas det om vilket innehåll de kan möta. WHO däremot lägger fram främjande av barns 
livslånga hälsa som ett argument för att tillämpa riktlinjerna under deras fem första år i livet. 
Ett annat argument som lades fram av WHO uttrycktes “what we really need to do is bring back 
play for children”.  
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I en studie av Nikolopoulou och Gialamas (2015) uttrycks även en oro över den digitala 
tekniken som ogynnsam vad gäller barnens lek. Uppfattningarna i förskolan är, enligt 
forskningen, inte entydiga apropå en befogad oro eftersom en del ser digitala verktyg som en 
resurs i leken (Kerckaert, Vanderline & Braak, 2015; Nikolopoulou et al., 2015). Kjällander 
(2019) framhäver att det finns många generella farhågor med den digitala tekniken såsom 
spelberoende, problem med synen eller i vilken utsträckning barnen utsätts för farlig strålning 
etc. Många studier uttrycker att digitalteknik är en bidragande orsak till (se t ex Chassiakos et 
al., 2016; Hesketh et al., 2012; Digital Health Task Force, 2017; Tamana et al., 2019) barns 
ökade stillasittande, dålig sömn, brist på social interaktion, oförmåga att avgöra vad som är 
verklighet. Enligt Kjällander (2019) är det av stor vikt att inte underbygga sina resonemang på 
felaktig information, eftersom digitaliseringsmotståndet ofta bygger på förutfattade meningar.  

3.2 Digitaliseringen av förskolan   
Förskolan har under 1970 och fram till början på 2000-talet genomgått en rad förändringar 
avseende både uppdrag och styrning vilket inte minst införandet av läroplanen har visat (Folke-
Fichtelius, 2008). På 1970-talet kom en ny lag om förskoleverksamhet vilket ledde till 
skrivningarna om barnomsorg. År 1985 skedde ännu en förändring som möjliggjorde att alla 
barn från ett och ett halvt år kunde ägna sig åt en pedagogisk verksamhet fram tills de började 
skolan. En förskola för alla skulle enligt Göransson och Nilholm (2019) komma att bli en 
inkluderande förskola som växte fram genom kritiken mot social rättvisa som otillräckligt för 
att beskriva barnens deltagande i lärmiljön. Därmed myntades demokratiskt deltagarperspektiv 
som inringade social rättvisa som en rättighet att få vara del av och delta i en gemenskap (ibid.). 
Folke-Fichtelius (2008) beskrivning apropå förskolans förändring innebar att den från och med 
år 2006 skulle bilda en ny frivillig skolform och därigenom ingå som en del av skolväsendet.  
 
Samtidigt som förskolan genomgick en rad förändringar gjorde också samhället det under 1980 
och 1990-talet när digitalteknik växte fram och möjliggjorde för en annan sorts kommunikation 
(Statens medieråd, 2016). Den digitala tekniken som växte fram användes enligt Lindgren 
(2019) för att dokumentera förskolans verksamhet genom analoga kameror och videor. Vidare 
tillägger Lindgren att förskolans digitalisering slog rot under 2000-talets första decennium, där 
teknikanvändningen inte bara hade koppling till dokumentationskravet, utan att barnen skulle 
få möjlighet att möta den nya tekniken. Findahl (2013) framhåller att året 2010 lanserades som 
redan nämnts pekplattan även kallad surfplattan. Otterborn, Schönborn och Hultén (2019b) 
framhåller att digitala verktyg såsom pekplattor har ökat i framförallt förskolans pedagogiska 
praktik, där verktygen både accepteras och används av både vuxna och barn.  
 
Kjällander och Riddersporre (2019) konstaterar att förskolans digitalisering kommer innebära 
nya arbetsformer. Dessa arbetsformer kan enligt Otterborn, Schönborn och Hultén (2019a) 
således röra programmering som ett komplement till användning av pekplattan och utveckling 
av barns digitala kompetens. Digitaliseringskommissionen (2015) påpekar som nämndes i 
föregående avsnitt, att digitaliseringen är här för att stanna och kommer förändra 
förutsättningarna för inte bara samhället utan även för utbildningen. Uppdraget som 
digitaliseringskommissionen fick till sitt bord var att göra Sverige till det bästa landet i världen 
på att ta tillvara på möjligheterna som digitaliseringen medför (Digitaliseringskommissionen, 
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2015; Kjällander & Riddersporre, 2019). Därigenom sker förskolans digitalisering för att det är 
en nödvändighet ifall barnen ska kunna utveckla en adekvat digital kompetens i enlighet med 
digitaliseringsstrategin (Kjällander & Riddersporre, 2019). Med adekvat digital kompetens 
menas att den är föränderlig så som samhället och tekniken vilket innebär att det som är digital 
kompetens idag inte behöver vara detsamma som morgondagens (ibid.). Det är enligt Dunkels 
(2019) en rättighet för barnen att tillhöra ett digitaliserat samhälle och utveckla en adekvat 
digital kompetens. Dunkels framhåller att det handlar om ett undvikande av digitalt utanförskap 
för att barnen inte ska få svårigheter att navigera i den digitala världen. Därmed bidrar 
förskolans digitalisering till att motverka social ojämlikhet för barn som inte har åtkomst till 
digitalteknik i hemmet (Marklund, 2014).   

3.2.2 Förskolans styrdokument 
Förskolans första läroplan trädde i kraft år 1998 som ett första steg i utbildningssystemet 
(Marklund, 2014). Läroplanen Lpfö 98 har sedan dess genomgått en rad förändringar och ersatts 
av den  nuvarande läroplanen Lpfö 18. Regeringen beslutade 2017 att inrätta en nationell 
digitaliseringsstrategi gällande hela skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2017). Olofsson, 
Fransson och Lindberg (2019) tillägger att strategin bygger på tre fokusområden och dessa är: 
digital kompetens för alla, lika tillgång till användning av digitalteknik och uppföljning av 
digitaliseringens möjligheter. Därmed har digitaliseringen fått en tydligare roll i förskolan och 
barn ska sedan den nya läroplanen togs i bruk 1 juli 2019 ges “förutsättningar att utveckla 
adekvat digital kompetens [och] utveckla förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” 
(Skolverket, s.9, 2018). Till skillnad från föregående styrdokument (Skolverket, 2010; 
Skolverket, 2016) där digital kompetens inte framgår, utan skrevs fram genom att barnen skulle 
få möjlighet att använda multimedia och IKT. Informations- och kommunikationsteknik är 
enligt Kerckaert et al. (2015) allt som erbjuder ett flöde av information. Det framgår även att 
IKT handlar om verktyg som bidrar till att underlätta kommunikationen mellan människor och 
påverkar omgivningen (ibid.). Den reviderade läroplanen (Skolverket, 2018) framhåller även 
att “barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digitalteknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 
information” (s.9). Det är således förskollärare som ansvarar “för att varje barn får använda 
digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande” (ibid., s.15).  
 
Digitaliseringsstrategin syftar även till att alla barn ska få möjlighet att utveckla digital 
kompetens för att kunna vara aktiva medborgare i ett föränderligt samhälle (Skolverket, 2019). 
Det blir därmed förskolans uppgift att förbereda barnen inför framtiden och ett liv som vuxen 
vilket innefattar att ge barnen digital kompetens (Bruce & Ahlqvist, 2019). Otterborn et al. 
(2019a) belyser att tillkomsten av en mer konkret utbildning med dessa nya direktiv i läroplanen 
som andas teknik, syftar till att skapa möjlighet för barnen att programmera. Det finns 
fortfarande inga tydliga direktiv i läroplanen gällande programmering. Dock framhåller 
Otterborn et al. att programmering bygger på en politisk agenda utifrån digitaliseringsstrategin. 
Det visar även på att utbildningen behöver anpassas utifrån samhällets digitala utveckling 
(ibid.). Vidare pekar även förskolans styrdokument (Skolverket, 2018) på vikten av att 
utbildning genomförs i demokratiska former för att barnen aktivt ska kunna delta i samhället, 
där utbildningen ska utgå ifrån ett framtidsperspektiv som är både globalt och långsiktigt. 
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Göransson och Nilholm (2019) belyser demokratiska processer i förskolan som betydelsefulla 
och dessa hör samman med inkluderingsprinciperna inom utbildningssammanhang.  

3.2.3 Digitala utmaningar och framgångsmöjligheter 
Hanell (2018) framhåller i sin studie att en globaliserad politisk diskurs har anknytning till den 
starka tron på att digitalteknik kommer att lösa alla problem utbildningssystemet ställs inför. 
Samtidigt visar en studie av Otterborn et al. (2019a) att de internationella kraven som framställts 
gällande digital integrering inom förskolan, tillför både utmaningar och möjligheter för 
verksamma förskollärare. En utmaning som skrivs fram inom förskolan handlar om i vilken 
utsträckning digitala verktyg integreras i verksamheten (Hanell, 2018). Det finns forskning som 
synliggör (se t ex Kerckaert et al., 2015; Kjällander, 2019) utmaningar relaterade till att brist 
på kompetensutveckling hos förskolläraren, vad gäller kunskap om digitala verktyg i 
undervisningen skulle verka för ett inte lika framgångsrikt lärande hos barnen. En studie av 
Otterborn et al. (2019b) framhåller utöver lärares otillräckliga kunskap om digitala verktyg, 
även utmaningen med undervisning i förskolan som ett resultat av lärares bristfälliga kunskap 
om ämnet teknik och naturvetenskap. Samtidigt visar annan mindre kritisk forskning (se t ex 
Gurung & Rutledge, 2014; Kara & Cagiltay, 2017) att teknikanvändning kan bidra med barns 
ökade lärande och en chans att möta framtiden. Även en studie av Kerckaert et al. (2015) 
framhåller att möjligheterna med digitala verktyg är bidragande till en mer barncentrerad 
utbildning, som involverar barnen i val över teknikens användningsområden.  
 
Kara och Cagilaty (2017) framhåller digitala verktyg som ett gynnsamt hjälpmedel i 
förskollärarens arbetsprocesser. En annan möjlighet som Hanell (2018) lyfter är digitala 
verktyg som implementeras i förskolans utbildning utifrån den digitala agendan. Den framhåller 
att alla ska kunna nyttja digitalteknik för att så småningom förvärva rollen som demokratisk 
medborgare. Tidigare nämnda aspekter av digitaliseringen i förskolan som syftar till att minska 
den digitala klyftan genom att erbjuda alla barn tillgång till digitala verktyg är också en av 
framgångsmöjligheterna i förskolan (Gurung & Rutledge, 2014; Nikolopoulou & Gialamas, 
2015). Däremot har forskning av Moinan, Kjällander och Dorls (2018) ställt sig frågande till 
om lika tillgång till digitalteknik snarare borde motverka app-gap, något som kan innebära både 
utmaningar och möjligheter. Begreppet app-gap innebär att det inte längre är viktigt att barnen 
erbjuds lika tillgång till själva hårdvaran. Moinan et al. framhåller kvaliteten och mjukvaran 
bakom som det huvudsakliga att ta hänsyn till. Detta sker genom förskollärarens 
eftertänksamhet över vilka appar som laddas ned och om dessa går i linje med förskolans 
styrdokument och etiska värderingar (ibid.).   

3.3 Barns lärande genom digitala verktyg 
Barns användning av digitala verktyg har visat sig vara utvecklande vad gäller deras 
interaktionsförmåga, samarbete och även kognitiva förmåga (Kara & Cagiltay, 2017; 
Kjällander, 2019; Lieberman, Bates & So, 2009; Lindahl, 2012). Liberman et al. (2009) 
framhåller att digitala verktyg utvecklar barns språk och läskunskaper i form av ökat ordförråd 
och kunskaper vad gäller stavning och läsning. Digitala verktyg tar plats i undervisningen och 
framförallt i samband med det inom förskolan som avser grundläggande kompetenser. Dessa 
framhåller Bruce och Riddersporre (2019) som “grundläggande förutsättningar […] 
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nödvändiga för all utveckling och allt lärande […] för människans livslånga lärande” (s. 45). 
Exempel på några av de grundläggande förmågorna som Bruce och Riddersporre framhåller 
behöver samma status som kärnämnen i grundskolan är: intersubjektivitet, kommunikation, 
mentalisering och självbild. Det framgår att dessa förmågor eller kärnämnen innehar en tyst 
karaktär som innebär att de ibland riskerar att hamna i skymundan eller tas för givet (ibid.). 
Dessa förmågor anses viktiga för barnen i samma utsträckning som den mest grundläggande 
aktiviteten, nämligen leken. Där Lieberman et al. (2009) belyser förmågan som digitala verktyg 
har genom att bidra till barns utveckling av kreativitet och fantasi.  
 
Läroplanen (Skolverket, 2018) framhåller att leken som lärande ger barnen möjlighet att 
utveckla sin förmåga att fantisera, samarbeta, kommunicera och lösa problem. I takt med 
digitaliseringens framfart förenar sig digitala verktyg med barnens lek vilket Nikolopoulou och 
Gialamas (2015) framhåller är nyttigt för barnens ökade färdigheter vad gäller 
teknikanvändning. Vidare framhåller Nikolopoulou och Gialamas att barns lekande och 
fantiserande påverkas och förändras av den digitala tekniken. Bruce och Riddersporre (2019) 
lyfter fram mentalisering som en av förskolans kärnämnen vilket ofta förekommer i leken, där 
mentalisering innebär att barnen kan tänka och fantisera hur det är att se saker ur någon annans 
perspektiv. Det framgår att kärnämnen och digitala verktyg fungerar som främjande för 
varandra, dock kräver inte den ena den andra (ibid.).  

”Människor har utvecklats inom det vi kallar för kärnämnen i alla tider, vi är alltså 
inte beroende av digitala verktyg för vår utveckling. Däremot har vi, med tillgång 
till digitala verktyg ytterligare en möjlighet att stödja utvecklingen och att göra 
lärandet varierat och lustfyllt” (s. 58).  

Nikolopoulou och Gialamas (2015) argumenterar för att det behövs ytterligare förklaringar för 
vad som sker när barn använder digitalteknik. Den kritiska blicken mot digitala verktyg som en 
del av leken bygger på växlingen mellan vad som är möjligt i verkligheten kontra vad som är 
möjligt i den digitala teknikens värld. Det finns även forskning som har visat att digitala verktyg 
fungerar som en hävstång vad gäller barns lärande genom att främja barnens möjlighet till 
delaktighet och inkludering (Kjällander, 2019). I förskolan innebär inkludering att 
verksamheten är ansvarig över alla barn och arbetar för att motverka segregation genom att 
oavsett bakgrund hos barnet se olikhet som berikande (Nilholm & Göransson, 2019). En 
väsentlig del i förskolan som främjande för barns möjlighet till inkludering och delaktighet är 
att erbjuda tillfällen till samarbete, problemlösning och demokratiska processer (ibid.).  

3.3.1 Förskollärares kompetenser att undervisa med digitala verktyg 
Digitaliseringen är ännu en i raden av nya krav och förväntningar som faller på förskolans 
verksamhet vilket bidrar till ett ökat kompetenskrav hos personalen för att kunna ta vara på 
digitaliseringens möjligheter (Kjällander & Riddersporre, 2019). I takt med att digitalteknik 
blivit en naturlig del av samhället och även i förskolan krävs det att förskollärare och övrig 
personal är medvetna om sin egen påverkan som framgångsfaktor för barns lärande (Kerckaert 
et al., 2015). Många barn lär sig genom att använda digitala verktyg, men för att knyta tillbaka 
till inkluderingsprincipen; olikhet som tillgång, hävdar Kjällander (2019) att förskollärare 
måste komma ihåg att barn lär sig på olika sätt. Haugerud (2011) framhåller att lärarnas 
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kompetens och attityd till digitala verktyg är en viktig framgångsfaktor vad gäller en effektiv 
användning. Vidare visar en studie av Dong (2018) att många lärare i förskolan känner en oro 
och osäkerhet i anknytning till vilken påverkan digitala verktyg har på barns hälsa. Dong 
framhåller att denna oro kan hindra barnens lärande. Forskning tyder på att det krävs en 
genomtänkt introducering av digitala verktyg i förskolans utbildning för att det ska leda till 
både lärande och utveckling av digital kompetens (Kjällander, 2019; Nygren, 2019). Däremot 
hävdar Dong (2018) att den negativa inställningen angående digitala verktyg som skadliga för 
barn behöver rekonstrueras för att integreringen ska vara möjlig att genomföra. Det krävs 
således att läraren besitter kompetens över användning och undervisning med hjälp av digitala 
verktyg (Marklund, 2014).  
 
Många studier (se t ex Chassiakos et al., 2016; Lauricella et al.,  2015; Kara & Cagiltay, 2017; 
Kjällander, 2019) är också övertygade om att vuxna, vårdnadshavare och lärare besitter en 
avgörande roll över hur digitala verktyg kommer att nyttjas. Olofsson et al. (2019) argumenterar 
för att lärare även bör utveckla en adekvat digital kompetens, för att kunna möta och främja 
barnens egen nivå av adekvat kompetens. Lärarens professionella utveckling och engagemang 
framhålls enligt (Marklund, 2014; Olowe & Kutleu, 2013) som betydelsefullt för att barn ska 
kunna tillgodogöra sig fördelarna med den digitala tekniken. Fördelarna som framträtt inom 
forskning handlar om kognitiv, social och emotionell utveckling (ibid.). I andra studier har det 
även visat sig att vuxnas interaktion och förmåga att prata om digitala verktyg tillsammans med 
barnen kommer att påverka deras effektiva lärande (Chassiakos et al., 2016).  
 
Samtidigt beskriver Dunkels (2019) lärares digitala kompetensuppdrag som ett privilegium, 
eftersom barnen innehar en medverkande roll som bygger på deras egna erfarenheter. Masanet 
et al. (2019) påpekar dock att barns egna erfarenheter och kunskaper inte räcker för att förstå 
riskerna med den digitala tekniken. Det krävs enligt Masanet et al. en närvarande vuxen vilket 
ställer en del krav på personalen inom förskolan. Nygren (2019) påtalar även barnens brister i 
kunskap och utbildning gällande digitaliseringen som en bidragande effekt till svårigheter att 
både navigera och förstå den digitala tekniken. Dunkels (2019) framhåller vikten av den vuxnes 
roll, genom att finnas närvarande för att samtala, stötta, lära och utforska tillsammans med 
barnen. Digitaliseringen omfattas som redan nämnts av både möjligheter och utmaningar vilket 
Nygren beskriver vara möjligt att balansera förutsatt att läraren innehar en didaktisk digital 
kompetens. “Det innebär […] att kunna integrera digitala verktyg och resurser i undervisningen 
[…] grundat på en förmåga att avgöra när de kan stödja lärande och aktivt välja bort […] när 
de kan försvåra lärande” (ibid., s. 13).  

3.4 Digital kompetens som ett mångdimensionellt begrepp  
För att förstå den mångdimensionella bakgrunden till digital kompetens refererar Hatlevik och 
Christophersen (2013) till en mängd författare som med andra begrepp försöker förklara vad 
barnen ska uppnå med sin teknikanvändning i skolan. De rör sig om bland annat 
mediekompetens, IKT-kompetens, 21st Century skills, digitala färdigheter samt digital 
kompetens och digital läskunnighet som är de två i raden mest använda begreppen (ibid.). I 
rekommendationen från Europeiska unionens råd (2018) består kompetenser av kunskap, 
färdigheter och attityder. Därigenom skiljer sig kompetens och kunskap varandra åt, eftersom 
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“kunskap består av redan etablerade fakta, siffror, koncept, idéer och teorier som underlättar 
förståelsen för ett visst område eller ämne” (ibid. s. 7). Nyikes (2018) framhåller att det krävs 
kunskap och medvetande för att kunna nyttja sina digitala kompetenser. Enligt Statens 
medieråd (2016) handlar digital kompetens om att motverka kunskapsklyftor och hjälpa 
människor att navigera i ett digitaliserat samhälle som en del i ett aktivt medborgarskap. Janssen 
et al. (2013) lyfter i sin studie att det krävs en mångsidig förståelse av digital kompetens 
eftersom begreppet inte går att reducera till ett särskilt innehåll.  
 
Den explosionsartade utvecklingen av samhället har enligt Nyikes (2018) medfört nya krav på 
IT-utbildningar och redan från tidig barndom efterfrågas en uppgraderad digital kompetens. I 
Europeiska unionens råd (2018) tillhör digital kompetens en av åtta nyckelkompetenser. Där 
framställs digital kompetens som ett görande vilket “innebär att man på ett säkert, kritiskt och 
ansvarsfullt sätt aktivt använder digitalteknik för inlärning, arbete och deltagande i 
samhällslivet” (ibid., s. 9). Digital kompetens har således en koppling till kritiskt tänkande 
vilket Nygren (2019) anser vara mer än att bara kunna navigera sig i den digitala världen. Det 
inrymmer barnens kunskaper, tankemönster och vanor som etableras genom undervisning. En 
studie av Olofsson et al. (2019) förtydligar att begreppet digital kompetens tydliggjorts genom 
den nationella digitaliseringsstrategin som lanserades 2017 av regeringen. Detta skriver Bruce 
och Ahlqvist (2019) bidragit till att begreppet tilldelats en central plats i 
utbildningssammanhang. I utbildnings och undervisningssammanhang beskriver Nygren 
(2019) kritiskt tänkande som en del av medborgaruppdraget och fostran som återfinns i 
läroplanen, alltså digital kompetens.  
 
Digital kompetens framhävs dock enligt (se t ex Janssen et al., 2013; Olofsson et al., 2019) som 
ett invecklat och svårfångat begrepp, på grund av olika omständigheter som ligger till grund för 
samhällets snabba utveckling och svårigheten att skapa en ren definition. Olofsson et al. 
(2019)  åsyftar digital kompetens som inte bara svårt att greppa utan föränderligt utifrån det 
kontextuella sammanhang som begreppet används inom. Digital kompetens är således situerat, 
då användningen och innebörden kommer att variera beroende på vilket sammanhang och 
vilken aktör som använder begreppet (Hatlevik & Christophersen, 2013; Olofsson et al., 2019). 
I utbildningssammanhang syftar digital kompetens enligt Hatlevik och Christophersen (2013) 
till vad barnen ska kunna gällande den digitala tekniken. Däremot blir digital kompetens enligt 
Olofsson et al. (2019)  något annat i relation till ett visst yrke. Olofsson et al. (2019) beskriver 
en pedagogisk digital kompetens med tre sammanhängande nivåer som är förknippade med 
yrkeskategorin lärare. Först i ordningen kommer mikronivå som innefattar interaktion, därefter 
följer mesonivån som inryms av design och implementering av digitala verktyg, sist infinner 
sig makronivån vilket omfattar organisationens utveckling (ibid.).  
 
I ett försök att kategorisera digital kompetens i sin helhet pekar forskning (se t ex Godhe, 2019; 
Hatlevik & Christophersen, 2013; Janssen et al., 2013; Olofsson et al., 2019) ut en rad olika 
digitala kompetensområden som uttrycker vad det innebär att vara en person försedd med 
digital kompetens. Delarna som lyfts fram är allmänna kunskaper och färdigheter, attityder, 
kommunikation och samarbete, hantering utifrån sekretess och säkerhet samt kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt gentemot den digitala tekniken (Europeiska unionens råd, 2018; 
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Godhe, 2019; Hatlevik & Christophersen, 2013; Janssen et al., 2013; Olofsson et al., 2019). Ett 
kritiskt förhållningssätt har enligt Nygren (2019) fått allt större betoning i och med det digitala 
samhällets spridning och en ständig förändring av information. Det innebär förutom att 
navigera sig i den digitala världen också att vara medveten om risker (Skolverket, 2018). 
Nygren (2019) förklarar att det kritiska tänkandet också syftar på att vända blicken mot 
samhället för att på sikt kunna ta sig an utmaningarna som finns.  
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4. Teoretiskt perspektiv   
Studiens teoretiska grund bygger på en diskursanalys, vilket kommer att presenteras i följande 
avsnitt, tätt följt av metodologiska överväganden och vad vald teori innebär för studien.  

4.1 Diskursanalys   
Det framgår av Winther Jørgensen och Phillips (2000) att ”även om diskursanalysen kan 
användas på alla möjliga områden kan den inte sättas in i vilken teoretisk ram som helst” (s.10). 
Vidare visar det sig att diskursanalysen så som den kommer att beskrivas vilar på en 
socialkonstruktionistisk grund. Diskursanalysen är enligt Winther Jørgensen och Phillips bara 
en av flera olika infallsvinklar som utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Svensson 
(2019) framhåller att diskursanalysen ofta innebär både teori och metod, där teorin symboliserar 
antaganden om språkets funktion och metoden symboliserar undersökande av 
språkanvändning. Bakgrunden till diskursanalysen sträcker sig tillbaka till första halvan av 
1900-talet, men framträdde ytterligare under 1960-talet och går under namnet den språkliga 
vändningen (Svensson, 2019). Den språkliga vändningen innefattar språket som verktyg och 
konstruerande förmåga att göra något med världen (Börjesson, 2003; Börjesson & Palmblad, 
2007; Svensson, 2019). Det finns enligt den språkliga vändningen ingen universell eller 
objektiv sanning, utan kunskap konstrueras genom tidsbundna föreställningar. Det framgår 
enligt Boréus (2015) att all form av diskursanalys bygger på språk och språkanvändning som 
något centralt, därigenom hamnar studieobjektet på diskurser.  
 
Vad som avses med diskurser framhåller Boréus (2015) som varierande beroende på vilken 
inriktning som valts inom det diskursanalytiska fältet. Diskurs ur en mer generell synvinkel kan 
enligt (Boréus, 2015; Börjesson, 2003; Börjesson & Palmblad, 2007; Svensson, 2019; Winther 
Jørgensen & Phillips 2000) beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, men 
även som gränssättare för vad som anses vara socialt och kulturellt accepterat. Diskurs 
framhålls enligt Börjesson och Palmblad (2007) som en resurs, vars funktion konstruerar 
föremål, sinnen och sociala relationer genom språket. Diskursanalysens syfte handlar om att 
studera diskurser och sociala konstruktioner något Börjesson (2003) uttrycker börja genom att 
begrunda “över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas” (s. 21). 
Svensson (2019) tillägger att språkbruket inom diskursanalysen ses som en handling, vilket 
speglar språket som något performativt. Vad som avses med detta bygger på att språket fyller 
olika sorts funktion och tillämpas på olika sätt i det sociala livet (ibid.).  
 
För att kunna använda sig av diskursanalys i kvalitativ forskning argumenterar Winther 
Jørgensen och Phillips (2000) att det krävs acceptans om de grundläggande premisser som 
diskursanalysen vilar på. Dessa sammanfattas enligt (Svensson, 2019 & Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000) genom funktionen att binda samman de olika infallsvinklarna i arbetet med 
diskursanalysen. Den första innefattar en kritisk blick mot kunskap som självklar vilket innebär 
att världen existerar genom människans uppfattningar och därför är kunskapen inte objektiv 
(ibid.). Den andra premissen framhåller människan som både historisk och kulturell vilket 
kunskapen kommer att präglas av. Världen konstrueras skriver Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) genom människans handlingar och den är inte bestämd på förhand. En tredje premiss 
som gör sig synlig bygger på kunskap mellan sociala processer vilket innefattar interaktion och 
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kunskapsbildande. Det framgår även att sanningar som konstrueras sker genom en diskursiv 
kamp mellan vad som anses vara sant och falskt (ibid.). Den sista premissen behandlar samband 
mellan kunskap och social handling, där föreställningsramarna kommer avgöra vad som är 
möjligt och vad som begränsas (Svensson, 2019). Diskursanalysen som ett teoretiskt perspektiv 
med den åliggande uppgiften att komma bakom språkets beskrivande funktion, och om möjligt 
studera hur språket både producerar och reproducerar den sociala verkligheten (ibid.).  

4.2.1 Metodologiska överväganden 
Det teoretiska valet kommer att påverka vilka aspekter som hamnar i bakgrunden kontra 
förgrunden hävdar Svensson (2015). En diskursanalys med fokus på hur människor med hjälp 
av språket konstruerar ett gemensamt innehåll och eventuellt ger upphov till en oenighet apropå 
begreppet digital kompetens, är av betydelse för att få svar på studiens forskningsfrågor. En 
hjälpsam metod för att samla empiri måste följaktligen ge utrymme för språkanvändning och 
kanske en syn på verklighet och mening som inte den enda sanningen utan något som är under 
konstruktion. En medvetenhet om vart gränsen går mellan diskurs och individuellt framförda 
åsikter behövs. Där diskurser redan nämnts som en slags gemensam konstruktion över vad som 
är socialt eller kulturellt accepterat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskurser skiljer sig 
således mot individuellt framförda åsikter, då det inte sker någon kamp om dessa åsikters 
ståndpunkt. Den metod som lämpar sig bäst utifrån en diskursanalys framgår enligt Boréus 
(2015) vara en dokumentanalys, där syftet är att analysera texter som speglar en specifik 
diskurs. Inom ramen för metodval finns en medvetenhet om att dokument hör till 
diskursanalysen huvudsakliga ram vad gäller empiri, däremot framhåller Svensson (2019) att 
det finns texter av olika slag. En transkribering av en intervju eller diskussion framställer vad 
Svensson kallar för forskargenererade texter, med drivkraft från forskarens strävan efter 
kunskap. Börjesson och Palmblad (2007) förtydligar att diskurser inte är något färdigt material 
att hämta utan något som konstrueras genom forskarens olika urval, design och kontext.  
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5. Metod  
I följande avsnitt beskrivs innebörden av kvalitativ forskning, den valda metoden och urvalet  
närmare. De etiska överväganden som kan uppstå vid insamling och bearbetning av empiriskt 
material kommer att redogöras och tas i beaktning. Avslutningsvis presenteras studiens 
genomförande och efterföljande analys, tolkning och bearbetning av det insamlade materialet.  

5.1 Kvalitativ forskningsansats  
Syftet med studien var att kritiskt granska och diskutera hur digital kompetens och barns 
digitala kompetensbehov konstrueras inom förskolan. Därmed har studien sin utgångspunkt i 
en kvalitativ forskningsansats för att få tag i den sociala interaktionen (Ahrne & Svensson, 
2015). Det som skiljer kvalitativ forskning i jämförelse med kvantitativ är att data inom den 
kvalitativa forskningen inte mäts, siffor och statistik är således av mindre betydelse (ibid.).  

5.2 Fokusgruppsdiskussion  
Fokusgruppsdiskussion är enligt Barbour (2007, refererad i Dahlin-Ivanoff, 2015) en vanlig 
metod inom samhällsvetenskaplig forskning. Den har enligt Dahlin-Ivanoff visat sig vara 
särskilt användbar för att ta reda på hur människor tänker och talar om ett specifikt ämne. 
Förutom metodens användbarhet finns det centrala delar som gäller för fokusgrupper och dessa 
är interaktion, gemensamhet,  en tillåtande miljö, självbestämmande och medvetenhet (Dahlin-
Ivanoff, 2015; Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Halkier (2010) signalerar för fokusgruppens 
kännetecken vilken bestäms genom en kombination av gruppens interaktion och ett bestämt 
ämnesfokus. Det mest grundläggande syftet med fokusgrupper är inte den enskilda människans 
förståelse, till skillnad från kärnan i kvalitativa intervjuer, utan den kollektiva förståelsen som 
skapas genom interaktion (Dahlin-Ivanoff et al., 2017).  
 
Valet av metod ligger till grund för en diskursanalytisk ansats. Där bygger antaganden om att 
världen såsom den är idag skapas och upprätthålls genom sociala sammanhang och kunskap 
utvecklas till följd av sociala interaktioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Halkier 
(2010) framhåller att “fokusgrupper är […] bra på att producera data om mönster i innehållsliga 
betydelser i gruppers berättelser, värderingar och förhandlingar” (s.8). Halkier påpekar också 
att fokusgrupper fungerar bra som metod för att producera data om sociala processer som leder 
till tolkning av innehåll. Däremot hade fokusgrupper inte lämpat sig som metod ifall syftet med 
studien vore att skapa en samsyn, ta beslut eller värdera inställningar inom gruppen (Dahlin-
Ivanoff et al., 2017). Interaktionen som fokusgruppsdiskussioner bidrar med kan förklaras 
enligt följande där “människor formar sin förståelse av och kunskap […] genom att ständigt 
modifiera, motsäga och bekräfta […] gemensamma erfarenheter” (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 
2017, s. 19). Wibeck (2010) framhåller att metoden bidrar med djup och inramning som 
forskaren behöver för att förstå orsaker bakom människors upplevelser och kunskaper. 
Ytterligare en bidragande aspekt av fokusgrupper är att den främjar medvetenhet och lärande 
hos både deltagare och forskare (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  
 
En fokusgruppsdiskussion planeras, genomförs och analysera enligt Wibeck (2010) av en 
moderator. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) använder sig av termen gruppledare, vilket är 
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den term som kommer att tillämpas i den fortsatta beskrivningen av metodavsnittet. I 
fokusgruppsdiskussioner är det enligt Dahlin-Ivanoff (2015) inte gruppledarens roll att 
intervjua gruppen vilket är vanligt i en kvalitativ intervju, det handlar snarare om att främja 
deras samspel. Gruppledarens ytterligare uppgift är enligt Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) 
att frambringa ett klimat som möjliggör för meningsfull interaktion. Wibeck (2010) är dock 
noga med att rollen som gruppledare inte får överdrivas, även om det är en vägande del för 
kvaliteten av genomförandet, räcker det långt genom att vara flexibel. Förutom den centrala 
rollen som en gruppledare bär understryker Wibeck att dess funktion kan förefalla på skilda sätt 
beroende på om det är en strukturerad eller ostrukturerad fokusgrupp. I en strukturerad 
fokusgrupp förhåller sig gruppledaren som mer styrande över samtalet i motsats till en 
ostrukturerad, där gruppledaren håller sig mer avvaktande och låter deltagarna samtala fritt 
(ibid.). Forskning av (Dahlin-Ivanoff & Holmgren; Wibeck 2010) framhåller fördelar och 
nackdelar med respektive tillvägagångssätt. Ett fritt och ostrukturerat samtalsklimat gör att 
deltagarna får bestämma hur mycket de vill bidra, medan ett strukturerat klimat uppmuntrar 
den som inte tar för sig att bidra mer till samtalet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

5.3 Urval  
Urvalet till studien har skett på basis av (se t ex Dahlin-Ivanoff, 2015; Dahlin-Ivanoff & 
Holmgren, 2017; Wibeck, 2010) ett gemensamhet- och statussammanhang där homogena 
grupper avseende socioekonomisk bakgrund förväntas skapa ett tillåtande diskussionsklimat. 
Homogeniteten bestod av deltagarnas erfarenheter och deras gemensamma yrkesroll som 
förskollärare. Dahlin-Ivanoff (2015) hävdar att det fordras något som skiljer gruppdeltagarna 
åt och att det inom en homogen grupp därför måste finnas en öppenhet inför heterogeniteten. 
Detta har motiverat studiens urval och heterogeniteten representerades genom att deltagarna 
arbetade på olika avdelningar med både yngre och äldre barn. Deras erfarenheter inom yrket 
var ännu en aspekt som fick representera heterogeniteten. I urvalet reflekterades det över hur 
många deltagare som lämpade sig för fokusgrupperna. Enligt Wibeck (2010) finns olika 
rekommendationer beträffande storleken på en fokusgrupp. Wibeck tillägger att det föreligger 
mycket som talar för att gruppen inte ska vara alldeles för omfattande. Därigenom har urvalet 
byggt på (se t ex Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Wibeck, 2010) som framhåller att det inte 
bör vara varken färre än fyra eller fler än sex deltagare för att skapa ett tillåtande samtalsklimat. 
Rekryteringen har gått genom deltagarnas arbetsgivare vilket Dahlin-Ivanoff och Holmgren 
(2017) framhåller som ett fördelaktigt sätt för att komma i kontakt med rätt personer.  

5.3.1 Studiens kontext  
Deltagarna i studien har olika långa och många erfarenheter inom förskolan, där några arbetat 
nästan 12 år och andra närmat sig 30 år inom branschen. Det framkom att hälften genomfört 
digital kompetensutveckling och att resterande skulle få ytterligare utbildning inom området. 
Den nya revideringen i läroplanen (Skolverket, 2018) som avser att barnen ska ges möjlighet 
att utveckla adekvat digital kompetens har enligt deltagarna inte skett i önskvärd utsträckning.  

5.4 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2017) framhåller vilka forskningsetiska principer en forskare behöver 
förhålla sig till för att upprätthåll en god forskningssed, dessa är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informerat samtycke är enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) något som sker innan studien genomförs för att informera om 
studiens syfte och annat som kan förbereda deltagarna om deras medverkan. Innan studien 
genomfördes delgavs deltagarna information om studiens upplägg och syfte (se bilaga 1) för att 
kunna lämna sitt samtycke. Deltagarna påmindes även om deras rättighet att när som helst 
kunna avsluta sin medverkan i studien trots att samtycke redan är lämnat. I förhållande till 
konfidentialitetskravet understryker Vetenskapsrådet (2017) att deltagarnas identiteter inte får 
röjas i en publicering. Trost (2010) betonar vikten av konfidentialitet genom att “ingen 
utomstående någonsin kommer att kunna få ta del av något på sådant sätt att den enskilde kan 
röjas eller kännas igen” (s.61). Svensson och Ahrne (2015) framhåller nyttjandekravet som en 
viktig regel att förhålla sig till, vilken innebär att insamlade personuppgifter inte får användas 
i kommersiellt syfte eller på annat sätt som påverkar den enskilde. I enlighet med 
nyttjandekravet har studiens forskningsresultat inte förts vidare i ett kommersiellt syfte.  

5.5 Genomförande  
Inför studien togs kontakt med rektorn inom den aktuella kommunen där studien sedan 
genomfördes och hjälpte till med rekryteringen av deltagare till fokusgrupperna. Innan 
genomförande av diskussionerna fick deltagarna e-post (se bilaga 1) där både information och 
samtyckeskrav tydliggjordes. Ett studieprotokoll (se bilaga 2) skapades utifrån en detaljerad 
beskrivning beträffande studiens genomförande och syfte. Deltagarna introducerades med 
studiens syfte innan diskussionerna och påmindes även om Vetenskapsrådet (2017) 
forskningsetiska principer med fokus på samtyckeskravet. Fortsättningsvis gjordes ett försök 
att etablera ett samtalsklimat genom att deltagarna fick utrymme att berätta om sin erfarenhet 
inom yrket och av digitaliseringen. Därefter tydliggjordes min roll som gruppledare och att alla 
åsikter var välkomna med betoning på att deras erfarenheter kunde berika studien. 
Introduktionen bidrog till diskussionens start genom nyckelfråga 1 (se bilaga 2). 
Diskussionerna förhöll sig mestadels strukturerade utifrån studiens syfte och nyckelfrågorna 
som återkom i samma utsträckning i båda fokusgrupperna. Diskussionerna har även varit 
ostrukturerade eftersom ett av målen var att se hur de talade om digital kompetens. 
Avslutningsvis tackade jag deltagarna genom visad tacksamhet över deras deltagande i studien.   

5.6 Bearbetning, tolkning och analys  
För att analysera det empiriska materialet som genererats via fokusgruppsdiskussionerna, har 
en kombination av diskursanalys och kvalitativ innehållsanalys använts. Diskursanalysen 
framhåller Winther Jørgensen och Phillips (2000) vara en sammanlänkning mellan teori och 
metod. Det har hjälpt mig att flytta blickfång från vad deltagarna säger, till hur det sägs och 
därigenom finna den underliggande meningen i deltagarnas uttalanden. Först har materialet 
sorterats där delar har markerats, flyttats runt och arbetats med utifrån Rennstam och Wästerfors 
(2015) som belyser att sortering sällan kan reflekteras fram. Vidare har den kvalitativa 
innehållsanalysen som Bryman (2018) belyser är den mest använda analysmetoden varit till 
hjälp att reducera, koda och kategorisera materialet. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver 
reducering som ett sätt att bemöta representationsproblematiken, där allt som framkommit i 
analysen inte går att använda i resultatet. Med utgångspunkt i språket och den sociala 
interaktionen har jag erhållit kunskap och material om hur deltagarna talade om digital 
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kompetens och till vem barnet blev genom deltagarnas talade språk. Reduceringen framställde 
även kategorier av materialet och utifrån Bryman’s (2018) beskrivning av innehållsanalysen 
kunde teman framställas genom att titta på den bakomliggande meningen i analysen.  
 
Halkier (2010) framhåller dock att det krävs grovarbete innan analys och bearbetning kan 
påbörjas. Detta grovarbete åsyftade transkriberingen av de inspelade diskussionerna som 
påbörjades direkt efter att inspelningarna hade lyssnats igenom ett flertal gånger. Utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv har transkribering inneburit ett lättare överskådligt material 
(Svensson, 2019). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhåller att transkribering är ett 
tidskrävande arbete som även anses gynnsamt då det kan bidra med fördjupad förståelse för 
materialet. Transkribera handlar enligt Svensson och Ahrne (2015) om en aktiv bearbetning av 
materialet, genom att ordna och strukturera framställdes ett nytt material. Ett arbete som tog 
närmare nio timmar att transkribera då det utifrån Halkier (2010) har skrivits ut både ordagrant 
och med stöd av tecken. I resultatet har det förekommit en del omskrivningar till följd av mycket 
talspråk och andra tecken (..) för ohörbart tal, (-) kort paus och (--) lång paus. Egna skrivningar 
eller förkortningar av citat har markerats med klammer [ ]. Under transkriberingen har en extra 
medvetenhet om riskerna med att det finns stor chans att höra fel förekommit (Wibeck, 2010). 
Samtidigt krävs insikt om att det är högst osannolikt att kunna fånga allting som sagts i en 
utskrift. Wibeck understryker att “den perfekta transkriptionen är en utopi” (s. 96).  
 
I tolkningen har det funnits en strävan efter att se diskussionerna som en gemensamt 
konstruerad text. Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) framhåller att tyngden i en 
fokusgruppsdiskussion inte ligger i deltagarnas enskilda uttalanden utan i diskussionen som 
helhet. Däremot har deltagarna uppkallats som D1-D8 i resultatet med avseende på 
konfidentialitetskravet. Deltagarnas återkommande uttalanden har synliggjorts i 
innehållsanalysen som med hjälp av diskursanalysen fått ett större djup. Där uttryck såsom 
“digitalt för mig är allt som har med teknik att göra“ vilket inte bara synliggör det självklara 
utan som genom ett större djup för tankarna till digital kompetens som hårdvara och verktyg. I 
innehållsanalysen reducerades transkriberingarna för att söka efter koder och därefter 
kategorisera. Många delar rymdes under samma kategorier och utifrån en kombination av 
analysmetoder växte tre teman med underordnade aspekter fram.  
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6. Resultat  
I följande avsnitt redovisas studiens resultat utifrån syftet att kritiskt granska och diskutera hur 
digital kompetens och barns digitala kompetensbehov har konstruerats inom förskolan. 
Diskursanalysen har bidragit till att finna meningen bakom fokusgruppernas gemensamma 
diskurser till följd av tre framträdande teman. Det första temat 6.1 Digital kompetens som 
användning och hantering,  svarar på forskningsfrågan hur digital kompetens konstrueras bland 
förskollärare. Det andra temat 6.2 Den potentiella vilseledaren, svarar också på samma 
forskningsfråga utifrån en annan infallsvinkel som handlar om diskursen av den digitala 
tekniken i anknytning till digital kompetens. Det tredje och sista temat 6.3 Barnen som bärare 
och mottagare av digital kompetens, svarar på forskningsfrågan till vem barnet blir och 
positioneras i mötet med förskolans digitala kompetensuppdrag. De underordnade aspekterna 
som visar på ett större djup av diskursen digital kompetens är 6.2.1 Den svåruppvägda 
skadligheten tillhörande det andra temat och 6.3.1 Det adekvata som något riktningslöst och 
anpassningsbart som tillhör det tredje temat. Den sista forskningsfrågan om vad barns adekvata 
digitala kompetens skulle kunna bli i en förskola kommer att behandlas i diskussionsavsnittet.  

6.1 Digital kompetens som användning och hantering  
Deltagarnas uttalanden i anslutning till ämnet digital kompetens och associationer apropå vad 
begreppet egentligen inringar har cirkulerat i banorna av att kompetensen innebär en form av 
ett görande, ett användande och hantering av den digitala tekniken. Diskussionerna har således 
genererat en gemensam konstruktion av att digital kompetens som ett görande och som en 
hårdvara vilket kommer att presenteras mer genomgående under detta tema.  
 
Deltagarna har på olika sätt uttalat sig om digital kompetens genom något som förknippades 
med digitala verktyg, alltså den digitala hårdvaran och användningen och hanteringen av denna 
hårdvara. Citatet nedan synliggör främst kopplingen till att kompetensen är en hårdvara där 
digital kompetens inringar verktygen som blir användbara i och med digitaliseringens framfart. 
Utöver det som nämns nedan, påtalades även projektor som i förskolans utbildning har ersatt 
“Teamborden” och “Ladybug” som ersatt overheadapparaten.  

D3 - Det är ju lite allt (..) digitalt för mig är allt som har med teknik att göra. Just att 
man kan använda sig av dator och att man kan använda sig av fotografering idag är 
också digitalt. Lärplattan också, just detta tänker jag inom förskolan.  

Den bakomliggande meningen och konstruerandet i detta uttalanden handlar om den digitala 
kompetensen som en hårdvara, att allt anses som digitalt och med särskilda associationer till 
digitala verktyg såsom dator och lärplatta. En annan synpunkt synliggjorde dator som ett 
verktyg både för egen och andras räkning, med koppling till digital kompetens. Vad dessa andra 
relaterades till, om det var barn eller vuxna uttryckte deltagaren sig inte om. Däremot kunde 
det i analysen tolkas som att deltagaren åsyftade andra vuxna. Den i sammanhanget omnämnda 
lärplattan som en av den digitala kompetensens hårdvara kan förstås som att det är ett verktyg. 
Där det inom ramen för förskolans utbildning symboliserar digital kompetens och av 
diskussionen framträder detta innefatta lika mycket kompetens för barnen som för personalen.  
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En synpunkt gällande projektorn som “ett väldigt enkelt sätt att få till nya miljöer, alltså att det 
är snabbt och kan stimulera till nya lekar” kopplas samman med digital kompetens som en sak-
dimension. Digitala verktyg åsyftar en digital kompetens som några deltagare efterfrågade för 
att undvika den kunskapsbrist som annars kan påverka både lärande och möjligheter att använda 
digitala verktyg som ett komplement till undervisningen. Projektorer uttalade sig några 
deltagare som en självklarhet och en önskan om att det skulle implementeras på alla avdelningar 
i och med dess oändliga möjligheter att projicera upp bilder, nya miljöer och erbjuda barnen 
demokratiska valmöjligheter. Andra deltagare associerade digital kompetens i form av 
programmering som både görande och hantering vilket synliggjordes enligt:  

D1 - Jag tänker på det här då man, vad heter det då, fast det kanske är lite större, där 
barnen ska lära sig att sätta saker hit och dit. Programmering tänker jag på och vissa 
saker som förstoringsglas lustigt nog och allting är ju som digitaliserat.  

Programmering som aktivitet i förskolan kan i ovanstående uttalande kopplas samman med 
digital kompetens som ett görande. Tätt följt av förstoringsglas som ett digitalt verktyg med 
koppling till förskolans utbildning och även koppling till digital kompetens som hårdvara. För 
några av deltagarna fördes tankarna mot programmering som något enkelt och avdramatiserat 
som en del av digital kompetens om än någon av deltagarna funderade ifall detta med 
programmering skulle kunna tillhöra något större sammanhang.  
 
I citatet ”programmering kan ju lika gärna vara (-) du tar inte en robot, du tar en person som 
programmerar en annan, gå ett steg till höger, gå rakt fram, gå ett steg till vänster” framhålls 
digital kompetens som ett görande. Däremot handlar uttalandet om att programmering inte alls 
behöver ske genom digitala verktyg, robotar eller dylikt och att det inte behöver 
överdramatiseras. I den ena av grupperna framstod digital kompetens som ibland något större 
och mer komplicerat än vad det behöver vara. Digital kompetens behöver enligt den 
gemensamma konstruktionen inte innebära att robotar ska programmeras utan att det kan vara 
ganska enkelt också. Vilket synliggjordes i uttalandet nedan:  

D7 - För nånstans tror jag att vi tänker ganska stort, att det ska vara som så stort. 
Jamen då ska man ha det och det. Jag som gillar teknik och digitalisering ser ju gärna 
vilka användningsområden vi kan ha, men man får inte glömma bort det lilla heller, 
alltså […] jobbet i den här appen eller att du sitter och skriver och ett barn sitter 
bredvid och vill skriva sitt namn.  

Förutom programmering som ett görande, framstår digital kompetens som en outtalad press och 
ett förväntat storskaligt görande som i uttalandet ovan rekonstrueras till ett görande i det lilla.  
 
Deltagarna har i den gemensamma konstruktionen av digital kompetens som användning och 
hantering uttryckt digitala verktyg som ett medel för att dokumentera verksamheten, både av 
och tillsammans med barnen. Digital fotoram har personalen ansvarat över och i applikationen 
med stöd av vuxna har barnen fått hantera sin egna dokumentation. Digital kompetens som en 
hårdvara och hantering där pekplattan användes för att stimulera barnens lärande, blev också 
ett görande. Där barn och personal kunde leta fram bilder med verktyget och använda den som 
komplement till ritande och samtala om kännetecken för blommor. 
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D8 - Vad har vi för möjlighet och vad har vi för verktyg att använda oss av digital 
kompetens och då är det främst det jag tänker inom jobbet, med barnen, hur jag själv 
kan använda det, vilka delar jag fått, vilken kunskap jag har, vad jag kan efterfråga 
också (---). Det är ju lite begränsat det här med digital kompetens, vi ligger på väldigt 
olika nivåer, beroende på  vilka avdelningar man har jobbat och vad man har fått, en 
del har fått mycket kompetens […] och vissa har fått lite. En del har kunnat jobba 
mycket med det, med barnen och en del har nästan aldrig jobbat med det med barnen. 
Det här med digital kompetens är att man ligger på väldigt olika nivåer.  

Digital kompetens framstår även här som att det inringar en slags användning, som är beroende 
av olika verktyg och ett görande. Desto mer du arbetat med digitala verktyg desto mer kunskap 
och en annan slags digital kompetens utvecklas. Den digitala kompetensen i detta uttalande 
förde också tankarna mot förskollärarens och deltagarnas digitala kompetens som på många 
olika sätt behöver reflekteras över för att på rätt sätt använda och implementera digitala verktyg 
i förskolan. Digital kompetens kan också handla om hur olika frekvent någon arbetat och valt 
att använda det som en del i arbetet och undervisningen tillsammans med barnen.  

6.2 Den potentiella vilseledaren  
Den potentiella vilseledaren är det andra temat i raden och växte fram i relation till föregående 
tema som inringar digital kompetens som användning och hantering. Den potentiella 
vilseledaren bygger på uttalanden om den digitala världen som inte alltid sann och verklig, att 
det finns en annan verklighet bortom det digitala. Detta kunde ses mot bakgrund av att källkritik 
och källkritiskt förhållningssätt utgjorde ett flitigt diskussionsämne bland deltagarna. 
Deltagarna lyfte fram dessa områden som en viktig del i det digitala kompetensuppdraget. En 
synpunkt gällande vilka kompetenser barnen skulle komma att behöva i framtiden, uttrycktes 
genom att “vi lever i ett digitaliserat samhälle […] det här med källkritiken är viktigt”.  
 
Vikten av källkritik har utifrån detta uttalande en stark anknytning till digitaliseringen av 
samhället, en digitalisering som på senare tid också fått fäste i förskolan, med ett helt nytt krav 
på förskollärare och på barnen som framtida medborgare. Varför deltagarna tycker att 
källkritiken är viktig har framkommit genom att det handlar om vad som är rimligt och om det 
som syns på bild, internet eller skärmar alltid är hela sanningen. Vilket även framkom genom 
citatet där källkritik anses som en viktig framtidskompetens för barnen. “Vi pratade om det här 
med källkritik, är det rimligt att man håller en val så här ovanför huvudet?”. 
 
Kunskapen om vad som är sanning uttrycker ovanstående citat, med en följd av att det 
föreligger ett tydligt underliggande krav på att personalen behöver bli bättre på att lyfta 
källkritik tillsammans med barnen som en del i förskolans digitala kompetensuppdrag. Andra 
utsagor relaterade källkritiken utifrån digital kompetens som användning och hantering. Med 
avseende på digitala verktyg som ett medel för både barnen och för personalen uttryckets 
följande: ”Det är ett verktyg både för oss och för barnen, att ta reda på fakta, men sen måste 
man väl vara källkritisk där också så att det är sånt man får lära barnen”. Vad detta uttalande 
syftade på handlar om vikten av att vara källkritisk till innehåll och även bakgrund. Den 
bakomliggande meningen, synliggörs i utsagan “ta reda på fakta” som visar att det finns en 
objektiv syn på kunskap. Det syftar på att det finns en naturlig och äkta kunskap där ute som 
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går att ta reda på. Digitala verktyg som potentiella vilseledare har utifrån analysen och 
deltagarnas gemensamma konstruktion tolkats som en avledare från det som är verklighet vilket 
genererat i ett extra öga för källkritiskt förhållningssätt. ”Alltså för […] att visa på att det man 
ser kanske inte alltid är verklighet. Att lära sig just det där med källkritik, att allting som man 
ser inte behöver vara det som stämmer”.  
 
Det framkommer också av analysen att ett källkritiskt förhållningssätt inte bara relaterar till 
barnens förmåga och möjlighet att vara kritiska till vad de ser och är med om. Även vuxna i 
förskolan lyfter källkritiken som viktig för deras egen del och att vara kritiska till sådant som 
går att läsa sig till på nätet eller som står i tidningen.  

D1 – Just det där att vi själv blir lurade som vuxna och vi tror på vad som står i 
tidningarna eller åtminstone jag. Men det tror jag alla gör på något sätt, man läser 
det på nätet […] fast man vet att det kan vara fel, sen tror man på det i alla fall, lite 
hjärntvätt på det hela.  

Digitaliseringen av samhället och den allt mer digitala världen har skapat både möjligheter och 
faror, både för barnen och för vuxna. Under en av diskussionerna framkom uttalanden om att 
Youtube, en stor och framgångsrik kanal som kräver åtkomst till internet, fungerade som ett 
komplement till förskolans undervisning. Youtube användes i ett lärosyfte där vuxna i förväg 
kollade igenom och valde ut det som verkade lämpligt för barnen att se. Användningen av 
Youtube framstod inte bara som en del av barnens digitala lärande och delaktighet över vad 
som skulle visas. Diskussionen beträffande Youtube som givits en inträdesbiljett i förskolans 
utbildning, fick deltagarna att fundera över vad reklamen skulle innebära för förskolan och för 
barnen. Reklamen som florerade kunde ofta vara riktad mot antingen barn eller vuxna vilket 
gjorde att synpunkter lyftes om det är i enlighet med förskolans läroplan. På Youtube och 
internet syns reklam, den kan vilseleda och dölja den verkliga sanningen. Det digitala 
kompetensuppdraget synliggjordes således genom gruppernas viktiga roll att samtala med 
barnen om innehåll och lyfta källkritiken tillsammans med barnen för att prata om saker de sett.  
 
Den potentiella vilseledaren, att tekniken idag har en förmåga att vilseleda oss, att gömma den 
verkliga sanningen synliggjordes genom uttalandet:  

D1 – Jag tänker också […] att det blivit problem med all retuschering och allt det 
där, att folk är så perfekta, det är en jätte skrämmande utveckling och det kanske är 
nåt man måste prata om i skolan.  

Det var flera deltagare som yttrade sig om digitaliseringens framfart, som något skrämmande 
och oförutsägbart. Däremot riktade ovanstående uttalande sig främst mot ungas självbild och 
självkänsla, att bilderna som syns och allt som är perfekt inte alltid stämmer. Ett ämne som 
verkar vara i tiden, när deltagarna pratade om förskolebarnens erfarenheter av digitala verktyg. 
Där barnen själva kunde navigera sig genom internet och Youtube även i hemmiljön. Det finns 
alltså en objektiv sanning där ute, en sanning bortom den verklighet som ibland avspeglar sig 
inom den digitala världen. Deltagarna lyfte källkritiken som en viktig sida av förskolans digitala 
kompetensuppdrag vilket förhåller sig till digital kompetens som användning och hantering.  
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6.2.1 Den svåruppvägda skadligheten  
Denna del är utifrån temat 6.2 Den potentiella vilseledaren ett annat sätt att se på det 
digitaliserade samhället och framförallt förskolan. Där digitala verktyg inte bara ses som 
vilseledare utan något som kan vara skadligt likväl som de kan fylla ett lärandesyfte. Detta 
synliggjordes baserat på deltagarnas diskussioner om digitala verktyg och syften bakom dess 
användningsområden. Digital kompetens framhävdes i den gemensamma konstruktionen som 
ett görande och en hårdvara som användes eller hanterades. Det framkom att både personal och 
barn kunde hantera digitala verktyg som ett komplement till både framställning av 
dokumentation och även till undervisning. De termer som användes av deltagarna var antingen 
“iPad” eller “lärplatta”, ett digitalt verktyg som kunde generera i barns lärande förutsatt att det 
fanns ett syfte bakom användningen.  

D6 – Sen så kan ju jag känna att, ska jag jobba med lärplattan, då ska jag ha ett 
fruktansvärt tydligt syfte med det. Det ska inte bara vara jippi det blinkar, det är inte 
det som är grejen utan det ska vara ett lärande i sig. Varför har vi valt att jobba på 
det här sättet, lika väl som annan undervisning är vald att göra genomtänkt.  

Den svåruppvägda skadligheten avser den bakomliggande meningen i att det krävs ett tydligt 
syfte med pekplattan som tillhör den bärbara teknologin. Ett samvete över att digitala verktyg 
såsom pekplatta egentligen inte är bra, men som vägs upp med ett syfte bakom användningen. 
Andra synpunkter framhåller att det har en betydelse för hur verktyget kommer att benämnas. 
Där pekplatta rör sig mer mot spela och fritt upptäckande och lärplatta mot ett mer pedagogiskt 
innehåll passande för förskolans verksamhet. Flera av deltagarna var inne på syftet med att 
förhålla sig till benämning av lärplattan, vilket synliggjordes genom citatet: “vi säger inte iPad 
vi säger lärplatta”. som speglar denna svåruppvägda skadlighet.  
 
Det finns en underliggande mening i  uttalandet om syftet med att benämna pekplattan för 
lärplattan istället. I den fortsatta diskussionen synliggjordes att deltagarna åsyftade att det 
handlade om ett lärande. “Lärplattan” som term, symboliserar att barnen arbetar och lär 
tillsammans med det digitala verktyget, det viktiga som deltagarna framför är att lärplattan inte 
förknippas med spel. Den pedagogiska tanken bakom pekplattans användningsområde 
framhävdes genom uttalandet: “Det är tur numera att vi kan erbjuda någonting på så sätt mer 
pedagogiskt, en tanke bakom apparna som finns, det kanske [barnen] inte har samma hemma”.  
 
Den genomgående tanken bakom digitala verktyg som hela tiden återkommande associationer 
vad gäller digital kompetens inom förskolan. Styrde deltagarna som tidigare nämnts mot 
pekplatta, projektorer, datorer och olika applikationer eller program som kunde användas för 
att uppnå lärande. Deltagarna svävade mellan hemmet och förskolan som utbildning med 
tydliga mål och riktlinjer, där digitala verktyg fungerade mer styrande mot det barnen ansågs 
lära sig och åstadkomma med hjälp av dessa verktyg.  

D8 - Vi har inte använt appen i det syfte eller iPaden i det syfte att barnen skulle 
sitta med något specifikt utan att, jobbar man med lärplattan är det i språk. Språk 
syfte att vi tränar, så [barnen] har inte provat spel om vi säger, ett spel i sig.  
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Tanken bakom pekplattan eller lärplattan, som deltagarna för övrigt varvade mellan att 
benämna olika trots syftet med att säga lärplattan, vävdes “iPad” in i en del uttalanden. I 
analysen synliggjordes inte bara vad deltagarna hade att tillföra till diskussionen utan också på 
vilket sätt detta framträdde. I citatet signaleras att lärplattan endast användes i syfte att arbeta 
med språk och att de tränade vilket kunde tolkas som att barnen ägnade sig åt något praktiskt. 
Ett görande som inte förknippas med spel utan att lärande växer fram genom ett specifikt syfte 
bakom användningen av digitala verktyg. Trots deltagarnas återkommande tankar om att det 
bör finnas ett förutbestämt syfte med lärplattan, har den vid få tillfällen använts som en 
”barnvakt” för att få utbildningen att gå ihop. Där det funnits en förhoppning om att barnen 
skulle få något utbyte av att sitta och arbete utan en vuxen som stöd. En del av det som framkom 
i diskussionerna skulle också kunna visa på en rädsla över vilken inverkan den digitala tekniken 
har på barnen, likt citatet: “Hur bra är det för små barns hjärnor?”.  
 
Under en av diskussionerna förekom ett ifrågasättande sida huruvida implementeringen av de 
nya revideringarna med avseende på det digitala kompetensuppdraget är relevant för förskolan. 
Det synliggjordes genom citatet: ”Än är diskussionen inte klar om vi verkligen ska ha det eller 
inte, hur nyttigt det är för barnen, det diskuteras hårt”. Ifrågasättande likt detta framstod som 
ett hett diskussionsämne och av uttalandet tyder  det på att digital kompetens är en svåruppvägd 
skadlighet. Där digitala verktyg trots uttalanden om att dessa fyllde en viktig roll i förskolans 
utbildning lyckades föra deltagarnas tankar mot en negativ syn på digitaliseringen av förskolan.  

6.3 Barnen som bärare och mottagare av digital kompetens  
Det tredje framträdande temat som synliggjordes med hjälp av analysen, besvarar som tidigare 
nämnts forskningsfrågan till vem barnet blir och positioneras i mötet med förskolans digitala 
kompetensuppdrag. Barnen som både mottagare och bärare av digital kompetens bygger på 
deltagarnas gemensamma uttalanden och konstruktion av till vem barnet blir i förskolan.  

D7 - Jag tänker på min egen kompetens, vad jag kan och vad kan jag erbjuda men 
också vad barnen har för digital kompetens och hur jag kan använda deras kunnande 
i mötet med olika digitala verktyg och mellan varandra, hur jag kan nyttja det.  

I detta uttalande signaleras barnets tillblivelse i form av något som redan finns där och något 
som personalen har ansvar över att kunna använda sig av och nyttja. Barnen som redan bärare 
av den digitala kompetensen synliggjordes även genom diskussionerna att barn redan kan 
mycket hemifrån, att navigera sig enkelt genom nätet och andra medier såsom Youtube sågs 
som en naturlig del i många barns liv. En tolkning utifrån detta uttalande tyder på att både vuxna 
och barn redan har en digital kompetens som finns där. En kompetens som varken behöver 
utvecklas eller utmanas i ett vidare syfte, även om tanken bakom uttalandet måhända syftade 
på något annat. Det var dock inte helt tydligt utifrån diskussionerna hur denna kompetens togs 
tillvara på, förutom att vuxna ansågs vara en viktig del i barnens användande av den digitala 
tekniken. En annan synpunkt som lyftes fram var barnens ålder som har betydelse för både 
arbetssätt och deras kompetens, att äldre barn har en annan slags kompetens än yngre barn. 
 
Däremot synliggjordes deltagarnas tankar om vad digital kompetens skulle komma att innebära 
för nya förskolebarn i framtiden vilket framhävdes av uttalanden om att personalens ansvar att 
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arbeta med digitala verktyg och vara ett stöd till barnens utforskande. Deltagarna positionerade 
följaktligen barnen som mottagare av en digital kompetens som sker på personalens villkor.  

D6 - Jag tänker, det kommer ju mer och mer att man inte behöver skriva om jag ska 
googla utan jag kan fråga Google. Jag tänker att den delen kommer förmodligen 
vidareutvecklas (-) och i slutändan, då kommer det att komma tillbaka till att vi 
måste jobba med språket, vi måste jobba med talet.  

Det kan alltså enligt deltagaren, om digitaliseringen av samhället och förskolan fortsätter i 
samma takt att ske en form av topp som åtföljs av en uppdragsmässig regression, där personalen 
behöver gå tillbaka till viktiga delar såsom tal och skriftspråk. Den bakomliggande meningen 
tyder på att det i framtiden kommer att krävas andra kompetenser än de kompetenser som är 
nödvändiga idag. Andra deltagare framhöll att det lärande som det digitala kompetensuppdraget 
har som mål att realisera är möjligt att lära barnen på ett roligare och mer intressant sätt. Ett sätt 
som inte skulle vara beroende av digitalteknik. Det signalerar att digitaliseringen i förskolan 
sker på personalens villkor och att barnen många gånger inte bara är en bärare av digital 
kompetens utan också mottagare av den.  

D1 – De ska inte sitta så länge, de ska ha mycket människokontakt också, men alltså 
tio minuter för en. Högst femton och sen är det ju det här lilla, ser man ett barn som 
sitter och är väldigt fokuserad och jobbar med sina bokstäver då säger man inte nej 
efter tio minuter. Det ska vara begränsat så att de inte används som (--) att de dyker 
ner i det helt.  

Vad detta yttrande flaggar för är dels att det än en gång sker på personalens villkor, utifrån 
deras egna uppfattningar om barnens arbete i förhållande till digitala verktyg. Barn som 
arbetade flitigt tilläts ibland att arbeta längre än högsta tillåtna gränsen som också kunde tänjas. 
Barnen som mottagare av digital kompetens är en del som inte sker utan inblandning av 
personalen på förskolan där de genom regler, bestämmelser över vilka verktyg, applikationer 
och vad dessa ska användas till kommer att göra barnen till mottagare av en kompetens. Detta 
trots att den digitala kompetensen som barnen även i en del uttalanden uttrycks som bärare av. 
Barnen blir främst positionerade och styrda utifrån en pedagogisk tanke och sällan utifrån deras 
egna genuina intresse. Detta synliggjordes av att barnen kunde mer än personalen eftersom 
appar såsom “Roblox eller Minecraft” skulle påverka personalens förmåga att hänga med.  

6.3.1 Det adekvata som något riktningslöst och anpassningsbart  
Denna del är utifrån temat 6.3 Barnen som bärare och mottagare av digital kompetens relevant 
att lyfta utifrån läroplanens (Skolverket, 2018) nya revidering och direktiv som framhåller att 
barnen ska få möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens. Vad den adekvata aspekten 
innebar för barnen kunde inte riktigt deltagarna sätta ord på. Det var ett område som många av 
deltagarna uttryckte att de inte alls har funderat tillräckligt för att diskutera begreppet vidare. 
En deltagare gjorde däremot ett försök att tänka i anknytning till när den digitala kompetensen 
blev adekvat, enligt citatet nedan:  

D1 - Vi funderar lite på hur vi använder iPad, vi har tillexempel bara tre appar som 
handlar om just det vi jobbar med […] lärandet är idé fokus. Sen att gå vidare i sitt 
lärande på det digitala det fixar de hemma, så man måste vara väldigt noggrann att 
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[…] man inte har internet på, för där kan de ta sig vart som helst (--) som vi tänkte 
med adekvat det är ungefär, hur man använder och hur långt man går med det.  

Detta uttalande signalerar flera saker, dels den adekvata aspekten som också här handlar om ett 
görande. Det kan således kopplas tillbaka till första temat om konstruktionen av digital 
kompetens som användning och hantering. Dels avses den adekvata aspekten som ett lärande, 
bundet till förskolans kontext och något som skiljer sig mot det lärande som barnen kunde ägna 
sig åt hemma. Barn som naturligt navigerar sig genom internet skulle kunna tyda på en tanke 
om att barnen redan besitter en sorts kompetens, om den är adekvat och digital framgår dock 
inte. Den bakomliggande meningen tyder på att barnen har en annan sorts digital kompetens än 
vuxna, att det är den som tyder på den adekvata biten, där barnen testar sig fram obehindrat.  

D1 - Små barn de börjar ju med att bara trycka och så vet de inte alls vart de är men 
sen lär de sig vänta efter att de har tryckt (-) och det är ju faktiskt en digital 
kompetens som de utvecklar.  

Samma deltagare uttryckte sig enligt ovanstående om barns utforskande och hur detta leder till 
en digital kompetens, genom att pröva och trycka för att lära sig. Varför denna kompetens kan 
skilja sig från en vuxens digitala kompetens tyder på att barn lär genom att testa sig fram medan 
vuxna behöver instruktioner. Av diskussionerna blev det uppenbart att deltagarna önskade sig 
en fördjupad kompetens och tid för att praktiskt träna upp den egna digitala kompetensen för 
att inte riskera att ständigt ligga steget bakom och aldrig lära sig ordentligt.  

D7 - Jag tänker också att jag behöver verkligen känna till vad det här apparna eller 
det här förhållningssättet eller alltså vad innebär det egentligen. Ju mer jag kan desto 
lättare och på olika sätt kan jag jobba med barnen.  

En annan deltagare framhöll att den adekvata aspekten symboliseras av att personalen behöver 
kunskap, känna till ett visst innehåll eller vad ett visst förhållningssätt innebär. Adekvansen 
beskrivs som något riktningslöst och anpassningsbart för att kunna arbeta med barnen på olika 
sätt oavsett avdelning och barnens ålder. Den egna kompetensen hos deltagarna har många 
gånger framkommit som viktiga för att kunna nyttja barnens digitala kompetens.  
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7. Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras först vald metod och därefter diskuteras studiens resultat vilket 
kopplas till tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv. Den tredje forskningsfrågan 
över vad barns adekvata digitala kompetens skulle kunna bli i förhållande till olika aspekter, 
kommer som redan nämnts att besvaras i resultatdiskussionen. Avsnittet avslutas med studiens 
slutsatser, implikationer för förskollärarens profession och förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Metoddiskussion  
Studien som är samhällsvetenskaplig har utförts i egenskap av en fokusgrupps metod. Den 
valda metoden har till en början inte känts helt självklar eftersom studiens teoretiska ansats 
bygger på en diskursanalys, vilken Boréus (2015) framhåller lämpar sig bäst tillsammans med 
metoden dokumentanalys. I dokumentanalyser väljs texterna ut med eftertanke för att 
synliggöra en specifik diskurs som framträder (ibid.). Nackdelen med fokusgrupper är att 
metoden inte på förhand synliggör någon viss diskurs. Detta är egentligen inte heller nödvändigt 
då jag utgått ifrån Börjesson och Palmblad (2007) som framhåller att diskurser konstrueras 
beroende på forskarens olika vägar att gå. Det går inte heller att på förhand veta vad som 
kommer att framträda i diskussionen mellan deltagarna.  
 
Dahlin-Ivanoff (2015)  tillsammans med andra författare inom genren fokusgruppdiskussion, 
framhåller att planeringen innan är viktig för att det ska frambringa en god diskussion. Det 
bygger på om jag rekryterat deltagare som lämpar sig för studien och formulerat mig på ett 
förståeligt sätt. Det beror också på min förmåga att vara flexibel och lyhörd för att skapa ett 
tillåtande samtalsklimat (Dahlin-Ivanoff, 2015; Wibeck, 2010). Planeringen har utförts på en 
hög detaljnivå för att få med alla delar vilket finns dokumenterat i studieprotokollet (se bilaga 
2). Nackdelen med att utgå ifrån en tydlig planering och en strukturerad fokusgrupp är att 
diskussionen blir allt för lik en kvalitativ intervju där deltagarna bara svarar på frågorna. Det är 
möjligt att en del frågor var formulerade på ett mer akademiskt och inte helt verklighetsnära 
språk. Ibland framstod deltagarnas samtal som tunna och inte tillräckligt uttömmande vilket jag 
tror beror på en kombination av deras ängslighet gällande ämnet och min roll som gruppledare. 
Det hade kunnat framträda andra diskurser än vad som syns i resultatet om fokusgrupperna 
strukturerats annorlunda vilket jag är medveten om. För att inte landa i alla dessa risker som 
kan frambringas av en strukturerad fokusgrupp har jag utifrån Wibeck (2010) ibland utgått ifrån 
en ostrukturerad diskussion som skapat ett mer fritt samtalsutrymme.   
 
Svensson och Ahrne (2015) lyfter fram vikten av att en god forskning ska vara trovärdig genom 
dess generaliserbarhet. Valet av teoretisk ansats föll på en diskursanalys och därför blir det även 
högst osannolikt att förklara studien som generaliserar. Det beror på att deltagarna som till 
antalet var åtta stycken förskollärare uppdelat på två grupper, skapade sin verklighet genom 
deras egen språkanvändning. Winther Jørgensen och Phillips (2000) anser att verkligheten 
utifrån en diskursanalys, konstrueras genom språket i en social kontext. Därigenom har jag inte 
varit ute efter att göra fler än två fokusgrupper eftersom jag ville återspegla diskussionerna 
utifrån vad de var och la därför ner mycket tid på transkribering och analys. Av transkriberingen 
att döma har jag upptäckt, att mina frågor inte påverkat resultatet och deltagarnas diskussioner 
som sådana utan att dessa ibland varit otydliga. Deltagarna har vid något tillfälle uttryckt sig 



  

 28 

frågande till vad jag menade och har därmed fått klargöra mig. Under transkriberingen 
upptäcktes även hur jag kunde anammat tystnaden istället för att fortsätta diskussionen med 
följdfrågor och tvärtom att kunna ställa följdfrågor när tystnaden tog över. Enligt Wibeck 
(2010) räcker det många gånger att vara flexibel i sin ledarroll vilket jag upplevde svårare än 
förväntat och skapade en press över att ställa rätt sorts frågor. Trots en del risker och nackdelar 
med fokusgrupper och diskursanalys, har jag behandlat det empiriska materialet konfidentiellt 
och deltagarnas samtal och diskussioner lyfts och presenteras ur sitt sanna och inte påhittade 
sammanhang. Däremot har jag i enlighet med Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) valt att se 
diskussionerna som en gemensamt konstruerad text. I resultatet framkommer citat från 
deltagarna, trots att enskilda åsikter inte är av betydelse. Det bygger på att läsaren ska få en 
känsla för diskussionerna som uppstod under datainsamlingen. Studien har med hänsyn till 
Vetenskapsrådet (2017) följt delarna för vad det som anses vara en god forskning. Trots en del 
nackdelar med vald metod har fokusgrupper ändå varit mest fördelaktig för att synliggöra den 
sociala interaktionen och förskollärarnas konstruktion av begreppet digital kompetens.  

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatet kommer att presenteras utifrån de tre teman som framträtt med underordnade 
rubriker och diskuteras i relation till forskningsfrågorna, tidigare forskning och teoretiskt 
perspektiv. I diskussionen benämns deltagarna som förskollärare för att knyta an till förskolan.  

7.2.1 Förskollärares gemensamma konstruktion av digital kompetens  
Resultatet av studien visar på olika delar som tillsammans bildar konstruktionen av digital 
kompetens, dels genom förskollärarnas språk och dels genom deras levda erfarenheter. Digital 
kompetens framträder enligt resultatet och temat Digital kompetens som användning och 
hantering i egenskap av en slags färdighet. Det är möjligt att det både för barnen och 
förskollärarna handlar om att kunna hantera och använda digitala verktyg. Europeiska unionens 
råd (2018) beskriver kompetenser som en blandning av kunskap, färdigheter och attityder. Där 
förskollärarna har tagit fasta på färdigheten, användningen och hanteringen i förhållande till 
den digitala agendan. Digital kompetens och den digitala hårdvaran framgår av förskollärarna 
som ett tillfälle för lärande, förutsatt att det sker genom planering likt en genomtänkt 
undervisning. Av resultatet framgår det att denna användning bidrar till barns språkutveckling. 
Det framkommer även i temat Den potentiella vilseledaren att lärandet är förknippat med ett 
specifikt syfte och ibland även en förhoppning om att lärande ska ske ifall det saknas syfte 
bakom användningen. I förhållande till barns lärande går detta även i linje med Lieberman et 
al. (2009) som påvisat att digitala verktyg bidrar till barnens språkutveckling, stavning och 
läsning. Det framgår även av Lieberman et al. att digitala verktyg gör att detta lärande sker 
effektivare än utifrån traditionella undervisningsupplägg. Dock framträder det i temat Barnen 
som bärare och mottagare av digital kompetens att det lärande som digitala verktyg frambringar 
är möjligt att åstadkomma på andra roligare sätt. Min slutsats bygger på att uttrycket 
symboliserar att digital kompetens och användningen av digitala verktyg är något som sker på 
personalens villkor. Det kan också av uttrycket att döma finnas en anknytning till de olika 
förmågorna Bruce och Riddersporre (2019) lyfter fram som barnen behöver för sitt livslånga 
lärande. Digitala verktyg är inte någon nödvändighet för att dessa förmågor ska utvecklas, 
eftersom de har utvecklats redan innan det fanns tillgång till teknik (ibid.). Dock hävdar Bruce  
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och Riddersporre att lärandet blir mer varierat och lustfyllt genom att involvera digitala verktyg 
i vare sig det handlar om undervisning, lek eller andra aktiviteter i förskolan.   
 
I temat Digital kompetens som användning och hantering framstår digitala verktyg som en 
hårdvara i form av projektorer men även som ett görande i form av programmering. Det är 
möjligt att arbetet med projektorn kan ses som ett ypperligt tillfälle för barnen att medverka i 
demokratiska undervisningssituationer. Istället för att främja den demokratiska aspekten av 
förskollärarens uppdrag, skulle denna användning också kunna ske på personalens villkor. Att 
döma av resultatet sållar förskollärarna genom internetsökning på Google eller Youtube, efter 
material som verkar respektabelt att visa på förskolan. Dock framhåller förskollärarna att 
projektorn och dess användningsområde är bidragande till att barnen får vara med och 
bestämma över miljöer som projektorn ska projicera upp, alltså som en demokratisk aspekt. 
Nilholm och Göransson (2019) belyser att alla tillfällen till demokratiska processer är en del i 
förskolans främjande av barns möjlighet till inkludering och delaktighet. Det är möjligt att 
programmeringen också kan inrymmas i den demokratiska aspekten, eftersom barnen kan göras 
delaktiga på flera olika sätt som ger plats åt både digital och analog programmering. Otterborn 
et al. (2019a) framhåller att det i förskolans läroplan fortfarande inte finns tydliga direktiv 
gällande programmering. Det har trots detta fått ett tydligt fäste hos förskollärarna som 
associerar programmering till digital kompetens. Varför programmering har fått genomslag 
som aktivitet och den självklara kopplingen att det är digital kompetens, framgår dock inte av 
endera gruppers diskussioner. Programmeringen skulle enligt Otterborn et al. (2019a) kunna 
vara ett komplement till undervisningen med pekplattan, detta framträder dock inte helt tydligt 
av förskollärarnas diskussioner gällande detta görande.  
 
En annan demokratisk aspekt som förskolan ställs inför med tanke på digitaliseringen i 
förskolan bygger på den digitala agendan och barnens framtida roll i samhället (Hanell, 2018). 
Det är möjligt att barnen erbjuds tillgång till att både använda och hantera digitalteknik som en 
del i den framtida kompetensen vilket förutsätter ett källkritiskt tänkande. I temat Den 
potentiella vilseledaren framgår hur digital kompetens konstrueras av att den digitala världen 
också inrymmer en del faror, vilka både barn och vuxna behöver vara medvetna om. Dessa 
faror finns där ute i den digitala världen, i form av oönskat innehåll eller kontakt med personer 
som har opassliga avsikter (Dunkels, 2019). Min slutsats är således att kritiskt tänkande skulle 
kunna vara den viktigaste framtida kompetensen för att kunna granska och göra sig själv 
medveten om vilka faror som är möjliga att råka ut för. Av resultatet framgår att förskollärarna 
ofta återkommer till diskussionen om att källkritik är ett viktigt inslag i det digitala 
kompetensuppdraget. Förskollärarna pekar på att källkritik inrymmer allt från det barnet ser på 
vilket inbegriper både bilder och filmer. Det handlar alltså om att kunna koppla ihop det som 
barnen möter i den digitala världen till verkligheten. Istället för att tala om vilka verkligheter 
som finns, framstår det som att det finns en objektiv sanning där ute. Detta ligger till grund för 
den uttalade oron över att den digitala tekniken kan dölja den verkliga sanningen. Det framgår 
av resultatet att denna oro främst behandlade digitaliseringens snabba framfart, en digitaliserad 
värld som visar en bild av en perfekt tillvaro som kanske inte stämmer med verkligheten.  
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Att hantera tekniken framstår som en central del i verksamhetens diskurser vilket synliggörs i 
temat Digital kompetens som användning och hantering. Av resultatet framgår det att barnens 
hantering av tekniken i första hand bör ske tillsammans med en vuxen, förutsatt att det finns tid 
och möjlighet för detta. Det verkar som att förskollärarna ser deras närvaro som betydelsefull 
för att kunna stötta och lära tillsammans med barnen. Detta ligger i linje med Chassiakos et al. 
(2016) som understryker att vuxnas närvaro och interaktion angående tekniken som sådan och 
innehållet kommer att stärka barnens lärande. Det är möjligt att förskollärarens närvaro och 
ansvar i förhållande till hanteringen och delen som inrymmer ett källkritiskt tänkande behöver 
bedrivas flitigare. Nygren (2019) framhåller kritiskt tänkande som en viktig aspekt av 
utbildningen för att kunna vända blicken mot utmaningarna som förekommer i samhället.  

7.2.2 Barnens positionering och tillblivelse i relation till det digitala kompetensuppdraget  
Det som framkommit av resultatet och materialet är inte helt tydligt vad gäller vem barnen blir 
i förskolan och i förhållande till förskolans digitala kompetensuppdrag. Diskursen som 
framträder av diskussionerna skapar, med utgångspunkt i Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) en konstruktion av verkligheten, barnet kontra digitaliseringen i förskolan. Det är 
möjligt att förskollärarna känner ett större behov av att reflektera över vad det innebär för deras 
egen del, innan de kan närma sig barnens digitala kompetens. Det som framträder i resultatet 
och temat Barnen som bärare och mottagare av digital kompetens visar på barnens dubbla roll 
inom förskolan. Dels handlar det om en kompetens som redan finns där med egna erfarenheter. 
Dels handlar det om att denna kompetens behöver utvecklas vilket sker på personalens villkor 
där barnen blir mottagare och positioneras därmed inte som bärare av kompetensen.  
 
Det framgår inte av förskollärarnas uttalanden att barnen skulle framstå som digital natives, om 
än det finns en antydan i sättet att tala om deras erfarenheter som redan finns där. Av resultatet 
framstår barnen som kompetenta och kunniga som en följd av deras utforskande av digitalteknik 
i hemmet. Den bakomliggande diskursen skulle istället för att positionera barnen som bärare av 
en digital kompetens, framställa barnen som redan födda med en naturlig drivkraft att navigera 
i den digitala världen. Prensky (2001) skapade utifrån liknande tankar begreppet digital natives 
som innebär att personer under 30 år är en generation som anses ha fötts in i en digital värld 
och kan utantill använda och hantera den digitala tekniken. Däremot framhåller sig Masanet et 
al. (2019) kritisk till att positionera någon som digitalt infödd och anser att detta bygger på löst 
underbyggda antaganden som behöver rekonstrueras. Det framgår även i resultatet att barnen 
positioneras som mottagare av digital kompetens och trots att den redan finns där behöver 
kompetensen ändå utvecklas och utmanas utifrån personalens villkor. Även Nygren (2019) 
framhåller att det inte är möjligt att barnen besitter en rad särskilda färdigheter för att kunna 
hantera den digitala tekniken och för detta krävs ett källkritiskt tänkande.  
 
I temat Den potentiella vilseledaren synliggörs källkritiskt förhållningssätt och att personalen 
behöver lyfta detta tillsammans med barnen som en central del i det digitala 
kompetensuppdraget. Det går i linje med forskning av Masanet et al. (2019) som hävdar att 
vuxna besitter en viktig roll i barnens utforskande med den digitala världen, eftersom barnens 
egna erfarenheter inte räcker för att de ska förstå riskerna med tekniken. Det framgår även i 
temat Barnen som bärare och mottagare av digital kompetens att åldern har betydelse för hur 
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förskollärarna väljer att integrera digitala verktyg i verksamheten. Istället för att barnen 
positioneras utifrån sin lekfullhet och utforskande sida, framstår den pedagogiska tanken som 
mest central när det handlar om användningen av digitala verktyg. Resultatet signalerar att 
förskollärarna har en pedagogisk tanke bakom vilka applikationer som laddas ned på förskolans 
pekplatta vilket kan skilja sig från barnens teknikanvändning hemma. Den pedagogiska tanken 
som synliggörs genomgående, framhåller vikten med ett tydligt syfte bakom användningen av 
digitala verktyg för att det ska främja barnens lärande. Det är möjligt att förskollärarnas 
eftertänksamhet med vilka applikationer som ska laddas ned går i linje med Moinan et al. (2019) 
som framhåller vikten av att barnen inte bara får möta teknik utan också ett innehåll som följer 
styrdokument och etiska värderingar. Däremot framträder inte detta vara anledningen till varför 
en del applikationer väljs bort utan att barnens intressen för exempelvis det moderna spelet 
Minecraft anses ligga för långt ifrån förskollärarnas egna kompetens. Detta visar på att barnen 
kanske måste få utrymme och förtroende att visa vägen för personalen inom förskolan och 
möjliggöra för att lära tillsammans och inte bara ett lärande som sker på personalens villkor.  

7.2.3 Vad barns adekvata digitala kompetens skulle kunna bli i förskolan  
Förskollärare har fått utökat ansvarsområde och en rad nya uppdrag i samband med läroplanens 
revidering som innefattar att barnen ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens 
(Skolverket, 2018). Det framgår av läroplanen att förskollärare är en viktig del för att uppdragen 
ska fullföljas och för att barnens lärande ska tillgodoses (ibid.). Däremot krävs det kunskap om 
delarna för att på bästa möjliga sätt tillgodose barnen vad som krävs för deras utveckling och 
lärande. Det går att fråga sig varför den adekvata digitala kompetensen fått en tydlig roll i 
förskolans läroplan och vad den blir utifrån förskollärarnas diskussioner. I temat Barnen som 
bärare och mottagare av digital kompetens framträder den adekvata aspekten som både 
riktningslös och anpassningsbar. Det är ett outforskat territorium och många av förskollärarna 
uttryckte att de inte riktigt hunnit reflektera och fundera över vad begreppet innebär, för barnen, 
dem själva och förskolan. Den adekvata aspekten framträder i andra uttalanden när 
förskollärarna samtalar om vad nya barn kommer att behöva i framtiden. Adekvat digital 
kompetens beskrivs enligt vetenskaplig grund som en kompetens lika föränderlig som 
samhället och tekniken (Kjällander & Riddersporre, 2019). Däremot talas det inte om adekvat 
kompetens utifrån Kjällander och Riddersporre, att det som är kompetens idag kanske inte är 
samma sak imorgon. Det är möjligt att det förekommit underlag för detta när förskollärarna 
diskuterat den snabba utvecklingen som sker och att deras egen kompetens hela tiden framstår 
som otillräcklig. Det framkommer av resultatet att den adekvata aspekten är densamma oavsett 
avdelning. En slutsats som kan dras av detta är en slags anpassningsbarhet som framträder. Det 
är därigenom möjligt att det inte finns någon konkret definition av innebörden i den adekvata 
aspekten, annat än att det idag och i framtiden är en kompetens som barn förutsätter för ett liv 
som aktiva samhällsmedborgare. Det framgår inte av resultatet och som Bruce och Ahlquist 
(2019) framhåller om att den adekvata aspekten möjligen skulle handla om en slags fostran för 
att barnen ska kunna navigera sig genom ett digitaliserat samhälle i framtiden. 
 
Den adekvata aspekten av digital kompetens framträder också i temat Den potentiella 
vilseledaren som en slags rädsla och ängslighet. Det förekommer kritisk forskning i anknytning 
till digitala verktyg som påpekar dessa som skadliga för barnen. Världshälsoorganisationen  
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(WHO) har med stort inflytande utformat riktlinjer som påtalar att barn inte bör sitta längre än 
en timma med digitala verktyg eftersom leken anses viktigare att värna om. Istället för att påtala 
möjligheterna med den digitala världen, verkar det som att dessa kritiska synpunkter fått fäste 
även inom förskolans utbildning. Ett motstånd som framgår av diskussionerna bygger på att 
digitalteknik inte är nyttig i för stor utsträckning och att det inte finns tillräcklig kunskap för att 
veta hur barnens hjärnor påverkas. Det är visserligen möjligt att det som Digital Health Task 
Force (2017) synliggjort i sin forskning om digitaliseringen och utvecklingen av digitalteknik 
sker snabbare än effekterna bakom den. Det visar sig också att det är viktigt att reflektera över 
vilka antaganden som var och en bär med sig, eftersom Kjällander (2019) belyser just 
förutfattade meningar som en stor del av samhällets digitaliseringsmotstånd. Det framgår i 
temat Den potentiella vilseledaren att barns adekvata digitala kompetens kopplat till digitala 
verktyg kan ses som något negativt eftersom det ofta tyder på att barnen sitter ensamma, om 
vuxna inte kan närvara. Istället för att bygga på löst underbyggda antaganden om att pekplattan 
är ett ensamhetsarbete, skulle det kunna bli något mer och tillåta det fria och spontana 
utforskandet. Det är möjligt att de didaktiska beslut förskollärarna behöver ta i samband med 
digitala verktygens användningsområden är med och motverkar det fria och spontana lärandet.  
 
Det signaleras i resultatet att förskollärarna uttrycker det som oerhört viktigt att det heter arbeta 
med lärplattan och inte spela. Istället för att uttrycka sin oro över huruvida termen spela lämpar 
sig inom förskolans pedagogiska utbildning används uttrycket arbeta för att inte förväxla det 
som sker på förskolan med det fria utforskandet i barnens hemmiljö. Det är möjligt att den 
adekvata aspekten faller mellan stolarna på grund av rädslan att säga spela. Det är inte alla barn 
som har tillgång till digitala verktyg i hemmet (se t ex Dunkels, 2019; Gurung & Rutledge, 
2014; Nikolopoulou & Gialamas, 2015) och beror således på olika anledningar. Detta skulle 
således innebära att alla barn inte heller får möjlighet att spela hemma vilket kanske för dessa 
barn skulle kunna bli en början till en adekvat digital kompetens. Det går att fråga sig varför 
förskollärare räds att säga spela när det kommer till digitala verktyg eftersom ett spel kan främja 
barnens lärande på många olika sätt. Det outtalade som framgår i temat Den potentiella 
vilseledaren tyder på att syftet med digitala verktyg och dess benämning, om än det bidrar med 
barns lärande och utveckling av digital kompetens är ett slags tämjande av det fria och spontana 
lärandet. Det går således inte i linje med läroplanen (Skolverket, 2018) som framhåller leken 
som grund till utveckling och lärande. Barnens adekvata digitala kompetens skulle därmed med 
utgångspunkt i leken, kunna förändra hur förskollärare ser på digitala verktyg och bidra till att 
omskapa förutfattade meningar som finns gällande förskolans digitalisering.  
 
Det förekommer även kritisk forskning och forskning som är mer positivt inställd till fördelarna 
i förhållande till digitaliseringen av förskolan. Barnen får bland annat möjlighet att utveckla sitt 
läs och skriftspråk samt sina interaktions- och kognitiva förmågor (Lieberman et al., 2009; Kara 
& Cagiltay, 2017). Det framgår även att vuxna behöver kompetens och kunskap för att vara ett 
stöd för barnen i deras utforskande och lärande (ibid.). I temat Barnen som bärare och 
mottagare av digital kompetens synliggörs främst den adekvata aspekten i förhållande till 
förskollärarnas egna kunskaper och kompetenser att kunna nyttja digitala verktyg som en del i 
lärandet. Olofsson et al. (2019) framhåller vuxnas egna adekvata kompetens som viktig för att 
kunna möta och främja barnens adekvata digitala kompetens. Vad som är anledningen till 
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implementeringen av den adekvata digitala kompetensen finns inget tydligt svar på. Det skulle 
kunna vara så som Digitaliseringskommissionen (2015) framhåller med sitt uppdrag om att 
göra Sverige till ett framgångsrikt land som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Det 
kan också tyda på en politisk diskurs vilket Hanell (2018) påtalar inrymma en förhoppning om 
att digitalteknik kommer att lösa alla problem vi ställs inför. Den adekvata aspekten skulle 
således kunna vara en möjlighet för barnen att klara av problem som de möter i den vuxna 
världen, men som i deras egen värld bidrar till en digital kompetens.  
 
Vad den adekvata aspekten däremot skulle kunna bli i en förskola, för barnen och personalen 
är betydligt mer komplicerad att svara på, eftersom det tyder mycket på en riktningslös 
anpassningsbarhet. Det blir därmed möjligt att tänka sig adekvat som något oförutbestämt och 
därför förekommer heller ingen särskild lista på fixerade kompetenser att bocka av. Det går 
alltså inte helt i linje med forskning (se t ex Janssen et al., 2013; Olofsson et al., 2019) som 
pekar ut kompetensområden vilka uttrycker vad det innebär att vara försedd med digital 
kompetens. Den adekvata aspekten utgår således inte ifrån några på förhand bestämda 
kompetenser utan gör det möjligt för barnen och personalen att bli något. Förskollärarna ligger 
bakom en rad regleringar och didaktiska beslut gällande det digitala kompetensuppdraget, 
vilket genom både attityd och inställning kommer att påverka barns lärande (Dong, 2018). Det 
framgår av (Marklund, 2014; Olowe & Kutleu, 2013) att lärarens engagemang kommer att bidra 
till barnens förmåga att tillgodose fördelarna med den digitala tekniken. En möjlig slutsats för 
att rama in vad adekvat skulle kunna bli, bygger på en kombination av att tillåta det fria, 
spontana och lekfulla undersökandet samtidigt som det sker med en självinsikt, en kritisk blick.  

7.3 Slutsatser och implikationer för yrkesuppdraget 
Studiens resultat visar att konstruktionen av digital kompetens riskerar att handla om ett 
görande snarare än ett tänkande, där en praktisk nivå får större uppmärksamhet än den 
metakognitiva nivån. Det genomförda arbetet har således bidragit till att ge en inblick i både 
verksamhetens villkor, utmaningar och möjligheter som kommer att prägla den kommande 
professionen. Resultatet visar även att det finns en viss toleransnivå mot den adekvata aspekten 
som föränderlig,  förutsatt att förskollärarens attityd och förhållningssätt är positivt inställda till 
den digitala tekniken. Detta eftersom barns lärande annars riskerar att bli mindre effektivt. Av 
studien framgår det även att ett källkritiskt förhållningssätt är en viktig framtida kompetens för 
både barnen och personalen. Studien har således bidragit till insikten om att läroplanens nya 
implementeringar gällande digitaliseringen behöver reflekteras över, med tanke på den 
adekvata aspektens föränderlighet. Det handlar framförallt om att brottas med innebörden av 
digital kompetens eftersom studien framhåller att det inte finns någon specifik definition av den 
adekvata aspekten. För att kunna skapa sig en bild av vad digital kompetens innebär för barnen, 
personalen och förskolan förutsätts en öppenhet inför digitaliseringen av samhället.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Av studien synliggörs en genomgående oro över digitaliseringen i förskolan, där barnen inte 
bör sitta för länge med digitala verktyg och att personalen saknar kompetensutveckling. Det 
hade varit intressant att göra en liknande studie för att synliggöra hur rektorer konstruerar digital 
kompetens. Vilka delar av deras språkanvändning skulle bidra till konstruktionen av digital 
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kompetens och vad saknar rektorer i förhållande till de nya direktiven som införts på anvisning 
av regeringen. Därför vore det intressant att genomföra en studie med rektorer som deltagare 
för att kunna analysera och kritiskt granska deras framträdande diskurser. En sådan studie skulle  
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                                              Bilaga 1  
  
Hej, 
  
Tack för att ni vill delta i min studie som handlar om hur digital kompetens och barns digitala 
kompetensbehov konstrueras inom förskolan, dvs att kritiskt granska och diskutera vilka 
diskurser som synliggörs vad gäller det digitala kompetens uppdraget. Detta är mitt bidrag till 
C-uppsatsen som är det sista steget på förskollärarprogrammet, Luleå tekniska universitetet.  
 
Studien kommer att genomföras med hjälp av fokusgruppsdiskussion, vilket betyder att det inte 
krävs någon särskild förberedelse för dig som ska delta. På plats kommer det föras ett samtal i 
anknytning till några nyckelfrågor, men vill du känna dig en aning förberedd går det bra att 
fundera över begreppet digital kompetens och vad det innebär i förskolans kontext. 
Fokusgruppen kommer att träffas vid ett tillfälle, där diskussionen kommer att pågå i cirka 45- 
60 min och ytterligare 30 min finns till förfogande ifall att diskussionen behöver mer utrymme.  
  
Jag har tagit del av Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer och vill därför påminna 
om att deltagande i studien är frivilligt och därför har var och en rätt att när som helst avsluta 
sin medverkan. För att inte missa något som sägs under diskussionen kommer det hela att 
dokumenteras genom ljudinspelning. All information som samlas in kommer hanteras 
konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av materialet. Inga uppgifter eller synpunkter som 
blir synliga i diskussionen kommer att kunna spåras till någon av er i presentationen av studiens 
resultat. Det insamlade materialet kommer att raderas direkt efter att uppsatsen blivit godkänd.  
 
  
Vänlig hälsning,  
Carolin Svanström  
  
Har ni frågor är ni välkomna när som helst att kontakta mig på 
XXXXXX-X@student.ltu.se eller XXX-XXX XX XX 
 
 
  



 

 

      Bilaga 2 
 

Motiv  Motiv  Syfte    Syfte  Ny        Nyckelfrågor  

  
            Belysa mönster och diskurser 
            som synliggörs i den lokala  
            förskoleverksamhetens sätt  
            att tala om det digitala  
            kompetensuppdraget 

  
Kritisk  Kritiskt granska och 
diskutera 
           hur digital kompetens och  
           barns digitala kompetens- 
           behov konstrueras bland  
           förskollärare/förskolepersonal 

 

  
·  Vad associerar ni till när ni tänker på 

digital kompetens?  
·  Vad tycker ni är viktigt gällande ert 

kompetensuppdrag?  
·   Hur ser ni på barns behov av digital 

kompetens?   

  
Fokusgruppssammansättning  
Rekrytering: Deltagarna rekryteras från kommunala förskolor genom ett personligt kontaktnät 
via arbetsgivaren (rektor) som erbjuder sina anställda att delta i studien på sin arbetstid.  
Homogenitet: Det som förenar gruppen är att alla arbetar inom förskolan, med läroplanen som 
grund och nya insikter angående den nya revideringen angående digital kompetens.  
Heterogenitet: För att få en blandning av gruppens homogenitet, och för att få till en blandning 
av deltagare kommer det en representant per avdelning, två från yngre barn och två från äldre.  
Antal grupper: Det kommer att genomföras totalt 2 fokusgruppsdiskussioner.  
Antal deltagare per grupp: 5 stycken inklusive gruppledare/moderator.    
  
Gruppledare  
Jag kommer att vara ensam gruppledare eftersom jag skriver arbetet själv, min roll är att guida 
diskussionen och utgå ifrån en mer strukturerad variant av fokusgruppsdiskussion. Det kommer 
även vara inslag av en ostrukturerad form, och jag måste helt enkelt förhålla mig väldigt flexibel 
till samtalet och informanterna. Då jag endast ska spela in diskussionen med ljud behöver jag 
vara extra vaksam att anteckna sådant som inte går att lyssna sig till, exempelvis kroppsspråk.  
  
Genomförande  
Lokal: Det är viktigt att miljön är trivsam och skapar en känsla av samhörighet, för enkelhetens 
skull genomförs diskussionen på deltagarnas arbetsplats. Jag ska försöka ordna så att det går att 
sitta vid ett runt bord, alternativt ställa i ordning stolarna i en cirkel.  
Tid: Anpassad utifrån målgruppen och deras arbetstid:  22/11 kl: 9-10 & 25/11 kl: 13-14 
Gruppsessionens längd: Cirka 45-60 min (finns möjlighet att dra över ytterligare en 
halvtimme om diskussionen skulle behöva mer utrymme).  
Individuell kontakt: Kontakt via förskolechefen, kommer även ta kontakt med deltagarna 
någon dag innan genomförandet av fokusgruppsdiskussionen.  
Information om fokusgruppen: Förutsättningar för genomförandet, lite information om 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer, konfidentialiteten och att det inte krävs någon 
särskild förberedelse inför gruppsessionen, informera att jag kommer spela in ljud.  



 

 

Bryta isen: Vädra genom att låta deltagarna presentera vilken yrkeserfarenhet de besitter, om 
de har/är involverade i några IKT satsningar inom kommunen.  
 
Intervjuguide  
 
Nyckelfråga 1. Vad associerar ni till när ni tänker på digital kompetens? 

-    Vad skulle digital kompetens kunna vara?  
-    När är den adekvat?  

  
 Nyckelfråga 2. Vad tycker ni är viktigt gällande ert digitala kompetensuppdrag?   

-    Vilka förutsättningar och processer är ni inbegripna i eller skulle vilja vara?  
 
Nyckelfråga 3. Hur ser ni på barns behov av digital kompetens?  

- I relation till a) samtiden b) framtiden?  
 
Batteri av frågor att ställa under samtalets gång för att främja diskussion:  
 

• Kan ni förklara vad ni menar med…? 
• Vad menar ni när ni säger?  
• Hur ser ni andra på det?  
• Jag vill veta mer... 
• Jag förstår inte riktigt... 
• Jag har hört er säga att…  
• Vad menar ni med det?  
• Är det någon annans erfarenhet?  

 
 
 
 


